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รายงานจากคณะกรรมการ
เศรษฐกิจไทยกลับมาฟื น้ ตัวเป็ นลาดับอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2559 ผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว
และการเริ่มฟื น้ ตัวของการบริโภคภาคเอกชน รายได้ ภาคการเกษตรปรับตัวดีขึน้ เล็กน้ อยหลังจากปั ญหาภัยแล้ งในหลายพื ้นที่ในประเทศไทยได้ ผ่ าน
พ้ นไป แต่ภาคการอุปโภคบริ โภคยังคงได้ รับแรงกดดันจากหนีค้ รัวเรื อนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ในขณะเดียวกันการลงทุนภาคเอกชนยังคงอ่อนตัว
ตามผลผลิตส่วนเกินที่ยงั คงเหลือและอุปสงค์ในอนาคตที่ยงั ซบเซา ภาคการส่งออกเริ่ มมีสญ
ั ญาณการฟื น้ ตัวจากราคานา้ มันและสินค้ าโภคภัณฑ์
ที่ปรับตัวดีขึ ้น ในภาวะที่เศรษฐกิจภายในประเทศขับเคลือ่ นไปอย่างช้ าๆ เศรษฐกิจโลกประสบกับภาวะความผันผวนและความไม่แน่นอน เต็มไปด้ วย
ความท้ าทายรอบด้ าน ทัง้ การปรับขึน้ ดอกเบี ้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ การชะลอตัวของกลุ่มยูโรโซน ผลการลงประชามติเพื่อออกจากการเป็ น
สมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) ความไม่แน่นอนทางการเมืองหลังการเลือกตัง้ ประธานาธิ บดีสหรัฐฯ และการอ่อนตัวของ
เศรษฐกิจจีน ทังนี
้ ้ เศรษฐกิจในประเทศมีอตั ราการขยายตัวร้ อยละ 3.2
ในปี 2559 สินเชื่อของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ขยายตัวร้ อยละ 2.0 ชะลอตัวลงจากปี 2558 ที่ขยายตัวร้ อยละ 4.3 ตามนโยบายการให้ สินเชื่อที่เข้ มงวด
และความต้ องการสินเชื่อที่ลดลง ระดับหนีท้ ี่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของธุรกิจธนาคารพาณิชย์เพิ่มสูงขึน้ สาเหตุหลักมาจากกลุ่มธุรกิจขนา ดกลางและ
ขนาดย่อมที่ยังคงได้ รับผลกระทบในช่วงเศรษฐกิจที่เปราะบาง สินเชื่อบรรษัทขนาดใหญ่ห ดตัวลง จากการใช้ จ่ายด้ านการลงทุนภาคเอกชนที่
ระมัดระวังภายใต้ ภาวะที่ไม่มีตวั กระตุ้นใหม่ อย่างไรก็ดี ความต้ องการสินเชื่อบุคคลยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ถกู จากัดด้ วยหนีค้ รัวเรื อนที่อยู่ใน
ระดับสูง ทังนี
้ ้ ยอดขายรถยนต์ในประเทศลดลงจากปี ก่อนหน้ าที่ร้อยละ 3.9 จากการบริ โภคที่ชะลอตัวและขาดปั จจัยการเติบโต สาหรับการพัฒนา
ธุรกิจการเงิน นโยบายภาครัฐขับเคลื่อนไปสู่ระบบอุตสาหกรรมนวัตกรรมใหม่ “ไทยแลนด์ 4.0 และเศรษฐกิจยุคดิจิตลั ” ด้ วยการริ เริ่ มโครงสร้ าง
พื ้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) ผ่านบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่-พร้ อมเพย์ (Prompt-Pay)
ซึง่ เป็ นการดาเนินการร่วมกันระหว่างธนาคารพาณิชย์ทกุ แห่ง นอกจากนี ้ การเริ่ มต้ นของยุคเทคโนโลยีทางการเงินรูปแบบใหม่ “ฟิ นเทค (FinTech)”
กระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาของโครงสร้ างสนับสนุนทังระบบซึ
้
ง่ รวมถึงระบบการเงินการธนาคารด้ วย
ในทางกลับกัน ปี ที่ผ่านมาตลาดทุนไทยปรั บตัวเพิ่มขึน้ อย่างแข็งแกร่ง โดยมีผลการดาเนินงานที่ โดดเด่นเมื่อเปรี ยบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ใน
ภูมิภาค ทังนี
้ ้ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิ ดที่ 1,542.94 จุด คิดเป็ นผลตอบแทนร้ อยละ 19.8 เพิ่มขึน้ จาก 1,288.02 จุด จากสิ ้นปี 2558 ภายใต้ ภาวะ
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ตลาดหุ้นไทยนับเป็ นตลาดหุ้นที่ขยายตัวสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ และสูงสุดเป็ นอันดับ 2 ของ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ในปี 2559 ธนาคารทิสโก้ มีผลประกอบการที่โดดเด่นแม้ ในภาวะที่ธุรกิจชะลอตัว กาไรสุทธิสาหรับปี 2559 มีจานวน 3,688 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ
26.5 เทียบกับปี ก่อนหน้ า โดยการเติบโตเป็ นผลมาจากความสามารถในการบริ หารอัตราผลตอบแทนทางธุรกิจภายใต้ ภาวะที่ธุรกิจมีการแข่งขันสูง
ธุรกิจหลักขับเคลื่อนไปได้ ด้วยกิจกรรมทางธุรกิจที่เพิ่มมากขึ ้น ทังนี
้ ้ธุรกิจนายหน้ าประกันภัยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ ค่าใช้ จ่ายสารอง
หนี ้สูญปรับลดลงอย่างมาก เช่นเดียวกับหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ที่ปรับตัวลดลงอย่างมากถึงที่ร้อยละ 2.3 จากนโยบายการปล่อยสินเชื่อที่เข้ มงวดของ
ธนาคารทิสโก้ และการบริหารความเสี่ยงที่รอบคอบ การบริหารธุรกิจที่ดีเยี่ยมของธนาคารทิสโก้ สง่ ผลให้ ธนาคารทิสโก้ สามารถรักษาผลประกอบการ
ในระดับต้ นๆ ของอุตสาหกรรม ด้ วยอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ14 สูงสุดในกลุม่ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ในภาวะที่สินเชื่อชะลอตัว ธุรกิจสินเชื่อปรับตัวลดลงร้ อยละ 5.5 จากปี ก่อนหน้ าจากยอดขายรถยนต์ที่ยงั คงซบเซา อย่างไรก็ดี ธนาคารทิสโก้ ยงั คง
ยึดกลยุทธ์การขยายธุรกิจเฉพาะด้ านที่มีความเชี่ยวชาญ โดยใช้ โอกาสที่มีให้ เกิดประโยชน์ สงู สุด โดยสินเชื่ออุปโภคบริโภคยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
ที่ร้อยละ 13.8 ธุรกิจสินเชื่อบรรษัทสามารถเติบโตได้ ดี จากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมทังคุ
้ ณภาพสินทรัพย์ปรับตัวดี ขึน้ จากการ
ปรับโครงสร้ างหนี ข้ องลูกหนีร้ ายใหญ่ รายหนึ่ งสาเร็ จลง นอกจากนี ้ ธนาคารทิส โก้ ได้ เข้ าลงนามในสัญญาซือ้ ธุรกิจลูกค้ ารายย่อยจาก ธนาคาร
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) โดยธุรกิจที่จะรับโอน ได้ แก่ ธุรกิจสินเชื่อบุคคล ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการเคหะ ธุรกิ จสินเชื่อธุรกิจรายย่อย
ธุรกิจบริหารความมัง่ คัง่ และธุรกิจเงินฝากบุคคล ซึง่ คาดว่าจะได้ ประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน และเป็ นโอกาสทางธุรกิจสาหรับ
การเติบโตขององค์กรในระยะยาว ประโยชน์จากการขยายธุรกิจในครัง้ นีถ้ ือว่าตอบโจทย์แผนการเติบโตธุรกิจในด้ านกา รขยายฐานลูกค้ า การเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ในการให้ บริการ และการเพิ่มช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ที่มีผลตอบแทนสูง และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องตามความเชี่ยวชาญของธนาคารทิสโก้
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ธนาคารทิสโก้ ยงั คงมุง่ มัน่ ในการเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินที่ดีที่สดุ ที่สามารถตอบโจทย์ในทุกด้ านตามความต้ องการของลูกค้ า ธนาคารทิสโก้ เป็ นหนึ่ง
ในผู้จดั การเงินกู้และผู้ร่วมสนับสนุนทางการเงินแก่บริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) (BJC) ซึ่งได้ รับรางวัล “Best acquisition financing,
Thailand” ในงาน The Asset Triple A Country Awards 2016 จากนิตยสาร The Asset ซึ่งเป็ นนิตยสารการเงินชันน
้ าแห่งเอเชียสาหรับผู้ออก
หลักทรัพย์และนักลงทุน
ธนาคารทิสโก้ ยังคงยึด มั่น ในการให้ ค วามสาคัญ ต่อการพัฒนาอย่า งยั่งยืน เพื่อสร้ า งความเข้ มแข็ งให้ แก่ค่า นิ ยมหลักของ ทิ สโก้ อีกทัง้ เป็ นการ
เสริ มสร้ างรากฐานที่ มั่น คงให้ แ ก่ การเติ บ โตอย่า งยั่งยื น ในระยะยาว เพื่อ เป็ นการรั บ รองว่า ทิ ส โก้ เป็ นองค์ กรที่ ท าธุ รกิ จตามหลักเกณฑ์ ESG
(สิ่งแวดล้ อม สังคม และการกากับดูแล) ทิสโก้ ได้ รับประกาศนียบัตร “Certificate of ESG100 Company 2016 ” ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2 โดยสถาบัน
ไทยพัฒน์ ในฐานะเป็ น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดาเนินธุรกิจด้ านสิ่งแวดล้ อม สังคม และธรรมาภิบาล ในปี นี ้ ทิสโก้ ได้ เริ่ ม
วางกลยุทธ์ การดาเนินงานอย่างยัง่ ยืน เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงแง่มมุ ของธรรมาภิบาล เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม
ทิสโก้ ได้ จัดทารายงานความยั่งยืนเป็ นปี แรก ตามหลักเกณฑ์ ESG เพื่อเป็ นรายงานที่แสดงถึงความตังใจในการประเมิ
้
นผลการดาเนินงานด้ าน
ความยั่งยืนและเปิ ดเผยผลลัพท์ ให้ แ ก่ผ้ ูมีส่วนได้ เสีย จากการริ เริ่ มการจัดท านี ้ รายงานความยั่งยืนของทิส โก้ ได้ รับเกี ยรติ บัต รด้ า นคว ามยั่งยืน
“Certificate of Recognition for SDG-Enhanced Sustainability Report 2016” จากสถาบันไทยพัฒน์
การกากับดูแลกิจการที่ดีถูกปลูกฝั งอยู่ในวัฒนธรรมองค์กรของทิสโก้ ผ่านมาตรฐานการกากับดูแลกิจการ และนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งควบคุมโดยคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ การยึดหลักคุณธรรมและจริ ยธรรมทางธุรกิจถูกปลูกฝั งในพนักงานทิสโก้ เพื่อเสริ มสร้ างแนวปฏิบตั ิ
ทางธุรกิจที่โปร่งใสและความน่าเชื่อถือขององค์กร ทังนี
้ ้ ทิสโก้ ได้ รับประกาศนียบัตรการต่ออายุผ้ ผู ่านกระบวนการรับรองและเป็ นสมาชิก แนวร่วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริต (CAC) พร้ อมร่วมรับมือกับปั ญหาการทุจริตคอร์ รัปชันในองค์กรเอกชน นอกจากนี ้ ปี นี ้เป็ นอีกปี ที่ทิสโก้
ได้ รับการประเมิน “รายงานการกากับดูแลกิจการดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ทิสโก้ จะไม่สามารถประสบความสาเร็ จทังหมดได้
้
หากไม่ได้ รับความร่วมมือจากบุคลากรที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญของทิสโก้ เป้าหมายหลัก
ของบริ ษัทคือการกระตุ้นให้ พนักงานไปถึงศักยภาพอันสูงสุด โครงการการพัฒนาบุคลากรถูกนามาใช้ อย่างทั่วถึง เพื่อกระตุ้นให้ พนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้ อย่างดีที่ สุดในด้ านที่ต นชานาญ ในขณะเดียวกันจะช่วยเสริ มสร้ า งความรู้ ความสามารถในด้ านอื่น ๆข้ ามสายงานอีกด้ วย ระบบ
E-Learning ซึง่ ดูแลโดยศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ สามารถทาให้ พนักงานเข้ าถึงสื่อการเรียนรู้ตา่ งๆได้ เท่าเทียมกันและพร้ อมกันทัว่ ประเทศ ในระหว่างปี ที่
ผ่านมา ทิสโก้ นาเสนอแบบทดสอบภาคบังคับ โดยพนักงานทุกคนต้ องเข้ าร่วมและผ่านการทดสอบเกี่ยวกับข้ อมูลความรู้องค์กร อันได้ แก่ ผลิตภัณ ฑ์
ต่างๆ ของทิสโก้ กฎเกณฑ์และข้ อบังคับ และค่านิยมองค์กร เป็ นต้ น นอกจากการรักษาสภาพแวดล้ อมการเป็ นองค์กรแห่งความสุขแล้ ว ทิสโก้ ยงั เป็ น
องค์กรที่สนับสนุนการเติบโตด้ านการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอีกด้ วย
ทิสโก้ ดาเนินโครงการด้ านการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้ นการให้ ความช่วยเหลือด้ านการพัฒนาด้ านการศึกษาแก่สังคม ทัง้ การมอบ
ทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิทิสโก้ เป็ นประจาทุกปี ไปจนถึงโครงการการสร้ างอาคารเรี ยน อีกทัง้ โครงการการให้ ความรู้ทางการเงินของทิสโก้ ยั งคงได้ รับ
การสนับสนุนมาโดยตลอด สอดคล้ องตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทิสโก้ จดั กิจกรรมค่าย
การเงินทิสโก้ ภายใต้ แนวคิด “ออมก่อนใช้ สร้ างวินยั ทางการเงิน” เพื่อสร้ างจิตสานึกและกระตุ้นวินัยทางการเงินแก่เยาวชน นอกจากนีย้ งั มีโครงการ
“ฉลาดเก็บฉลาดใช้ ” ซึง่ จัดโดยสาขาสมหวังทัว่ ประเทศ โดยมีจดุ มุ่งหมายที่จะอบรมให้ ความรู้แก่คนในชุมชน โดยเน้ นการวางแผนการเงินครัวเรื อน
การรู้ ทนั หนี ้นอกระบบ และแนะนาการออมและการใช้ จ่ายอย่างถูกวิธี ทัง้ นี ้ ทิสโก้ ให้ ความร่ วมมือกับสถาบันต่างๆ เช่น สมาคมธนาคารไทย แ ละ
ชมรม CSR ในการดาเนินกิจกรรมให้ ความรู้ทางการเงินต่างๆแก่สงั คมอีกด้ วย
สาหรับปี 2560 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ มฟื น้ ตัวอย่างต่อเนื่อง จากการกลับมาฟื น้ ตัวของภาคการส่งออก การกระตุ้นการใช้ จ่ายภาครัฐจากโครงก าร
พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน และการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว ตลาดรถยนต์คาดว่าจะปรับตัวดีขึ ้นในช่วงครึ่งปี หลัง หลังจากการปลดล็อกรถยนต์
จากโครงการรถคันแรก และตลาดกลับเข้ าสู่รอบการซื ้อรถยนต์ใหม่อีกครัง้ สาหรับตลาดโลก แนวโน้ มเศรษฐกิจโลกยังคงเต็มไปด้ วยความท้ าทาย
ที่หลากหลาย โดยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริ กาน่าจะสามารถฟื น้ ตัวได้ ดีหลังจากประธานาธิบดีคนใหม่ประกาศมุ่งเน้ นกิจการภายในประเทศ ในขณะที่
เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและจีนยังคงประสบปั ญหาความไม่แน่นอนของปั จจัยด้ านการเติบโต สาหรับกลุ่มธุรกิจการธนาคาร การ
เริ่มต้ นของเทคโนโลยีทางการเงิน (ฟิ นเทค) จะผลักดันให้ ธนาคารพาณิชย์ปรับใช้ ระบบการทางานแบบดิจิทลั เต็มรูปแบบ ด้ วยความรอบคอบในการ
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ทาธุรกิจและความแข็งแกร่งของระดับเงินกองทุนของทิสโก้ ทิสโก้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทมีรากฐานที่มั่นคงและพร้ อมรองรับความท้ าทายต่างๆที่จะเ ข้ ามา
อย่างแน่นอน
ในโอกาสนี ้ คณะกรรมการขอขอบคุณลูกค้ า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ถือหุ้นที่ให้ การสนับสนุน ธนาคารทิสโก้ มาโดยตลอดแม้ ในเวลาที่ยากลาบาก
อีกทัง้ เราเชื่อว่า ด้ วยความตังใจ
้ ทุ่มเท และร่ วมมือกันของผู้บริ หารและพนักงาน จะทาให้ ธนาคารทิสโก้ สามารถฝ่ าฟั นอุปสรรคต่างๆ และเติบโต
อย่างมีคณ
ุ ค่าในปี ต่อๆไป
ในช่วงเวลาแห่งความเศร้ าโศกนี ้ ในนามของพนักงานทิสโก้ ทกุ คน คณะกรรมการขอน้ อมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้ วยสานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ อันหาที่สดุ มิได้ พระราชปณิธานในการทรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พสกนิกรชาวไทย ตลอดรัชสมัยของพระองค์ จะยังคงจารึกและตราตรึงในดวงใจของปวงชนชาวไทยตลอดไป

คณะกรรมการ
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ส่ วนที 1
การประกอบธุรกิจ

ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ

ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1.
1.1

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ความเป็ นมาของธนาคาร และการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สาคัญ
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ได้ ปรับสถานะจากบริษัทเงินทุน ซึง่ เดิมชื่อบริษัทเงินทุน ทิสโก้ จากัด (มหาชน) ( “บง.ทิสโก้ ”) ก่อตังขึ
้ ้นใน

ปี 2512 โดยมีผ้ รู ่วมก่อตังคื
้ อ (1) Bankers Trust New York Corporation ถือหุ้นร้ อยละ 60 (2) Bancom Development Corporation ถือหุ้นร้ อยละ 20
และ (3) ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้ อยละ 20 โดยประกอบธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์และให้ บริ การวาณิชธนกิจเเห่งแรกในประเทศไทย ต่อมาในปี
2515 มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ The Dai Ichi Kangyo Bank Ltd. (ซึ่งต่อมาได้ ชื่อว่า Mizuho Corporate Bank Ltd.) ได้ เข้ าซื ้อหุ้นของ
บง.ทิสโก้ ทงหมดจาก
ั้
Bancom Development Corporation ในปี 2517 บง.ทิสโก้ ได้ ตงั ้ บริ ษัทหลักทรั พย์ ไทยค้ า จากัด ขึน้ เพื่อประกอบธุรกิ จ
นายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ และในปี 2526 บง.ทิสโก้ เข้ าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งต่อมาในปี 2539 บง.ทิสโก้ ไ ด้
ควบรวมกิจการของบริ ษัทหลักทรัพย์ ไทยค้ า จากัด เข้ ามา เพื่อรวมธุรกิจหลักทรัพย์ที่กระจายอยู่ในสองบริ ษัทให้ มาอยู่ภายใต้ การจัดการของ
บริษัทเดียว โดยจัดตังเป็
้ นบริษัทใหม่ขึ ้นและใช้ ชื่อเดิมว่า “บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด (มหาชน) ” (“บงล. ทิสโก้ ”) ต่อมาในปี 2541 ตาม
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่กาหนดให้ แยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน บงล.ทิสโก้ จึงได้ แยกสองธุรกิจนีอ้ อกจากกันและ
ตังบริ
้ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด ขึ ้นเพื่อรับโอนธุรกิจหลักทรัพย์จากบงล.ทิสโก้ ทงหมด
ั้
ในปี 2542 บง.ทิสโก้ ได้ รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังให้ เข้ าร่วมโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 โดยบง.ทิสโก้ เสนอขายหุ้น
บุริมสิทธิทงหมดจ
ั้
านวน 600 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 6,000 ล้ านบาท ให้ แก่กระทรวงการคลังเป็ นจานวน 300 ล้ านหุ้น
มูลค่า 3,000 ล้ านบาท และให้ กบั นักลงทุนสมทบ 300 ล้ านหุ้น มูลค่า 3,000 ล้ านบาท ผลจากการเพิ่มทุนครัง้ นัน้ ทาให้ สดั ส่วนของ Banker Trust
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลดลงจากประมาณร้ อยละ 52 เหลือร้ อยละ 7.44 ในขณะที่กระทรวงการคลังเข้ ามามีสดั ส่วนในการถือหุ้นบง.ทิสโก้ เป็ น
ร้ อยละ 42.84 และในส่วนของกระทรวงการคลังได้ มีการออกใบสาคัญแสดงสิทธิชนิดเปลี่ยนมือได้ (Warrants) อายุ 3 ปี เพื่อใช้ ซื ้อหุ้นบุริมสิทธิของ
บง.ทิส โก้ ที่กระทรวงการคลังถื อครองให้ กับ นักลงทุน สมทบ และภายหลังจากที่ ใ บส าคัญ แสดงสิท ธิ ดังกล่า วครบกาหนดไป เมื่อวัน ที่ 31
พฤษภาคม 2545 ซึง่ มีผ้ ใู ช้ สิทธิเป็ นจานวนมากจนทาให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังลดลงเหลือ 319,000 หุ้น หรื อร้ อยละ 0.05 ของ
หุ้นทังหมดของบง.ทิ
้
สโก้
ในปี 2548 บง.ทิสโก้ เป็ นสถาบันการเงินแห่งแรกที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบจากกระทรวงการคลัง นับ
จากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ประกาศใช้ แผนพัฒนาสถาบันการเงินเพื่อปฏิรูประบบสถาบันการเงินไทยในเดือนตุลาคม 2547 โดยได้ เปลี่ยน
ชื่อเป็ น ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) และได้ เริ่มประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2548 เป็ นต้ นมา
ในปี 2550 ธนาคารได้ ดาเนินการจัดตังกลุ
้ ม่ ธุรกิจการเงินตามที่ได้ รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์การกากับแบบ
รวมกลุม่ (Consolidated Supervision) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550 โดยมีธนาคารเป็ นบริษัทใหญ่ของกลุม่ ทิสโก้ ซึง่ การจัดกลุม่ ธุรกิจการเงินนี ้เอื ้อต่อ
ธนาคารในการบริหารความเสี่ยง และการจัดการเงินกองทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ หมายถึงธนาคารยังสามารถดาเนินธุรกิจและดารงนโยบาย
จ่ายเงินปั นผลได้ ตามแผนงานที่ธนาคารได้ วางไว้
ในปี 2552 แผนการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นโดยมีบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) เป็ นบริ ษัทใหญ่ของกลุ่ม
ทิสโก้ ได้ ดาเนินการแล้ วเสร็จเป็ นที่เรียบร้ อย โดยบริษัทสามารถทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของธนาคารทิสโก้ ได้ ร้อยละ 99.51 ของจานวนหลักทรัพย์
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ที่อ อกแล้ ว ทัง้ หมด และเข้ า เป็ นบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย แทนธนาคารทิ ส โก้ เมื่ อ วัน ที่ 15 มกราคม 2552
ขณะเดียวกัน ธนาคารได้ ขอเพิกถอนหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ในเดือนพฤศจิกายน 2552 บริษัทได้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นของธนาคารทิสโก้ การเสนอหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มทิสโก้ ใน
การให้ บริษัทถือหุ้นในธนาคารครบร้ อยละ 100 และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารทิสโก้ ที่ยงั มิได้ ทาการแลกเปลี่ ยน
หุ้นของธนาคารกับ หุ้น ของบริ ษัท โดยมีระยะเวลาเสนอขายรวม12 เดื อน โดยเริ่ มตัง้ แต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 และสิน้ สุด ในวันที่ 19
พฤศจิกายน 2553 ในปี 2556 ธนาคารทิสโก้ ได้ จดั สรรหุ้นเพิ่มทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ซึ่งมีผ้ ถู ือหุ้นมาใช้ สิทธิครบทังจ
้ านวน ส่งผลให้ ทนุ จดทะเบียน
ของธนาคารทิส โก้ เพิ่มขึน้ เป็ น 8,192 ล้ า นบาท ในปี 2557 ธนาคารทิ ส โก้ ได้ เพิ่มทุน ตามมติ ที่ ป ระชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในอนาคต และมีเงินกองทุนอยูใ่ นระดับที่เพียงพอรองรับสภาพแวดล้ อมที่ผนั ผวนมากขึ ้น ทังนี
้ ้ ธนาคาร
ได้ ออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม คิดเป็ นยอดเงินจากการเพิ่มทุนจานวน 1,023.96 ล้ านบาท ส่งผลให้ ทนุ ชาระแล้ วของธนาคาร
เพิ่มขึน้ เป็ น 9,215,676,920 บาท ปั จจุบัน บริ ษัท ถือหุ้นในธนาคารทิสโก้ ร้ อยละ 99.99 ของจานวนหลักทรัพย์ ที่ออกแล้ วทัง้ หมด ในปี 2559
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ได้ ลงนามในสัญญาซื ้อขายธุรกิจลูกค้ ารายย่อยของธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) โดย
คาดว่าการซื ้อขายธุรกิจดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2560
1.2

การประกอบธุรกิจของธนาคาร
ภายหลังแผนการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นแล้ วเสร็ จ ธนาคารทิสโก้ เป็ นบริ ษัทย่อยของกลุ่มทิสโก้ โดยมีบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป

จากัด (มหาชน) เป็ นบริษัทใหญ่ของกลุม่ ทังนี
้ ้ โครงสร้ างการถือหุ้นกลุม่ ทิสโก้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี ้
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1.3

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

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

6,063

47.6

5,586

41.4

5,456

38.8

587

4.6

479

3.5

487

3.4

10,889

85.5

9,694

71.9

9,100

64.7

405

3.2

245

1.8

151

1.1

รายได้ ดอกเบีย้

17,944

140.9

16,004

118.7

15,194

108.0

ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ้ย

(9,084)

(71.3)

(6,565)

(48.7)

(4,958)

(35.2)

รวมรายได้ ดอกเบีย้ - สุทธิ

8,860

69.6

9,440

70.0

10,236

72.7

รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริการ

3,068

24.0

3,133

23.2

3,139

22.3

(65)

(0.5)

(65)

(0.5)

(96)

(0.7)

3,003

23.5

3,068

22.8

3,043

21.6

874

6.9

976

7.2

792

5.6

12,737

100.0

13,483

100.0

14,071

100.0

รายได้ ดอกเบี ้ย
เงินให้ สินเชื่อ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินให้ เช่าซื ้อและสัญญาเช่าการเงิน
เงินลงทุน

ค่าใช้ จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ - สุทธิ
รายได้ จากการดาเนินงานอื่น ๆ
รวมรายได้ จากการดาเนินงาน

1.4

ยุทธศาสตร์ หลักขององค์ กร
เพื่อให้ กลยุทธ์และแผนธุรกิจของธนาคารเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับกลยุทธ์ของกลุม่ ทิสโก้ ธนาคารมีการวางแผนกลยุทธ์และแผน

ธุรกิจตามแนวทางที่กาหนดโดยบริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริษัทใหญ่ของกลุม่ ทิสโก้
วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจขององค์ กร (Mission) และค่ านิยม (Value) ขององค์ กร
เพื่อเป็ นการกาหนดทิศทางและเป้าหมายที่เป็ นหนึ่งเดียวกันของทังกลุ
้ ่มทิสโก้ กลุ่มทิสโก้ กาหนดให้ มีการวางวิสยั ทัศน์ (Vision) พันธกิจ
(Mission) และคุณค่า (Value) ขององค์กรไว้ อย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร วิสยั ทัศน์เป็ นตัวกาหนดภาพความมุง่ หวังสูงสุดที่องค์กรต้ องการจะ

บรรลุพนั ธกิจเป็ นการกาหนดภารกิจและหลักปฏิบตั ิที่องค์กรจะยึดถือในการดาเนินธุรกิจ คุณค่าหลัก คือหลักการร่วมกันที่ผ้ บู ริ หารและพนั กงาน
จะนามาใช้ ในการดาเนินงานให้ บรรลุเป้าหมาย
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วิสยั ทัศน์ขององค์กร คือ “สรรค์สร้ างโอกาสชาญฉลาดเพื่อคุณ”
พันธกิจขององค์กร คือ “ทิสโก้ เป็ นองค์กรแห่งการเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพ ที่มงุ่ เน้ นการนาเสนอผลิตภัณฑ์การเงินอันมีคณ
ุ ค่าให้ กับลูกค้ า
ด้ ว ยความเชี่ย วชาญอย่า งเป็ นผู้น าและมื ออาชีพ ทิ ส โก้ ม่งุ มั่น ที่ จ ะขยายบริ การให้ ค รอบคลุม ความต้ อ งการของ ลูกค้ า ในทุกพืน้ ที่ โดยให้
ความสาคัญกับการริเริ่มการสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์การเงินใหม่ๆ และการให้ คาแนะนาที่สรรสร้ างโอกาสทางการเงินของลูกค้ าในทุกช่วงของชีวิต
การพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่องและการลงทุนในเทคโนโลยีชนน
ั ้ าคือหัวใจของบริการที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ของเรา ทิสโก้ ยงั ยึดมัน่ ใน
วัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อสร้ างสรรค์คณ
ุ ค่าอย่างยัง่ ยืนเพื่อลูกค้ า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม ”
ค่านิยมขององค์กร กลุม่ ทิสโก้ มีคา่ นิยมองค์กรซึง่ ถือเป็ นหัวใจสาคัญของการให้ บริการแก่ลกู ค้ า และเป็ นคุณค่าที่ม่งุ ปลูกฝั งแก่พนักงาน
ทุกคน เพื่อพัฒนาไปสูว่ ฒ
ั นธรรมองค์กรและเป็ นแม่บทในการสร้ าง ทัศนคติของการทางานอย่างมืออาชีพ ค่านิยมที่ทิสโก้ ให้ ความสาคัญ ได้ แก่
1) ลูกค้ าเป็ นหลัก

ใส่ใจมุง่ บริการลูกค้ าเป็ นหลัก สามารถเสนอแนวคิดและพัฒนาวิธีการที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความ
ต้ องการที่หลากหลายของลูกค้ า

2) เชี่ยวชาญอย่ างผู้นา

บุคลากรของทิสโก้ จะต้ องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้ มีขีดความสามารถและทักษะที่โดด
เด่น สะท้ อนความเป็ นผู้นาในด้ านคุณภาพบริการเพื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับความพึงพอใจสูงสุด

3) ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม

บุคลากรของทิสโก้ ประพฤติปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์สุจริ ต ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของจรรยาบรรณ
วิชาชีพในการปฏิบตั ิงานและการให้ บริการแก่ลกู ค้ า

4) ความคิดสร้ างสรรค์

ความเชี่ยวชาญของทิ ส โก้ ไม่ได้ มาจากความรู้ จริ ง ประสบการณ์ แ ละความชานาญเท่า นัน้ แต่ยัง
ผสมผสานในส่วนของความคิดสร้ างสรรค์ เพราะเราเชื่อว่าคาแนะนาต่างๆ ที่มอบให้ แก่ลกู ค้ า ต้ องมีทงั ้
ความถูกต้ อง ความหลากหลาย และความสร้ างสรรค์ ซึ่งจะช่วยเปิ ดมุมมอง สร้ างทางเลือกในการ
บริหารจัดการต่างๆ เกี่ยวกับการเงินได้

5) สร้ างผลงานที่น่าเชื่อถือ สานความสัมพันธ์ กับลูกค้ าด้ วยการมอบบริ การที่ดีที่สุด เพิ่มคุณค่าในการบริ การด้ วยความรู้ ความ
ชานาญในวิชาชีพและการปฏิบตั ิงานที่นา่ เชื่อถือและเป็ นที่ไว้ วางใจ เน้ นความพึงพอใจและความสาเร็จ
ของลูกค้ าเป็ นมาตรฐานในการประเมินผลงาน
6) การให้ คาแนะนา

บุคลากรของทิสโก้ มีความเชี่ยวชาญด้ านการเงิน มีความปรารถนาที่จะแนะนา วางแผน จัดการ ด้ าน
การเงิน ให้ กับผู้อื่นอย่างดีที่สดุ ด้ วยบุคลิกที่เป็ นกันเองและเปิ ดกว้ าง ทาให้ สามารถรับรู้และเข้ าใจถึง
ความต้ องการที่แท้ จริงของลูกค้ า เพื่อช่วยให้ ลกู ค้ าบรรลุเป้าหมายทางการเงินอย่างแท้ จริง

การกาหนดแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan and Strategy Map)
ในการจัดทาแผนธุรกิจสาหรับระยะเวลา 3 ปี ข้ างหน้ า กลุ่มทิสโก้ พิจารณาถึงสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ ได้ แก่ ภาวะเศรษฐกิจ และ
การเมืองทัง้ ในประเทศและต่า งประเทศ นอกจากนี ย้ ังพิจารณาถึงปั จจัยภายในอื่น ๆ เช่น จุด แข็ ง จุด อ่อน โอกาส ความเสี่ย ง ปั จจัยแห่ง
ความสาเร็ จ (Critical Success Factor) และประเด็นสาคัญต่างๆ ที่ต้องเร่งปฏิบตั ิ (Priority Issue) โดยผู้บริ หารจะนาปั จจัยต่างๆ ดังกล่าวมา
ประกอบการพิจารณาเพื่อกาหนดแนวทางขององค์กร (Corporate Theme) ในแต่ละปี และจัดทาแผนกลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy Map) ให้
สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ (Vision) ขององค์กร
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ในการนากลยุทธ์มาใช้ ปฏิบตั ิ กลุ่มทิสโก้ ได้ นาเอาเทคนิค Balanced Scorecard มาใช้ ในการสร้ างความสมดุลของกลยุทธ์ ใน 4 ด้ าน คือ
ด้ านการเงิน ด้ านลูกค้ า ด้ านกระบวนการทางานภายใน และด้ านการเรี ยนรู้ โดยมีการกาหนดตัวชี ้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator)
ของแต่ละสายธุรกิจ อันจะเชื่อมโยงกับระบบการบริ หารผลงาน (Performance Management) ที่กาหนดผลตอบแทนของพนักงานตามผลการ
ปฏิบตั ิงาน โดยมีการติดตามผลงานอย่างสม่าเสมอ (Performance Dashboard)
แผนกลยุทธ์ องค์ กร
เพื่อให้ การดาเนินงานของบริษัทบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามวิสยั ทัศน์และภารกิจที่วางไว้ นนั ้ กลุ่มทิสโก้ มีการกาหนดแผนกลยุทธ์
องค์กรไว้ โดยมีประเด็นที่มงุ่ เน้ น ดังต่อไปนี ้
 ขยายสินเชื่อจานาทะเบียนไปยังภูมิภาคต่างๆ ครอบคลุมทัว่ ประเทศและนาเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีหลักประกัน
 ขยายฐานลูกค้ าเงินฝาก และ ธนบดีธนกิจ ในกลุ่มที่มีระดับรายได้ ปานกลางขึน้ ไป จากแนวโน้ มประชากรที่เข้ าสู่สงั คมผู้สงู อายุ

และกลุม่ ลูกค้ าที่เข้ าสูว่ ยั เกษียณอายุ
 รักษาและขยายธุรกิจจากฐานลูกค้ าในปั จจุบนั ด้ วยการนาเสนอบริ การด้ านการเงินที่ตอบโจทย์ความต้ องการและสร้ างมูลค่าเพิ่ม

ให้ กบั ลูกค้ า
 เสาะหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อช่วยขยายฐานลูกค้ าและเพิ่มช่องในการเข้ าถึงบริ การ
 สร้ างความร่ วมมือระหว่างสายธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้ าถึงลูกค้ า รวมถึงการแนะนาลูกค้ าระหว่างสายธุรกิจเพื่อนาเสนอ

บริการที่ตอบสนองรูปแบบการใช้ ชีวิต (lifestyle) และความต้ องการของลูกค้ าที่หลากหลาย

1-5

ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ให้ บริการทางการเงินภายใต้ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยให้ บริ การผ่านสํานักงาน
ใหญ่ของธนาคาร และสาขาของธนาคารซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีสาขาที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นกรุงเทพมหานครและภูมิภาคทังสิ
้ ้น 57 แห่ง ดังนี ้
เขตพืน้ ที่

สาขา

กรุงเทพมหานคร

: สาทร รั ต นาธิ เ บศร์ ศรี น คริ น ทร์ รั ง สิ ต เพชรบุรี ตัด ใหม่ เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ แฟชั่น ไอส์ แ ลนด์ ดิ โ อลด์ ส ยาม
อาคารภคินทร์ เซ็นทรัลแจ้ งวัฒนะ ซีคอนสแควร์ เยาวราช สยามพารากอน เซ็นทรัลพระราม 3 เดอะมอลล์
บางแค วรจักร เซ็นทรัลปิ่ นเกล้ า เดอะมอลล์ทา่ พระ เซ็นทรัลบางนา เดอะมอลล์บางกะปิ ฟิ วเจอร์ พาร์ ครังสิต
เซ็น ทรั ล รามอิน ทรา เซ็น ทรั ล ลาดพร้ าว เกตเวย์ เอกมัย ราชวงศ์ เดอะมอลล์งามวงศ์ ว าน ซีค อนบางแค
บางลําภู สยามสแควร์ วนั เมกะบางนา และเซ็นทรัลอีสต์วิลล์

ปริมณฑล

: นครปฐม สมุทรสาคร

ภาคกลาง

: อยุธยา สระบุรี ชลบุรี ระยอง ราชบุรี จันทบุรี พัทยา และศรีราชา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

: นครราชสีมา เทสโก้ โลตัสโคราช ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี และสุรินทร์

ภาคเหนือ

: เชียงใหม่ พิษณุโลก และนครสวรรค์

ภาคใต้

: ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ ธานี ตรัง รัษฏาภูเก็ต กระบี่ และนิพทั ธ์อทุ ิศ 2 (หาดใหญ่)
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ลักษณะบริ การ

ภายหลังการปรับ โครงสร้ างการถือหุ้น ธนาคารทิ สโก้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เพียงอย่างเดี ยว ซึ่งประกอบด้ วยบริ การ 4 กลุ่ม
ดังต่อไปนี ้ 1) ธุรกิจบริ การธนกิจลูกค้ ารายย่อย 2) ธุรกิจบริ การลูกค้ าธนบดีธนกิจและบริ การธนาคาร 3) ธุรกิจบริ การสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
4) ธุรกิจบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง โดยมีรายละเอียดการให้ บริการดังนี ้
1. ธุรกิจบริ การธนกิจลูกค้ ารายย่ อย (Retail Banking)
ธุรกิจบริการธนกิจลูกค้ ารายย่อย ให้ บริการ 3 ประเภทดังนี ้
1.1 บริการสินเชื่อรายย่ อย (Retail Loans)
บริ การสินเชื่อรายย่อย เป็ นการให้ สินเชื่อกับกลุ่มลูกค้ ารายย่อยทังที
้ ่เป็ นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ทังนี
้ ้ บริ การสินเชื่อรายย่อยมีวตั ถุประสงค์ในการให้ สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริ โภคเป็ นหลัก โดยแบ่งประเภทสินเชื่อรายย่อย
ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมได้ ดงั นี ้
 สินเชื่อเช่ าซือ้
สิน เชื่อเช่า ซือ้ เป็ นการให้ บ ริ การกู้ยืมเพื่อเช่า ซือ้ ทรัพย์ สิน ซึ่งผู้เช่า ซือ้ ต้ องวางเงิน ดาวน์ เป็ นสัด ส่ว นร้ อยละของมูล ค่า
ทรัพย์สินตามที่ธนาคาร และ/หรือบริษัทกําหนด และผ่อนชําระค่างวดเป็ นจํานวนเท่าๆ กันตลอดอายุของสัญญาเช่าซื ้อ โดยในระหว่าง
การผ่อนชําระธนาคาร และ/หรือบริษัทยังคงมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตามกฎหมายจนกว่าผู้เช่าซื ้อจะผ่อนชําระเงินกู้ครบถ้ วน อายุของ
สัญญามีระยะเวลาตังแต่
้ 1-7 ปี และมีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ตามอัตราตลาด ณ วันที่ทําสัญญา
ธนาคารให้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อสําหรับรถยนต์ทกุ ชนิดทังใหม่
้ และเก่า และรถจักรยานยนต์ ซึ่งรวมถึงรถยนต์นั่ง รถยนต์
เอนกประสงค์ รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ใ นเชิงพาณิ ชย์ อัน ได้ แ ก่ รถโดยสารขนาดเล็ก รถบรรทุก หัว ลาก หางพ่ว ง เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ยังให้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการประกอบการธุรกิจ เช่น แท่นพิมพ์เครื่ องพิมพ์ระบบดิจิตอล
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก และเครื่องมือแพทย์ เป็ นต้ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์มีจํานวน 134,163.19 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 10.1 เมื่อเทียบกับยอด
สินเชื่อ ณ สิน้ ปี 2558 ที่มีจํานวน 149,177.23 ล้ านบาท เป็ นผลจากนโยบายการขยายสินเชื่ออย่างระมัดระวัง และยอดจําหน่าย
รถยนต์ในประเทศที่ลดลง

2-1
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ตารางแสดงรายละเอียดสินเชื่อเช่ าซือ้ รถยนต์
สินเชื่อเช่ าซือ้
รถยนต์

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
(ล้ านบาท)
160,732.05

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
(ล้ านบาท)
149,177.23

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
(ล้ านบาท)
134,163.19

อัตราการเติบโต
(ร้ อยละ)
(10.1)

ปี 2559 ธนาคารทิสโก้ ให้ สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ ดร้ อยละ 31.5 มาสด้ าร้ อยละ 22.3 อีซูซุร้อยละ 13.7 โตโยต้ าร้ อย
ละ 11.2 เชฟโรเล็ตร้ อยละ 8.3 และยี่ห้ออื่นๆ เฉลี่ยคิดเป็ นร้ อยละ 13.0 ของยอดการให้ สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ใหม่ทงหมด
ั้
และมีสดั ส่วน
การให้ สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ใหม่ต่อรถยนต์ใช้ แล้ วเฉลี่ยร้ อยละ 87 ต่อ 13 ทังนี
้ ้ กลุ่มทิสโก้ ม่งุ เน้ นที่จะขยายธุรกิจสินเชื่อเช่าซื ้อต่อไป
เนื่ องจากความต้ องการสินเชื่อประเภทนีย้ งั คงมีอยู่สูง โดยมุ่งเน้ นการพัฒนาคุณภาพการให้ บริ การ นําเสนอบริ การที่หลากหลาย
ตลอดจนการควบคุมคุณภาพสินเชื่ออย่างมีประสิทธิผล มากกว่าที่จะเน้ นการแข่งขันด้ านราคา ทังนี
้ ้ การกําหนดอัตราดอกเบี ้ยการให้
กู้ยืมยังคงใกล้ เคียงกับอัตราตลาดโดยจะกําหนดระยะเวลาชําระคืนสูงสุดเป็ นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค ให้ บริการสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคตามความต้ องการของตลาด โดยมุ่งเน้ นสินเชื่อที่มี
อัตราผลตอบแทนหลังปรับค่าความเสี่ยง (Risk-Adjusted Return on Capital: RAROC) ที่ยอมรับได้ สินเชื่อเพื่อผู้บริ โภคแบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุม่ หลัก คือ สินเชื่อเพื่อการเคหะ และสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค
สินเชื่อเพื่อการเคหะ เป็ นการให้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อแก่ ลูกค้ า ที่ ต้ องการซือ้ อสังหาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ ออยู่อาศัย รวมถึ งสิน เชื่ อ
เอนกประสงค์เพื่อการเสริมสภาพคล่องทางการเงินโดยใช้ อสังหาริมทรัพย์เป็ นหลักประกัน ซึง่ สินเชื่อเพื่อการเคหะมีอายุตงแต่
ั ้ 3–30 ปี
และมีหลักประกันเต็มวงเงิน อัตราดอกเบี ้ยเป็ นแบบลอยตัวตามภาวะตลาด หรื อแบบผสมที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี ้ยคงที่ในช่วง
1–3 ปี แรกของการกู้ นอกจากนี ้ ธนาคารทิสโก้ ได้ ร่วมมือกับบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัยในการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยโครงการ
พิเศษในอัตราดอกเบี ้ยคงที่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สินเชื่อเพื่อการเคหะมีจํานวน 978.81 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 20.1 เมื่อเทียบกับสินเชื่อเพื่อการ
เคหะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่มีจํานวน 1,224.55 ล้ านบาท จากนโยบายการขยายสินเชื่ออย่างระมัดระวัง
สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริ โภค เป็ นการให้ สินเชื่อแก่บุคคลและนิติบุคคลทั่วไป เพื่อนําไปใช้ ในวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น
หมุนเวียนกิจการ ใช้ จ่ายในยามฉุกเฉิ น ชําระหนีส้ ินที่ดอกเบีย้ สูงกว่า เป็ นต้ น สินเชื่อทะเบียนรถของธนาคาร ได้ พฒ
ั นาปรับเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้ องการของผู้บริโภคได้ อย่างครอบคลุมทุกกลุ่ม เช่น รถยนต์นั่ง ตลอดจนรถบรรทุก ซึ่งลูกค้ าสามารถ
ผ่อนชําระได้ นานถึง 60 เดือน ภายใต้ สโลแกน “ทิสโก้ ออโต้ แคช ได้ เงินไว ไม่โอนเล่ม ” นอกจากนี ้ ในปี ที่ผ่านมาธนาคารได้ ขยาย
ครอบคลุมประเภทรถที่หลากหลายมากขึ ้น เช่น รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike) และรถอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) รวมถึง
ปรับเงื่อนไขการให้ สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ให้ เหมาะสมกับความเสี่ยงของมูลค่าหลักประกันและลูกค้ าแต่ละประเภท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริ โภคมีจํานวน 22,912.97 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 13.8 เมื่อเทียบกับ
สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่มีจํานวน 20,138.70 ล้ านบาท
ตารางแสดงรายละเอียดสินเชื่อรายย่ อย
สินเชื่อรายย่ อย
สินเชื่อเช่าซื ้อ
สินเชื่อเพื่อการเคหะ
สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริ โภค
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
ล้ านบาท
ร้ อยละ
160,732.05
89.0
1,310.82
0.7
18,657.81
10.3
180,700.68
100.0

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
ล้ านบาท
ร้ อยละ
149,177.23
87.5
1,224.55
0.7
20,138.70
11.8
170,540.48
100.0
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ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
ล้ านบาท
ร้ อยละ
134,163.19
84.9
978.81
0.6
22,912.97
14.5
158,054.97
100.0

อัตราการ
เติบโต
(ร้ อยละ)
(10.1)
(20.1)
13.8
(7.3)

ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
กลุ่มลูกค้ าและช่ องทางการจาหน่ าย
สําหรับธุรกิจสินเชื่อรายย่อย ธนาคารให้ บริการสินเชื่อรายย่อยผ่านสํานักงานใหญ่ และสาขาของธนาคาร โดยธนาคารมีฐาน
ลูกค้ าที่มนั่ คงผ่านตัวแทนจําหน่าย (Dealer) ซึง่ ลูกค้ าผู้เช่าซื ้อส่วนใหญ่เป็ นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ ประจํา และมีประวัติการชําระเงินที่ดี
สําหรับธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริ โภคซึ่งดําเนินการโดยธนาคารทิสโก้ เน้ นการให้ บริ การกับฐานลูกค้ าเดิมที่ใช้ บริ การ
สินเชื่อเช่าซื ้อกับธนาคาร ซึง่ มีประวัติการชําระเงินที่ดีและมีความสามารถในการชําระคืนหนี ้อย่างเพียงพอ
1.2 บริการเงินฝากรายย่ อย (Retail Deposit)
ธนาคารทิสโก้ ได้ มีการระดมเงินออมโดยการให้ บริ การรับฝากเงินประเภทต่างๆ เช่น เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์
และเงินฝากประจํา รวมถึงการบริการด้ านการเงินที่เกี่ยวข้ อง เช่น การออกแคชเชียร์ เช็คและเช็คส่วนบุคคล การเรี ยกเก็บเช็ค และการให้ บริ การโอน
เงิน เป็ นต้ น โดยธนาคารได้ เปิ ดให้ บริการดังกล่าว ทังที
้ ่สํานักงานใหญ่ และสาขาของธนาคารทุกแห่ง
ในปี 2559 ธนาคารทิสโก้ เน้ นการทําตลาดผลิตภัณฑ์ด้านการเงินและการลงทุนอย่างครบวงจร โดยในปี นีไ้ ด้ นําเสนอผลิตภัณฑ์
เงินฝาก และแคมเปญเงินฝากใหม่ อาทิเช่น เงินฝากประจําพิเศษ 11 เดือน ที่ให้ ผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับบัญชีเงินฝากประจําทั่วไป สําหรับ
ลูกค้ าบุคคลธรรมดา วงเงินฝากตัง้ แต่ 5 แสนบาทขึน้ ไป นอกจากนีเ้ พื่อเป็ นการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาระบบชําระเงินทางอิเลคทรอนิกส์
แห่งชาติ (National e-Payment) ในการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้ างพื ้นฐานการชําระเงินของรัฐบาล ธนาคารทิสโก้ ได้ ออกแคมเปญพิเศษในการทํา
รายการโอนเงินผ่านช่องทางพร้ อมเพย์ (Promptpay) สําหรับแคมเปญนีล้ กู ค้ าสามารถโอนเงินได้ ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่จํากัดจํานวนครัง้ ตาม
วงเงินโอนที่กําหนดไว้ ตามแต่ละประเภทบัญชี เพียงใช้ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรื อ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน แทนการใช้ เลขที่บัญชี
ธนาคาร และ สามารถทํารายการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขาธนาคารและ ตู้เอทีเอ็ม เป็ นต้ น ทําให้ การโอนเงินมีความสะดวก รวดเร็ ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ ้น
1.3 บริการนายหน้ าประกันชีวิตและประกันภัย (Bancassurance)
ธนาคารทิสโก้ ได้ รับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตและประกันวินาศภัยจากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ในปี
2548 โดยธนาคารให้ บริ การเป็ นนายหน้ าประกันภัยทังในส่
้ วนประกันชีวิต และประกันวินาศภัย โดยให้ บ ริ การประกันภัยประเภทต่าง ๆ แก่ลกู ค้ า
ธนาคารตลอด 10 ปี ที่ผ่านมา ธนาคารมีความมุ่งมัน่ ที่จะสรรหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและประกันชีวิตที่เหมาะสมกับความเสี่ยง และ
ความต้ องการของลูกค้ า โดยเปิ ดโอกาสให้ ทกุ บริษัทประกันเข้ าร่วมเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ ด้ วยรูปแบบการให้ บริการแบบ Open Architecture ทํา
ให้ ธนาคารสามารถคัดสรร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับบริ ษัทประกันซึ่งมีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันในธุรกิจ ได้ อย่างเหมาะส ม
และคุ้มค่าที่สดุ สําหรับลูกค้ าของธนาคาร โดยมีผลิตภัณฑ์ทงในหมวดประกั
ั้
นวินาศภัย อาทิ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภยั และภัยธรรมชาติ
ประกันภัยเพื่อธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ในหมวดประกันชีวิต อาทิ ประกันสินเชื่อ ประกันแบบสะสมทรัพย์และแบบประกันบํานาญ ประกันชีวิตควบการ
ลงทุน รวมถึงประกันสุขภาพและโรคร้ ายแรง ปั จจุบนั ธนาคารมีพนั ธมิตรทางธุรกิจหลายบริ ษัท ต่างก็ เป็ นบริ ษัทประกันภัยชันแนวหน้
้
า ที่มีชื่อเสียง
และฐานะการเงินมัน่ คง
ในปี 2559 ธนาคารมุง่ เน้ นพัฒนาผลิตภัณฑ์สําหรับกลุม่ ลูกค้ าธนบดี และกลุม่ ลูกค้ ารายย่อย สําหรับกลุม่ ลูกค้ าธนบดี ธนาคาร
ได้ ออกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพื่อการออมระยะสัน้ และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน “TISCO My Link” โดยคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ให้ ความ
คุ้มครองชีวิตที่ค้ มุ ค่า ในขณะที่ยงั รักษาสัดส่วนของการลงทุนให้ ลกู ค้ าสามารถบริหารผลตอบแทนจากการลงทุนได้ ดีที่สดุ เช่นกัน สําหรับกลุ่ มลูกค้ า
รายย่อย ธนาคารได้ พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ค้ มุ ครองประกันภัยรถจักรยานยนต์ ซึ่งช่วยลดภาระที่อาจเกิดขึน้ จากอุบตั ิเหตุจากการใช้ รถจักรยานยนต์ใน
ชีวิตประจําวัน โดยให้ ความคุ้มครองทังชี
้ วิต การรักษาพยาบาล การชดเชยรายได้ และทรัพย์สินของตนเอง รวมถึงความคุ้มครองชีวิตและทรัพย์ สิน
ของคู่กรณีอีกด้ วย ภายใต้ ชื่อผลิตภัณฑ์ ”ซุปเปอร์ มอไซค์ ” ซึ่งได้ รับการตอบรับอย่างดี นอกจากนี ้ ธนาคารได้ เน้ นพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ประกัน
สุขภาพอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ แนวคิด“Health is Wealth” การเกษียณอายุอย่างมีความสุข สุขภาพแข็งแรง เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้ จ่ายด้ านการ
รักษาพยาบาล และรองรับสังคมผู้สงู อายุ โดยเพิ่มเติมแผนความคุ้มครองให้ มีความหลายหลายเพื่อให้ เหมาะสมกับความต้ องการของลูกค้ าทุกช่วง
วัยของอายุ
2. ธุรกิจบริ การลูกค้ าธนบดีธนกิจและบริการธนาคาร (Wealth Management & Banking Services)
ธุรกิจบริการลูกค้ าธนบดีธนกิจและบริการธนาคาร ให้ บริการ 3 ประเภทดังนี ้
2.1 ธนบดีธนกิจ (Wealth Management)
ธุรกิจลูกค้ าธนบดีธนกิจ เป็ นการให้ บริการแก่ลกู ค้ าที่มีเงินออม และเงินลงทุนตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึน้ ไป ประกอบด้ วยบริ การเงิน
ฝาก บริการบริหารจัดการทางการเงิน และให้ คําปรึกษาในด้ านการบริหารจัดการทางการเงินและการลงทุน ภายใต้ เป้าหมายในการเป็ นผู้ให้ บริ การ
ที่ปรึกษาด้ านการลงทุนชันแนวหน้
้
า “Top Advisory House”
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ในปี 2559 ทิสโก้ เวลธ์ ยังคงมุ่งเน้ นความเป็ นเลิศในการเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุนที่ครอบคลุมทุกประเภทสินทรัพย์ โดยศูนย์
วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ (TISCO Economic Strategy Unit) ได้ จดั ทํารายงานบทวิเคราะห์ TISCO Investment Portfolio Strategy หรื อ
TIPS เจาะลึกถึงแนวโน้ มเศรษฐกิจและแนะนํากลยุทธ์การจัดพอร์ ตสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ทัว่ โลก นอกจากนี ้ ทิสโก้ เวลธ์ ยังได้ เฟ้นหา และพัฒนา
กองทุนรวมต่างประเทศ รวมถึงกองทุนทริกเกอร์ ฟันด์ ในการจับจังหวะการลงทุน เพื่อให้ การบริ หารความมัง่ คัง่ ที่เหมาะสมที่สดุ สําหรับลูกค้ า ทังนี
้ ้
ทิสโก้ เวลธ์ยงั ได้ ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมุง่ มัน่ ที่จะยกระดับพัฒนาบุคคลากรไปสู่การเป็ น Certified
Financial Planner (CFP) ต่อไป
2.2 บริการธนาคาร (Banking Services)
ธุรกิจบริการธนาคาร เป็ นการให้ บริการในด้ านการบริหารกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายสําหรับลูกค้ ากลุ่มธุรกิจ ซึ่งจะ
ช่วยลูกค้ าเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและลดต้ นทุนค่าใช้ จ่ายในการบริ การจัดการของธุรกิจ ประกอบด้ วย การบริ การ 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่ม
บริ การรับเงิน (TISCO Collection) กลุ่มบริ การด้ านการจ่ายเงิน (TISCO Payment) กลุ่มบริ การด้ านการบริ หารสภาพคล่อง (TISCO Liquidity
Management) นอกจากนี ้ ธนาคารยังมีบริ การธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (TISCO E-Cash Management) เพื่ออํานวยความสะดวกลูกค้ าสําหรับทํา
ธุรกรรมและเรียกดูข้อมูลต่างๆ
2.3 บริหารเงิน (Treasury)
หน่วยงานการบริหารเงินเป็ นส่วนงานหนึ่งของธนาคาร ทําหน้ าที่บริหารสินทรัพย์และหนี ้สินของธนาคารซึง่ ครอบคลุมการจัดหา
เงินทุนจากสถาบันการเงินทังในและต่
้
างประเทศ และการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารหนี ้ เพื่อให้ ได้ รับผลตอบแทนสูงสุดภายใต้ กลยุทธ์ และ
นโยบายการควบคุมความเสี่ยงของธนาคารและกฎระเบียบของทางการที่เกี่ยวข้ อง โดยรวมถึงการจัดสภาพคล่องให้ สอดคล้ องกับกฎระเบียบของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สําหรับตราสารหนี ้ธนาคารมีการลงทุนในตราสารหนี ้ทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
รวมทังยั
้ งมีการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตรา
สารทุน ทังที
้ ่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ จดทะเบียน นโยบายการลงทุนของธนาคาร จะเน้ นการลงทุนระยะ
ยาวในหุ้นของบริษัทที่มีปัจจัยพื ้นฐานดี และมีราคาเหมาะสม โดยเป็ นการลงทุนเพื่อเงินปั นผลและกําไรจากส่วนต่างของราคา
3. ธุรกิจบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Lending)
บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ดําเนินการโดยธนาคารทิสโก้ เป็ นการให้ บริการทางการเงินในรูปแบบของสินเชื่อและบริ การที่เกี่ยวข้ อง
แก่กลุม่ ลูกค้ าที่เป็ นบริษัทหรือกลุม่ องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Client) โดยบริ การหลักเป็ นการให้ สินเชื่อเพื่อนําไปใช้ ในวัตถุประสงค์ด้าน
การพาณิชย์ตา่ งๆ และการให้ บริการที่เกี่ยวข้ อง เช่น การคํ ้าประกัน อาวัล การให้ คําปรึกษาด้ านการกู้เงินและการปรับโครงสร้ างหนี ้ ฯลฯ โดยแบ่ง
ประเภทของบริการออกตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ได้ ดงั ต่อไปนี ้
 สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน
สิน เชื่ อ เงิ น ทุน หมุน เวี ย น เป็ นสิ น เชื่ อเพื่ อเสริ ม สภาพคล่อ งและบริ ห ารกระแสเงิ น สดสํ า หรั บ ธุ รกิ จ ต่า งๆ โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีลกั ษณะเป็ นฤดูกาล เช่น การให้ สินเชื่อเพื่อการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบ การจัดเก็บสินค้ าเพื่อขาย การขายชําระ
คืนเจ้ าหนี ้การค้ าระยะสัน้ เป็ นต้ น สินเชื่อประเภทนีเ้ ป็ นสิ นเชื่อระยะสันที
้ ่สามารถเบิกใช้ และชําระคืนได้ ภายในวงเงินที่กําหนดตลอด
ระยะเวลาการกู้ ส่วนใหญ่มีการกําหนดอายุวงเงินไว้ ไม่เกิน 1 ปี โดยจะมีการทบทวนวงเงินเป็ นประจําทุกปี
 สินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะยาว
สินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะยาวส่วนใหญ่เป็ นสินเชื่อที่มีกําหนดการชําระคืนเงินไว้ ชดั เจน ให้ สอดคล้ องกับกําหนดเวลา
และความคืบหน้ าของโครงการหรือกระแสเงินสดของโครงการหรือของกิจการลูกค้ า ทังนี
้ ้ธนาคารมีนโยบายให้ การสนับสนุนสินเชื่อแก่
ภาคอุตสาหกรรมและการผลิตในรูปแบบต่างๆ ทุกภาคธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ ลักษณะ
สินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะยาว ได้ แก่ สินเชื่อเพื่อการก่อสร้ างโรงงาน สินเชื่อเพื่อการขยายสถานประกอบการหรื อขยายธุรกิจ
สินเชื่อเพื่อการก่อสร้ างหมูบ่ ้ านจัดสรร หรืออาคารชุด สินเชื่อเพื่องานรับเหมาก่อสร้ างระบบงานสาธารณูปโภคพื ้นฐาน หรืองานประมูล
ขนาดใหญ่ เข่น โรงไฟฟ้า และสินเชื่อเพื่อซื ้อและติดตังอุ
้ ปกรณ์เครื่องจักรขนาดใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้ น
 สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ อ่ นื
นอกจากสินเชื่อ 2 ประเภทดังกล่าวข้ างต้ น ธนาคารทิสโก้ ยงั ให้ สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ที่มีวตั ถุประสงค์หรื อลักษณะการ
กู้ยืมแบบอื่น เช่น สินเชื่อที่มีหลักประกันเป็ นเงินฝากหรื อสินทรัพย์สภาพคล่อง ซึ่งเป็ นสินเชื่อในระยะสันถึ
้ งปานกลาง ที่มีสินทรัพย์
สภาพคล่อง (Marketable Asset) เป็ นหลักประกัน และ สินเชื่อเพื่อการลงทุน ซึ่งเป็ นสินเชื่อในระยะปานกลางถึงระยะยาว ที่มี
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สินทรัพย์ที่ผ้ กู ้ ซู ื ้อเพื่อการลงทุนเป็ นหลักประกัน เช่น อสังหาริมทรัพย์ หรื อสินทรัพย์อื่น โดยมีเงื่อนไขที่เหมาะสมและกําหนดการชําระ
คืนตามความสามารถในการสร้ างรายได้ ของสินทรัพย์นนั ้ (Operating Asset)
 บริการออกหนังสือคา้ ประกันและอาวัลตั๋วเงิน
ธนาคารทิสโก้ ให้ บริการออกหนังสือคํ ้าประกันและอาวัลตัว๋ เงิน สําหรับลูกค้ าที่ต้องการใช้ ในการดําเนินงานบางประเภทที่
จําเป็ นต้ องมีการวางหนังสือคํา้ ประกัน ให้ กับหน่ว ยงานผู้ว่าจ้ างต่างๆ เช่น การยื่นประมูลงานต่า งๆ จนถึง การคํา้ ประกันผลงาน
ก่อสร้ าง หรือการออกหนังสือคํ ้าประกันการสัง่ ซื ้อให้ กับผู้ผลิต เช่น การซื ้อวั ตถุดิบเป็ นจํานวนมาก ทังนี
้ เ้ งื่อนไขของหนังสือคํ ้าประกัน
สามารถปรับให้ เข้ ากับความต้ องการของผู้รับผลประโยชน์ได้
 บริการให้ คาปรึ กษา และบริ การอื่นๆ ด้ านเงินกู้
ธนาคารทิสโก้ ให้ คําปรึกษาและบริ การอื่นด้ านเงินกู้ที่ครบวงจร เช่น การให้ คําปรึกษาด้ านโครงสร้ างทางการเงิน และการ
ปรับโครงสร้ างหนี ้ (Loan Restructuring) การเป็ นผู้จดั หาเงินกู้ร่วม (Syndicated Loan Arranger) ตัวแทนสินเชื่อ (Facility Agent)
และตัวแทนหลักประกัน (Security Agent) เป็ นต้ น
 บริการคัสโตเดียน
ธุรกิจการให้ บริ การคัสโตเดียน ประกอบด้ วยการเก็บรักษาทรัพย์สินและหลักทรัพย์ ชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
การติดตามสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ในทรัพย์สินของลูกค้ า อันได้ แก่ กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล บุคคลธรรมดา และนิติบคุ ล
ตลอดจนการรับรองมูลค่าทรัพย์สินสุทธิให้ กบั กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
4. บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง (Commercial Lending)
บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางให้ บริการสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ ในการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็ นหลัก อาทิ สินเชื่อ
เพื่อผู้แทนจําหน่ายรถยนต์ สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน สินเชื่อโครงการ และสินเชื่อธุรกิจเช่าซื ้อและลีสซิ่ง สําหรับลูกค้ าในภาคธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจ
ยานยนต์และชิ ้นส่วนรถยนต์ และธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ เป็ นต้ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีสินเชื่อธุรกิจจํานวน 46,509.94 ล้ านบาท (คิดเป็ นร้ อยละ 21.0 ของสินเชื่อรวม) เพิ่มขึน้ ร้ อยละ
7.3 จาก 43,327.30 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2558 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ ของสินเชื่อในกลุ่มสาธารณูปโภคและการบริ การ ขณะที่สินเชื่อธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมมีจํานวน 16,454.07 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 17.3 เมื่อเทียบกับสิ ้นปี 2558 ที่มีจํานวน 19,888.60 ล้ านบาท ส่วนใหญ่
เป็ นผลจากการลดลงของสินเชื่อกลุม่ ธุรกิจขนส่ง และสินเชื่อเพื่อผู้จําหน่ายรถยนต์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

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

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
ล้ านบาท
ร้ อยละ
18,862.96
7.3
12,160.59
4.7
21,802.94
8.4
256.73
0.1
53,083.22
20.6
23,389.51
9.0
181,568.96
70.4
258,041.68
100.0

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
ล้ านบาท
ร้ อยละ
12,126.50
5.2
11,987.70
5.1
18,837.43
8.0
375.67
0.2
43,327.30
18.5
19,888.60
8.5
171,050.38
73.0
234,266.28
100.0

ณ วันที่
อัตราการเติบโต
31 ธันวาคม 2559
(ร้ อยละ)
ล้ านบาท ร้ อยละ
10,496.69
4.7
(13.4)
11,696.34
5.3
(2.4)
23,908.50
10.8
26.9
408.41
0.2
8.7
46,509.94
21.0
7.3
16,454.07
7.4
(17.3)
158,530.19
71.6
(7.3)
221,494.20
100.0
(5.5)

กลุ่มลูกค้ าและช่ องทางการจาหน่ าย
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายเป็ นกลุม่ ลูกค้ าเดิมที่มีความสัมพันธ์ กับธนาคารมานาน และกลุ่มลูกค้ าใหม่จากภาคธุรกิจสําคัญที่ช่วยใน
การผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ และได้ รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น การลงทุน อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องกับยานยนต์และชิน้ ส่วนยานยนต์
การเกษตรและการแปรรูปอาหาร การขนส่งและระบบโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังให้ ความสําคัญกับสาธารณูปโภค
พื ้นฐาน เช่น พลังงาน อสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้ างและวัสดุก่อสร้ าง และสาธารณูปโภคที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ธนาคารทิสโก้ ให้ บริ การสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ และขนาดกลาง ผ่านสํานักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ ปั จจุบนั เจ้ าหน้ าที่การตลาด
ของธนาคารจะติดต่อกับกลุม่ ลูกค้ าโดยตรง หรื อในบางกรณีลกู ค้ าที่สนใจอาจติดต่อธนาคารก็ได้ นอกจากนี ้ ธนาคารยังมีการประชาสัมพันธ์ ผ่าน
ทางสื่อโฆษณาต่างๆ เช่น วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์ เน็ต เป็ นต้ น
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2.2

การตลาดและภาวะการแข่ งขัน


ลักษณะตลาด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารพาณิชย์ทงระบบมี
ั้
จํานวนทังสิ
้ ้น 30 แห่ง แบ่งเป็ นธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
จํานวน 16 แห่ง และธนาคารพาณิชย์ที่เป็ นบริ ษัทลูก และสาขาธนาคารต่างประเทศจํานวน 14 แห่ง สําหรับภาวะตลาดด้ านเงินฝากและเงินให้
สินเชื่อมีรายละเอียดดังนี ้
เงินฝาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย มี ยอดคงค้ างทังสิ
้ ้น 11,359,415 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 1.5
เมื่อเทียบกับสิ ้นปี 2558 ลดลงขึ่นเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตร้ อยละ 2.8 ในปี 2558 สอดคล้ องไปกับความต้ องการสินเชื่อที่อ่อนตัวลง ทังนี
้ ้ ณ สิ ้น
ปี 2559 อัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจํา 3 เดือนเฉลี่ยของ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ปรับลดมาอยู่ที่ร้อยละ 0.93 เทียบกับร้ อยละ 1.01 ณ สิ ้นปี
2558 ตามความต้ องการเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่ลดลง สําหรับปี 2559 เงินฝาก ของธนาคารทิสโก้ มียอดคงค้ างทังสิ
้ ้น 155 ,950.82 ล้ าน
บาท ลดลงจากสิ ้นปี 2558 ร้ อยละ 1.9 โดยแบ่งเป็ นเงินฝากจํานวน 155,913.90 ล้ านบาท และเงินกู้ยืมระยะสันจํ
้ านวน 36.92 ล้ านบาท
ตารางแสดงความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบีย้ เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ ไทย
ปี 2557
/1

ดอกเบี ้ยเงินให้ สนิ เชื่อ (MLR)
ดอกเบี ้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน /1
/1

ปี 2558
6.75
1.30

(หน่วย: ร้ อยละต่อปี )
ปี 2559

6.51
1.01

6.26
0.93

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

เงินให้ สินเชื่อ
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2559 เงิน ให้ สิน เชื่อของระบบธนาคารพาณิ ชย์ ไทยมียอดคงค้ า งของเงิน ให้ สิน เชื่อจํา นวน 10,602,143
ล้ านบาท ลดลงเล็กน้ อยจากสิ ้นปี 2558 ร้ อยละ 1.3 ตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่กําลังฟื น้ ตัว ทังนี
้ ้ ณ สิ ้นปี 2559 อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ ลูกค้ าราย
ใหญ่ชนดี
ั ้ (MLR) ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ปรับลดลงมาอยูท่ ี่ร้อยละ 6.26 เทียบกับร้ อยละ 6.51 ณ สิ ้นปี 2558 ตามการปรับลดอัตรา
ดอกเบี ้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สําหรับเงินให้ สินเชื่อของธนาคารทิสโก้ ณ สิ ้นปี 2559 มีจํานวน 213,993.66 ล้ านบาท ลดลงจากสิ ้น
ปี 2558 ร้ อยละ 6.4
ตารางแสดงการเปรียบเทียบของสินทรัพย์ เงินฝาก และเงินให้ สินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ธนาคาร
1. ธ.กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
2. ธ.ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
3. ธ.กรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
4. ธ.กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
5. ธ.กรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
6. ธ.ธนชาต จํากัด (มหาชน)
7. ธ.ทหารไทย จํากัด (มหาชน)
8. ธ.ยูโอบี จํากัด (มหาชน)
9. ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
10. ธ.ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
11. ธ.เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
12. ธ. แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด
(มหาชน)
13. ธ.สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย)
จํากัด (มหาชน)
14. ธ.ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ระบบธนาคารพาณิชย์ ไทย

2,116,659
2,021,454
1,975,158
1,798,440
1,102,914
677,807
599,021
324,081
183,877
155,951
110,209

ส่ วนแบ่ งตลาด
(ร้ อยละ)
18.6
17.8
17.4
15.8
9.7
6.0
5.3
2.8
1.6
1.4
1.0

เงินให้ สินเชื่อหลัง
หักค่ าเผื่อหนีฯ้
1,777,103
1,850,637
1,734,199
1,589,192
1,302,639
632,310
568,335
308,971
193,189
213,994
167,442

(หน่วย: ล้ านบาท)
ส่ วนแบ่ งตลาด
(ร้ อยละ)
16.7
17.4
16.4
15.0
12.3
6.0
5.4
2.9
1.8
2.0
1.6

2,838,799
2,661,442
2,614,798
2,467,252
1,805,967
906,868
820,172
451,743
295,623
260,742
220,312

ส่ วนแบ่ งตลาด
(ร้ อยละ)
17.9
16.7
16.4
15.5
11.4
5.7
5.2
2.8
1.9
1.6
1.4

209,695

1.3

149,639

1.3

138,051

1.3

190,701
158,151
15,902,265

1.2
1.0
100.0

52,180
92,024
11,359,414

0.5
0.8
100.0

32,284
93,797
10,602,143

0.3
0.9
100.0

สินทรั พย์

เงินฝาก

ที่มา: รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี ้สิน (ธ.พ. 1.1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
สําหรับธุรกิจเช่าซื ้อรถยนต์ซงึ่ เป็ นธุรกิจหลักของธนาคารจะเติบโตตามการขยายตัวของตลาดรถยนต์ในประเทศ โดยในปี 2559 ยอด
จําหน่ายรถยนต์ในประเทศอยู่ที่ 768,788 คัน ลดลงร้ อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับปี 2558 ส่วนหนึ่งเป็ นผลกระทบภายหลังการสิ ้นสุดนโยบายคืนภาษี
สรรพสามิตสําหรับผู้ซื ้อรถยนต์คนั แรก ประกอบกับการใช้ จา่ ยของผู้บริโภคอย่างระมัดระวัง ทังนี
้ ้ สัดส่วนรถยนต์ใหม่ของปี 2559 แบ่งเป็ นรถยนต์นั่ง
ร้ อยละ 36.4 และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ร้อยละ 63.6 ทังนี
้ ้ ธนาคารมีอตั ราปริมาณการให้ สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ใหม่ต่อปริ มาณการจําหน่ายรถยนต์
ใหม่เฉลี่ย (Penetration Rate) ในปี 2559 อยูท่ ี่ร้อยละ 8.0
ตารางแสดงยอดขายรถยนต์ ในประเทศไทย ตัง้ แต่ ปี 2555 - 2559
(หน่วย : คัน)

ประเภท
รถยนต์นงั่
รถยนต์เพื่อการพาณิชย์
รวม

ที่มา : สถาบันยานยนต์

ปี 2555

669,954
766,356
1,436,310

ปี 2556

631,223
699,447
1,330,670

ปี 2557

369,836
511,996
881,832

ปี 2558

299,309
500,323
799,632

ปี 2559

279,827
488,961
768,788

 สภาพการแข่ งขัน
ในปี 2559 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีผลการดําเนินงานเพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ฟื้น
ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไปประกอบกับปั จจัยแวดล้ อมทางเศรษฐกิจที่ผันผวน ขณะที่คณ
ุ ภาพสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ด้อยลงโดยเฉพาะ
สินเชื่อรายย่อย และสินเชื่อขนาดกลางและขนาดย่อม เนื่องจากได้ รับแรงกดดันจากความเชื่อมัน่ ของผู้บริโภคอ่อนแอ และหนีส้ ินภาคครัวเรื อนที่อยู่
ในระดับสูง อย่างไรก็ดี เงินสํารองและเงินกองทุนยังอยูใ่ นที่แข็งแกร่ง ช่วยรองรับความเสี่ยงจากการด้ อยลงของคุณภาพสินทรัพย์ได้ ทังนี
้ ้ ธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้ คงอัตราดอกเบี ้ยนโยบาย (Repo-1วัน) ที่ร้อยละ 1.50 เพื่อกระตุ้นการบริ โภคและสนับสนุนการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจในประเทศ
สําหรับการแข่งขันด้ านเงินฝากชะลอตัวตามการเติบโตของสินเชื่อ โดยมีการออกแคมเปญเงินฝากเพื่อรักษาฐานลูกค้ า และการออกเงินฝากประจํา
เพื่อรักษาต้ นทุนเงินทุน ธนาคารหลายแห่งได้ พฒ
ั นาบริ การ mobile banking เพื่ออํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรม นอกจากนี ้ ธนาคารส่วน
หนึ่งดําเนินนโยบายลดจํานวนสาขาบางส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ ในส่วนของธนาคารทิสโก้ ยงั คงมุง่ เน้ นการขยายฐานลูกค้ าเงิน
ฝากรายย่อยอย่างต่อเนื่อง โดยการนํา เสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสมรวมถึงและพัฒนาการให้ บริ การที่สร้ างความสะดวก
ให้ แก่ลกู ค้ า
สําหรับการแข่งขันในธุรกิจสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ สินเชื่อขนาดกลางและขนาดย่อม การแข่งขันยังคงเข้ มข้ นเพื่อรักษาฐานลูกค้ า
เดิม และขยายฐานลูกใหม่ โดยผู้เล่นส่วนใหญ่ยงั คงเน้ นการแข่งขันด้ านราคา และให้ บริการที่ครบวงจรสําหรับลูกค้ า อย่างไรก็ดี ธนาคารพาณิชย์ได้
ชะลอการปล่อยสินเชื่อสําหรับลูกค้ าขนาดกลางและขนาดย่อม เนื่องจากคุณภาพสินเชื่อมีแนวโน้ มด้ อยลง ขณะที่ ลูกค้ าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
บางส่วนได้ หนั ไประดมเงินทุนผ่านการออกตราสารทุน และตราสารหนี ้มากขึ ้น ทังนี
้ ้ กลุม่ ทิสโก้ มงุ่ เน้ นกลยุทธ์ การสร้ างคุณภาพสินเชื่อ และควบคุม
คุณภาพหนี ้ โดยเตรี ยมพร้ อมที่จะรองรับสถานการณ์ ที่ภาวะเศรษฐกิจอาจมีทิศ ทางไม่แ น่นอน โดยเน้ นการแข่งขันด้ านคุณ ภาพมากกว่าด้ า น
ปริมาณ และการขยายฐานลูกค้ าอย่างมีคณ
ุ ภาพโดยอาศัยประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจที่ยาวนาน ควบคู่กับการบริ หารที่มีประสิทธิภาพ และ
ให้ บริการที่ดีเพื่อสามารถตอบสนองความต้ องการที่หลากหลาย เพื่อรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ าในระยะยาว
การแข่งขันในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์สามารถแบ่งกลุม่ ผู้ประกอบการเป็ น 2 กลุม่ คือ 1) ธนาคารและบริษัทลีสซิ่งในเครือธนาคาร
พาณิชย์ และ 2) บริ ษัทในเครื อของผู้ผลิตและจําหน่ายรถยนต์ โดยภาวะการแข่งขันในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ในปี 2559 ยังคงมีการแข่ งขันที่
รุนแรง แม้ วา่ ยอดขายในตลาดรถยนต์ใหม่ภายในประเทศหดตัวลงเล็กน้ อยจากปี ก่อนหน้ าร้ อยละ 3.9 เป็ นผลจากปั จจัยแวดล้ อมทางเศรษฐกิจที่มี
ความผันผวน ประกอบกับภาระหนีส้ ินภาคครัวเรื อนที่อยู่ในระดับสูง ผนวกกับความต้ องการถูกดึงไปใช้ ล่วงหน้ าจากโครงการรถคันแรก ขณะที่
สินเชื่อเช่าซื ้อสําหรับรถยนต์มือสองเติบโตขึน้ จากปี ก่อนหน้ า ส่วนหนึ่งเป็ นผลจากราคารถยนต์ใหม่ที่มีราคาค่อนข้ างสูง และส่วนต่างของราคารถ
ใหม่และรถยนต์มือสองที่สมเหตุสมผลมากขึน้ อย่างไรก็ดี การเป็ นพันธมิตรหลักกับผู้ผลิตและจําหน่ายรถยนต์ฟอร์ ด มาสด้ า และวอลโว่ ทําให้
กลุม่ ทิสโก้ มีความได้ เปรียบทางการแข่งขันในตลาดรถยนต์ใหม่เพิ่มขึ ้น ท่ามกลางความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ กลุม่ ทิสโก้ ยงั คงมุง่ เน้ นการขยาย
ฐานลูกค้ าด้ วยการเสนอบริการที่มีคณ
ุ ภาพและการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้จําหน่ายรถยนต์ (Dealer) อย่างต่อเนื่อง กอปรกับประสบการณ์อนั
ยาวนานของกลุ่มทิสโก้ ความสามารถในการบริ หารต้ นทุนที่มีประสิทธิผล ความชํานาญในการบริ หารความเสี่ยงและการบริ หารและติดตามหนี ้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังมี
้ ฐานข้ อมูลของลูกค้ าที่กว้ างขวาง ทําให้ กลุม่ ทิสโก้ สามารถรักษาศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว
ณ สิน้ ปี 2559 ธนาคารมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในอันดับที่ 10 ตามขนาดของสินทรัพย์ในระบบธนาคารพาณิชย์ โดยมี ส่วนแบ่ง
การตลาดด้ านสินทรัพย์ร้อยละ 1.6 ส่วนแบ่งการตลาดเงินฝากร้ อยละ 1.4 ของยอดเงินฝากรวมทุกธนาคาร และมีส่วนแบ่งตลาดเงินให้ สินเชื่อคิด
เป็ นร้ อยละ 2.0 ของยอดเงินให้ สินเชื่อรวมทุกธนาคาร
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2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
(1)

แหล่ งที่มาของเงินทุน

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

ปี 2557
206,428.23
10,352.38
57,699.90
7,401.47
281,881.98
24,003.76
305,885.74

(หน่วย : ล้ านบาท)
ปี 2559
155,987.74
4,970.87
64,362.00
7,977.25
233,297.86
27,443.97
260,741.83

ปี 2558
159,083.35
9,963.50
67,582.00
7,356.56
243,985.41
25,814.75
269,800.16

ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายการสินทรัพย์และหนี ้สินของธนาคารแบ่งตามอายุของสัญญา มีรายละเอียด ดังนี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
รายการ

หนี ้ที่ไม่
ก่อให้ เกิด
รายได้ *

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

ไม่มี
กําหนด

1
2,164
48,655
50,820

297
1,102
110,204
111,603

2
10,685
10,687

434
434

5,121
5,121

1,148
37,062
5,553
221,978
265,741

61,813
627
19,800
82,240

33,834
1,277
21,739
56,850

320
34
15,500
15,854

2,444
7,323
9,767

-

-

155,951
4,971
180
34
64,399
225,535

298
-

16
4,410

31
3,349

1
-

645
30

-

996
7,789

เมื่อทวงถาม

0 - 3 เดือน

3 - 12 เดือน

1,148
1,567
24,333
27,048

35,197
1,851
22,980
60,028

59,984
623
180
37
60,824
5
-

รวม

สินทรัพย์ ทางการเงิน

เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี ้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ภาระผูกพันและหนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้
การรับอาวัลตัว๋ เงินและการคํ ้าประกัน การกู้ยืม
ภาระผูกพันอื่น
* หนีท้ ี ่ระงับการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ ธปท.

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

การให้ สินเชื่อ
 นโยบายการให้ สินเชื่อ
สินเชื่อธุรกิจ

ธนาคารมีนโยบายที่จะเน้ นการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจอย่างระมัดระวัง โดยในการอนุมตั ิสินเชื่อใหม่ ธนาคารจะพิจารณา
ถึงศักยภาพของธุรกิจ โอกาส ความสามารถในการชําระคืนหนี ้ และหลักประกัน ตลอดจนอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของ
สินเชื่อแต่ละราย ธนาคารจะเน้ นการขยายตัวของสินเชื่อไปในตลาดที่มีความชํานาญ มีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ และให้ ผลตอบแทน
ที่เหมาะสม ในกรณีที่ธนาคารต้ องการเข้ าสูต่ ลาดสินเชื่อใหม่ ธนาคารจะทําการวิเคราะห์ถึงโอกาสและปั จจัยความเสี่ยงต่างๆ อย่างทัว่ ถึง
นโยบายหลักประกันแตกต่างกันตามประเภทของสินเชื่อ โดยธนาคารมีระบบการบริ หารหลักประกันที่รัดกุม มีกลไกที่ใช้ ใน
การรักษาระดับมูลค่าของหลักประกันให้ อยูต่ ามเงื่อนไข เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้น อย่างไรก็ตาม ธนาคารอาจ
พิจารณาให้ สินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันกับผู้ก้ ทู ี่มีความน่าเชื่อถือสูงเป็ นรายๆ ไป ในการประเมินมูลค่าหลักประกัน ธนาคารได้ กําหนดให้ มี
การประเมินราคาทรัพย์สินที่ใช้ เป็ นหลักประกันโดยผู้ประเมินราคาอิสระหรื อหน่วยประเมินราคาทรัพย์สินของธนาคารก่อนการเบิกใช้
วงเงินกู้ รวมทังมี
้ การทบทวนราคาประเมินอย่างสมํ่าเสมอ โดยกลุ่มมีคณะอนุกรรมการประเมินราคาหลักประกัน ทําหน้ าที่รับผิดชอบใน
การอนุมัติการประเมินราคาหลักประกันโดยผู้ประเมินราคาภายในและผู้ประเมินราคาอิสระ ตามนโยบายของกลุ่มที่ได้ วางไว้ ภายใต้
หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ในการให้ สินเชื่อลูกค้ าแต่ละราย ธนาคารมีขนตอนและหลั
ั้
กเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้ าที่ชดั เจนรัดกุมเพื่อให้ ได้
ลูกค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ ในขณะเดียวกันสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างเหมาะสม โดยมีหน่วยงานอิสระทําหน้ าที่สอบทาน
และดูแลกระบวนการให้ สินเชื่อให้ เป็ นไปตามระเบียบที่กําหนด
การกําหนดระยะเวลาชําระคืนสูงสุดของลูกหนีเ้ ป็ นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย สําหรับนโยบายการกําหนด
ราคา ธนาคารไม่มีนโยบายการแข่งขันด้ านราคา โดยจะกําหนดอัตราดอกเบี ้ยที่เหมาะสมตามภาวะตลาดและระดับความเสี่ยงของผู้ก้ ู
ตลอดจนพิจารณาถึงต้ นทุนเงินทุนของธนาคาร
สินเชื่อรายย่ อย
สําหรับสินเชื่อเช่าซื ้อซึง่ เป็ นธุรกิจส่วนใหญ่ในกลุม่ สินเชื่อรายย่อย ธนาคารมีนโยบายที่จะขยายสินเชื่อในเชิงรุก โดยเฉพาะใน
ตลาดที่มีการเติบโตและมีอัตราผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง ธนาคารมีนโยบายในการวางมาตรฐานการให้ สินเชื่อเช่าซื ้อและ
สินเชื่อรายย่อยอื่นอย่างเป็ นระบบโดยการให้ คะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring) ซึ่งพัฒนาขึน้ จากฐานข้ อมูลภายในของธนาคาร ระบบ
ดังกล่าวช่วยควบคุมมาตรฐานการอนุมตั ิสินเชื่อ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพและร่นระยะเวลาการอนุมตั ิสินเชื่อให้ เร็ วขึน้ เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้ องการของลูกค้ า
ธนาคารมีการพิจารณาการให้ สินเชื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดเพื่อให้ สามารถขยายสินเชื่อได้ มากตาม เป้าหมาย
การเติบโตในเชิงรุกอย่างมีคณ
ุ ภาพ อย่างไรก็ตาม กลุม่ ลูกค้ าหลักของธนาคารยังคงมีผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง และธนาคารไม่
มีนโยบายการแข่งขันด้ านราคา แต่ใช้ ก ารเพิ่มคุณภาพการให้ บริ การและการบริ หารความสัมพันธ์ ทางธุรกิจเป็ นเครื่ องมือในการแข่งขัน
สําหรับนโยบายด้ านหลักประกัน ทรัพย์สินที่ให้ เช่าซื ้อต้ องมีตลาดรองที่เพียงพอ และมีการทําประกันภัยอย่างเหมาะสม
สําหรับสินเชื่อเพื่อการเคหะ ธนาคารมีนโยบายการปล่อยสินเชื่อไม่เกิน ร้ อยละ 90 ของมูลค่าหลักประกัน ทังนี
้ ใ้ นรายละเอียดจะ
แตกต่างกันไปขึน้ อยู่กับ ลักษณะของหลักประกัน ในส่วนของสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริ โภคอื่น และสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันจะมีอัตรา
ดอกเบี ้ยที่สงู เพื่อชดเชยกับความเสี่ยงของการผิดนัดชําระหนี ้ที่สงู ขึ ้น
 การอนุมัติวงเงินและอานาจการอนุมัติ
คณะกรรมการบริ หารมอบหมายอํานาจการอนุมตั ิสินเชื่อให้ แก่คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee) เป็ น
ผู้ดแู ล ภายใต้ นโยบายการอนุมตั ิสินเชื่อที่ได้ รับการอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริหาร
นโยบายการอนุมตั ิสินเชื่อ มีการกําหนดวงเงินและมอบอํานาจการอนุมตั ิวงเงินไว้ อย่างชัดเจน โดยสินเชื่อธุรกิจทุกรายการ
จะต้ องได้ รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ เนื่องจากเป็ นสินเชื่อที่วงเงินกู้มีขนาดใหญ่ สินเชื่อธุรกิจที่มีขนาดใหญ่มาก
จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิโดยตรงจากคณะกรรมการบริหาร
สําหรับสินเชื่อรายย่อย เนื่องจากวงเงินสินเชื่อมีขนาดเล็ก ธนาคารจึงมีการกําหนดระเบียบวิธีปฏิบตั ิและมอบอํานาจการ
อนุมตั ิวงเงินแต่ละระดับให้ แก่ผ้ บู ริหารและหัวหน้ างานในแต่ละระดับ นําไปปฏิบตั ิภายใต้ นโยบายอนุมตั ิสินเชื่อโดยรวมที่กําหนด สินเชื่อ
รายย่อยที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าระดับปกติเมื่อพิจารณาจากประเภทของสินเชื่อและวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ หรือคณะกรรมการบริหารเป็ นกรณีไป
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
สําหรับสินเชื่อเช่าซื ้อ ธนาคารได้ นําระบบการให้ คะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring) เข้ ามาใช้ ร่วมเป็ นเงื่อนไขในการพิจารณา
อนุมตั ิสินเชื่อ โดยระบบจะให้ คะแนนลูกค้ าแต่ละรายโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของลูกค้ า ลักษณะของสินเชื่อ และเงื่อนไขของสินเชื่อที่
ต้ องการ
 นโยบายการบริหารความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของธนาคาร (Risk Management Committee) ซึ่งประกอบด้ วยผู้บริ หารระดับสูงจากสาย
งานต่างๆ เป็ นผู้พิจารณากําหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ และขันตอนโดยรวมของการบริ
้
หารความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อ โดยมีคณะกรรมการ
พิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee) และหัวหน้ าสายควบคุมสินเชื่อ (Chief Credit Officer) เป็ นผู้ดูแลการบริ หารความเสี่ยงของ
สินเชื่อแต่ละรายการ นอกจากนี ้คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา (Problem Loan Committee) ทําหน้ าที่ดแู ลติดตามการ
จัดการลูกหนี ้ที่มีปัญหา และพิจารณาตังสํ
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
ธนาคารจะรายงานการปฏิบตั ิงานตรวจสอบต่อคณะกรรมบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ น
บริษัทใหญ่ของกลุม่ อย่างสมํ่าเสมอ ภายใต้ หลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุม่ ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารทิสโก้ มีหน่วยงานพิจารณาคุณภาพสินเชื่อแยกออกจากหน่วยงานการตลาด เพื่อทําหน้ าที่พิจารณาและให้ ความเห็น
อย่างเป็ นอิสระในการอนุมตั ิสินเชื่อ และมีหน่วยงานสอบทานสินเชื่อซึง่ ขึ ้นตรงกับหน่วยงานตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ
ทําหน้ าที่สอบทานความถูกต้ องและโปร่งใสของการให้ สินเชื่อ
ธนาคารทิสโก้ ได้ นําระบบจัดอันดับความน่าเชื่อถื อของสินเชื่อ (Credit Grading) มาใช้ ในการประเมินความเสี่ยง ทังสํ
้ าหรับ
สินเชื่อธุ รกิจ และสินเชื่อรายย่อย เพื่อให้ ส อดคล้ องกับ การพัฒนาตามกฎการดํา รงเงิน กองทุน ภายใต้ วิธี การใช้ การจัดอัน ดับความ
น่าเชื่อถือภายใน (Internal Ratings Based Approach – IRB) ทังนี
้ ผ้ ลที่จะได้ รับในระยะยาว คือ การประเมินความเสี่ยงด้ านเครดิตที่
แม่นยําและการใช้ เงินกองทุนของธนาคารได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
สําหรับการควบคุมความเสี่ยงด้ านการกระจุกตัวของสินเชื่อ ธนาคารกําหนดให้ มีวงเงินความเสี่ยงสําหรับแต่ละกลุ่มสินเชื่อ
(Concentration Limits) ที่กําหนดให้ สามารถให้ สินเชื่อต่อผู้ก้ หู รือกลุม่ ผู้ก้ ู 1 รายได้ ไม่เกินระดับที่กําหนดสําหรับสินเชื่อแต่ละประเภท และ
ติดตามควบคุมการกระจุกตัวของสินเชื่อธุรกิจในแต่ละภาคอุตสาหกรรม (Industry Limit) ให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาร่วมกับ
การกระจุกตัวของเงินลงทุนในตราสารทุ นในแต่ละภาคอุตสาหกรรมด้ วย นอกจากนีธ้ นาคารยังปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ตามข้ อกําหนดในการให้ สินเชื่อหรื อลงทุนในกิจการของผู้อื่นหรื อก่อภาระผูกพันหรื อจ่ายเงินตามภาระผูกพัน
เพื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด (Single Lending Limit)
 การติดตามหนี ้
ธนาคารกํ าหนดให้ มีหลักเกณฑ์ กระบวนการติ ดตามสิน เชื่อคงค้ า งอย่า งต่อเนื่อง โดยมีการทบทวนการให้ สิน เชื่ออย่า ง
สมํ่า เสมอ และติด ตามหนี ท้ ี่ มีปั ญ หาอย่า งใกล้ ชิด สําหรั บ สิน เชื่อธุ รกิ จ คณะกรรมการพิจารณาสิน เชื่อที่ มีปั ญ หา (Problem Loan
Committee) จะได้ รับรายงานการผิดนัดชําระหนี ข้ องลูกหนีท้ ี่มีปัญหาทุกรายการ เพื่อพิจารณาสถานะของลูกหนีแ้ ละกําหนดวิธีการ
ติดตามเร่งรัดหนี ้ การดําเนินคดีตามกฎหมาย รวมถึงการจัดชันสิ
้ นทรัพย์และการตังสํ
้ ารองหนี ้สูญ โดยมุง่ เน้ นในเรื่องการปรับปรุงโครงสร้ าง
หนี ้สําหรับลูกหนี ้รายที่สามารถดําเนินการต่อไปได้ โดยธนาคารได้ กําหนดหลักเกณฑ์ ขอบเขต และการติดตามผลอย่างใกล้ ชิด นอกจากนี ้
เจ้ าหน้ าที่สินเชื่อจะต้ องรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหาเกี่ยวกับการติดตามการปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้อย่างต่อเนื่อง
สําหรับการติดตามสินเชื่อรายย่อยนัน้ ธนาคารจะปรับปรุงนโยบายและกลยุทธ์ในการบริ หารและติดตามหนีใ้ ห้ สอดคล้ องกับ
ภาวะเศรษฐกิจ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่ว ยงานราชการอย่า งต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติ ตามประกาศและระเบียบของ
สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ส.ค.บ.) อย่างเคร่งครัด โดยจัดแบ่งกระบวนการติดตามหนีอ้ อกเป็ น 3 ส่วน คือ 1) งานติดตาม
หนี ้ค้ างชําระ 2) งานเร่งรัดหนี ้สินและการติดตามยึดทรัพย์สิน และ 3) งานกฎหมายและบังคับคดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานให้
ได้ สงู สุด
 การปรับโครงสร้ างหนี ้
สํา หรับ ลูกหนี ท้ ี่มีปั ญหา เช่น ได้ รับ ผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ หรื อความขัด ข้ องทางการเงิน ของลูกหนี ้
ธนาคารมีนโยบายที่จะปรับโครงสร้ างหนี ้เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับคืนหนี ้ให้ ได้ สงู สุด โดยหลักเกณฑ์การปรับโครงสร้ างหนีข้ องกลุ่มสามารถ
ทําได้ หลายวิธี ประกอบด้ วย การผ่อนผันเงื่อนไขการชําระหนี ้ในลักษณะต่างๆ การโอนทรัพย์สินของลูกหนี เ้ พื่อเป็ นการชําระหนี ้ การแปลง
หนี ้เป็ นตราสารทางการเงิน หรือการแปลงหนี ้เป็ นทุนของลูกหนี ้ เป็ นต้ น
การปรับโครงสร้ างหนี ้สามารถทําได้ กบั ลูกหนี ้ทุกประเภท ทังที
้ ่ผิดนัดชําระแล้ วหรือยังไม่ผิดนัดชําระก็ตาม โดยหน่วยงานที่ให้
สินเชื่อมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการปรับโครงสร้ างหนี ้ รวมถึงการคัดเลือกลูกหนีท้ ี่จะมีการปรับโครงสร้ างหนี ้ เจ้ าหน้ าที่ที่ได้ รับ
มอบหมายจะทําการประเมินคุณภาพของลูกหนีแ้ ละสภาพแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับฐานะและการดําเนินงานของลูกหนี ้ เพื่อคาดการณ์
เกี่ยวกับโอกาสที่จะได้ รับชําระหนี ้คืน และพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมในการปรับโครงสร้ างหนี ้
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ในกรณีการปรับโครงสร้ างหนี ้สําหรับลูกหนี ้ที่ธนาคาร กรรมการ บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกรรมการ หรือผู้บริหารของกลุ่ม เข้ าข่าย
มีผลประโยชน์เกี่ยวข้ องทังทางตรงและทางอ้
้
อม จะต้ องให้ สถาบันการเงินอื่นหรือบุคคลที่สามที่ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้ องกับธนาคารและ
ลูกหนี ้ เป็ นผู้วิเคราะห์ฐานะและความสามารถในการชําระหนี ้ ตลอดจนกระแสเงินสดของลูกหนี ้ ทังนี
้ ธ้ นาคารปฏิบตั ิตามเกณฑ์ที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยกําหนดสําหรับหนีท้ ี่ได้ รับการปรับโครงสร้ างหนีแ้ ล้ วทุกราย ทัง้ ในเรื่ องการเปลี่ยนสถานะการจัดชัน้ การคํานวณส่วน
สูญเสีย และการกันสํารอง
(3)

ความสามารถในการดารงเงินกองทุน

ธนาคารมีนโยบายดํ ารงเงินกองทุนที่ เพียงพอเพื่อรองรั บความเสี่ยงของธนาคารในระยะยาว โดยคํ านึงถึงความอยู่รอดของ
ธนาคารในระยะยาวแม้ จะมีความผันผวนทางเศรษฐกิจ และดํารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงในอัตราที่ไม่ตํ่ากว่าที่กฎหมายกําหนด ซึ่ง
ปั จจุบนั ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให้ ธนาคารดํารงเงินกองทุนเมื่อสิ ้นวันหนึ่งๆ เป็ นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยง และภาระผูกพันไม่ตํ่า
กว่าร้ อยละ 9.125 โดยเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ต้ องเป็ นอัตราส่วนไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 6.625 ของสินทรัพย์เสี่ยงและภาระผูกพัน อัตราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร มีดงั ต่อไปนี ้
ตารางแสดงอัตราส่ วนเงินกองทุนต่ อสินทรัพย์ เสี่ยง

1

เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เงินกองทุนรวม ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

คํานวณตามเกณฑ์ IRB

31 ธันวาคม 2557/1
(ร้ อยละ)
12.55
16.79

31 ธันวาคม 2558/1
(ร้ อยละ)
13.98
18.01

31 ธันวาคม 2559/1
(ร้ อยละ)
14.73
19.59

ข้ อกาหนดตาม
กฎหมาย (ร้ อยละ)
6.625
9.125

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

การบริหารสภาพคล่ อง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหน้ าที่ควบคุมดูแลและกําหนดทิศทางของโครงสร้ างสินทรัพย์และหนีส้ ิน และโครงสร้ างการ
ระดมทุนโดยละเอียด รวมทัง้ ยังกําหนดวงเงินความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องต่างๆ เพื่อเตือนถึงระดับความเสี่ยงจากตัวบ่งชีท้ ี่สําคัญ เช่น
ระดับของสินทรัพย์สภาพคล่อง ระดับความไม่สอดคล้ องกันของสินทรัพย์และหนีส้ ินที่ครบกําหนด ระดับการกระจุกตัวของเงินฝาก และ
ระดับการถอนเงินในแต่ละวัน นอกจากนีย้ งั ได้ กําหนดแผนฉุกเฉินเพื่อการบริ หารสภาพคล่องในยามวิกฤติ (Contingency Plan) ซึ่งระบุ
ระเบียบขันตอนปฏิ
้
บตั ิไว้ อย่างชัดเจน
การบริหารสภาพคล่องในแต่ละวันอยูใ่ นความดูแลของฝ่ ายบริหารเงิน ซึง่ ดูแลการจัดหาแหล่งเงินทุนและการลงทุน ตามประมาณ
การกระแสเงินสดในแต่ละวันของธนาคาร ฝ่ ายบริหารเงินจะรับผิดชอบดูแลให้ สภาพคล่องของธนาคารเป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์
การบริหารความเสี่ยงของกลุม่ และให้ สอดคล้ องกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
(5)

การจัดชัน้ สินทรั พย์ การตัง้ สารอง และการตัดจาหน่ ายหนีส้ ูญ

ธนาคารให้ นิยามความหมายของสินทรัพย์จดั ชันแต่
้ ละประเภท ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่ องสินทรัพย์ที่ไม่มีราคา
หรือเรียกคืนไม่ได้ และสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ โดยสรุปได้ ดงั นี ้
(1) สินทรัพย์จดั ชันสู
้ ญ หมายถึง สิทธิเรี ยกร้ องจากลูกหนีซ้ ึ่งไม่มีทางที่จะได้ รับชําระหนีแ้ ล้ ว เช่น ลูกหนีถ้ ึงแก่ความตาย เป็ นคน
สาบสูญ ลูกหนี ้เลิกกิจการ ส่วนสูญเสียที่เกิดจากการปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้
(2) สินทรัพย์จดั ชันสงสั
้ ยจะสูญ หมายถึง สินทรัพย์หรื อสิทธิเรี ยกร้ องที่คาดว่าจะเรี ยกคืนไม่ได้ ทงจํ
ั ้ านวน เช่น สิทธิเรี ยกร้ องจาก
ลูกหนี ้ที่ค้างชําระต้ นเงินหรือดอกเบี ้ยเป็ นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 12 เดือนนับแต่วนั ถึงกําหนดชําระ
(3) สินทรัพย์จดั ชันสงสั
้ ย หมายถึง สินทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้ องที่คาดว่าจะเรียกให้ ชําระคืนไม่ได้ ครบถ้ วน เช่น ลูกหนี ้ที่ค้างชําระต้ น
เงินหรือดอกเบี ้ยเป็ นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 6 เดือนนับแต่วนั ถึงกําหนดชําระ
(4) สินทรัพย์จัดชัน้ ตํ่ากว่ามาตรฐาน หมายถึง สินทรัพย์หรื อสิทธิ เรี ยกร้ องที่มีปัญหาในการเรี ยกให้ ชําระคืน หรื อไม่ก่อให้ เกิด
รายได้ ตามปกติ เช่น ลูกหนี ้ที่ค้างชําระต้ นเงินหรือดอกเบี ้ยเป็ นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 3 เดือนนับแต่วนั ถึงกําหนดชําระ
(5) สินทรัพย์จดั ชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ หมายถึง สินทรัพย์หรื อสิทธิเรี ยกร้ องที่มีค่าเสื่อมถอยลง เช่น ลูกหนีท้ ี่ค้างชําระต้ นเงินหรื อ
ดอกเบี ้ยเป็ นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 1 เดือนนับแต่วนั ถึงกําหนดชําระ
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(6) สินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
หมายถึง ลูกหนีอ้ ื่นที่ไม่เข้ าข่ายเป็ นลูกหนีจ้ ดั ชันสู
้ ญ สงสัยจะสูญ สงสัย ตํ่ากว่ามาตรฐาน หรื อกล่าวถึง
เป็ นพิเศษ
ธนาคารมีนโยบายการตังสํ
้ ารองอย่างระมัดระวัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารทิสโก้ ตงสํ
ั ้ ารองค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ และ
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี เ้ ท่ากับ 7,500.53 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 169.4 ของสํารองที่ต้องตังตามเกณฑ์
้
ธนาคาร
แห่งประเทศไทย โดยธนาคารมีสินทรัพย์ที่จดั ชันตามเกณฑ์
้
ของธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามตารางแสดงสินทรัพย์จดั ชันตามประกาศของธนาคารแห่
้
งประเทศไทยในข้ อ 4.2 ของส่วนที่ 1 หัวข้ อ 4 ทรัพย์สิน
ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

2-12

ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 3 ปั จจัยความเสีย่ ง

3.

ปั จจัยความเสี่ยง

ภาพรวมของการบริหารความเสี่ยง
การบริ หารความเสี่ยงของกลุ่ม ทิส โก้ ได้ ใช้ หลักการบริ หารความเสี่ ยงแบบรวมศูนย์อยู่ที่บริ ษัท ทิสโก้ ไ ฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน) (“บริ ษัท”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทใหญ่ของกลุ่มทิสโก้ มีการควบคุมดูแลการบริ หารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมภายใต้ หลักเกณฑ์การ
กํากับแบบรวมกลุ่ม โดยการบริ หารความเสี่ยงของธนาคารทิสโก้ จะอยู่ ภายใต้ น โยบายและแนวทางปฏิบัติ ที่ กํา หนดโดยบริ ษั ท ใหญ่ ซึ่ง
ธนาคารได้ รับและยึดถือปฏิบตั ิตามเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของการบริ หารจัดการความเสี่ยง
ทังนี
้ ต้ ามแนวนโยบายบริ หารความเสี่ยงของกลุ่ม ทิสโก้ ธนาคารตระหนัก ถึงความสํ าคัญของการบริ หารความเสี่ย งและการ
ควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็ นระบบ และมีประสิทธิภาพ ทังนี
้ ้ ธนาคารได้ กําหนดวัตถุประสงค์ โครงสร้ าง และนโยบายหลักในการบริ หารความ
เสี่ยงขององค์กรไว้ อย่างเหมาะสมและชัดเจน โดยกิจกรรมการบริ หารความเสี่ยงทังหมดมี
้
วตั ถุประสงค์หลักเพื่อสร้ างความตระหนักถึงความเสี่ยง
ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยง และความสามารถในการบริหารความเสี่ยงอย่างทัว่ ทังองค์
้ กร รวมถึงการรักษามาตรฐานของหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
นอกจากนี ้การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพบนพื ้นฐานของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ดีที่สดุ ของธนาคารได้ ส่งผล
ต่อความสําเร็จและความสามารถในการแข่งขันของธนาคาร ในขณะเดียวกันบริ ษัทยังมีเป้าหมายในการสร้ างผลตอบแทนสูงสุดโดยคํานึงถึงความ
เสี่ยงต่อผู้ถือหุ้นของธนาคารในระยะยาว
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมที่สําคัญที่ ธนาคารได้ ยึดถือปฏิบตั ิเป็ นการทัว่ ไปในการบริ หารความเสี่ยงองค์รวมของธนาคารตาม
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุม่ ทิสโก้ มีดงั ต่อไปนี ้
(1) การบริหารความเสี่ยงอย่างรวมศูนย์
กลุม่ ทิสโก้ มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ยึดถือหลักการบริ หารความเสี่ยงแบบรวมศูนย์ โครงสร้ างพื ้นฐานความเสี่ยงจะถูกรวม
ศูนย์อยูท่ ี่บริษัท โดยทําการรวบรวมข้ อมูลฐานะความเสี่ยงจากกิจการต่างๆ ในกลุ่มทิสโก้ เพื่อทําการประเมิน และกํา หนดกลยุทธ์ การบริ หารความ
เสี่ยงให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อใช้ ในการกําหนดแนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยง
(2) สายธุรกิจเป็ นเจ้ าของการบริหารความเสี่ยงภายใต้ การดูแลที่เป็ นอิสระ
หน่วยธุรกิจมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการบริ หารความเสี่ยงของตนเองเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและเพื่อให้ เกิดความ
สอดคล้ องกับกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวม หน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กรซึ่งเป็ นหน่วยงานอิสระทําหน้ าที่
ในการกํากับดูแลและสอบทาน เพื่อให้ มีกระบวนการติดตามและควบคุมความเสี่ยงอย่างเพียงพอ
(3) การประเมินความเสี่ยงอย่างครบถ้ วน
กลุม่ ทิสโก้ มีนโยบายที่จะประเมินความเสี่ยงอย่างครบถ้ วนในทุกบริ การหรื อธุรกรรม โดยรูปแบบในการประเมินความเสี่ยงเริ่ มจาก
การใช้ ดุลยพินิจของผู้ชํานาญการซึ่งเป็ นวิธีการขัน้ พืน้ ฐาน ไปจนถึงระดับการวิเคราะห์ในเชิงปริ มาณและสถิติ ทัง้ นีจ้ ะพิจารณาให้ เหมาะสมกับ
ประเภทและความซับซ้ อนของธุรกรรม ระบบการประเมินความเสี่ยงมีขนั ้ ตอนที่สําคัญ คือ การวิเคราะห์ความเสี่ยงในสถานการณ์ปกติ และการ
จําลองสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ภายใต้ การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยความเสี่ยงในปริมาณมากอันมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของกลุม่ ทิสโก้
(4) การบริหารและจัดสรรเงินกองทุนด้ วยหน่วยวัดความเสี่ยงมาตรฐาน
เนื่องด้ วยเงินกองทุนแสดงถึงระดับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ดังนันกลุ
้ ม่ ทิสโก้ จงึ มีนโยบายที่จะประเมินทุกปั จจัยความเสี่ยงไว้ ภายใต้
มาตรฐานเดียวกัน คือ เงินกองทุนความเสี่ยง ซึ่งอยู่ภายใต้ หลักการ Value at Risk (VaR) โดยค่าความเสี่ยงต่างๆ จะถูกเปลี่ยนแปลงเป็ นระดับ
เงินกองทุนที่เหมาะสมในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวภายใต้ การกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของกลุ่มทิสโก้ กระบวนการประเมิน
เงินกองทุนความเสี่ยงเป็ นส่วนหนึ่งกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนภายใน (Internal Capital Adequacy Assessment Process:
ICAAP) ของกลุม่ ทิสโก้ การกําหนดระดับเงินกองทุนความเสี่ยงนันมี
้ ความสําคัญในการสร้ างความเข้ าใจและความสอดคล้ องให้ เกิดขึน้ กับผู้บริ หาร
ของหน่วยธุรกิจแต่ละหน่วย นอกจากนี ้ ยังทําหน้ าที่ในการรวบรวมความเสี่ยงจากทุกระดับและทุกประเภทเพื่อแสดงให้ เห็นถึงภาพรวมฐานะความ
เสี่ยงขององค์กร และจําเป็ นอย่างยิ่งในการวางแผนและจัดสรรเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิผลทังในระดั
้
บองค์กรและหน่วยธุรกิจ
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(5)

การบริหารระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk tolerance level) และการจัดสรรเงินกองทุน (Capital allocation)

ภายใต้ การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เงินกองทุนความเสี่ยงโดยรวมจะถูกควบคุมให้ ไม่เกินกว่าเงินกองทุนที่มีอยูข่ องธนาคาร ใน
ขณะเดียวกันการประเมินความเสี่ยงในเชิงคุณภาพซึ่งไม่ได้ วดั เป็ นเงินกองทุ นโดยตรงจะถูกกําหนดโดยระดับความเสี่ยงเชิงคุณภาพที่ยอมรับได้
เงินกองทุนความเสี่ยงจะเป็ นการควบคุมและประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนเมื่อเทียบกับระดับเงินกองทุนที่ถกู จัดสรรให้ กับทังระดั
้ บบ ริ ษัท
และระดับหน่วยงาน อย่างเหมาะสม
(6) ผลตอบแทนที่เพียงพอกับความเสี่ยง และการบริหารผลงานที่คํานึงถึงความเสี่ยง
หลักการที่สําคัญประการหนึ่งของกลุม่ ทิสโก้ คือการที่มีผลตอบแทนที่มีความเพียงพอสําหรับความเสี่ยงในระยะยาว และเพื่อเป็ นการ
สร้ างมูลค่าเพิ่มต่อผู้ถือหุ้น องค์ประกอบความเสี่ยงต่างๆ จะถูกนําเข้ ามาใช้ ในการวัดประสิทธิภาพทางธุรกิจโดยมีเป้าหมายสําคัญในการเพิ่มมูลค่า
ผลตอบแทนที่คํานึงถึงความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้น ความเสี่ยงในด้ านต่างๆ จะถูกนําเข้ ามาประกอบการพิจารณาการตังราคาผลิ
้
ตภัณฑ์และบริ การเพื่ อให้
ได้ ผลกําไรที่ทวั่ ถึง การขยายธุรกิจควรกระทําในส่วนงานที่ยงั มีอตั ราผลตอบแทนต่อหน่วยธุรกิจที่เพิ่มขึ ้นสูงกว่าอัตราความเสี่ยงที่เพิ่มขึ ้น
(7) การบริหารพอร์ ตความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง และการป้องกันความเสี่ยง
การบริ หารพอร์ ตความเสี่ยงจะมีการกระทํ าอย่างต่อเนื่องโดยมีหลักการกระจายความเสี่ยงเป็ นหลักการสําคัญในทุกธุรกิจของ
กลุม่ ทิสโก้ เนื่องจากเป็ นวิธีการที่สามารถลดความเสี่ยงโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทน ผู้บริหารระดับสูงและผู้จดั การของหน่วยธุรกิจทุกระดับจะนํา
หลักการกระจายความเสี่ยงเข้ ามาใช้ พิจารณาอย่างเหมาะสม โดยจะมีการกําหนดแนวทางปฏิบตั ิและเพดานความเสี่ยงต่าง ๆ ในระดับภาพรวม
และระดับรายการ
(8) วัฒนธรรมที่ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง
กลุ่มทิสโก้ ได้ ตระหนักถึงความสําคัญของความเสี่ยงและการบริ หารความเสี่ยง หัวหน้ าของแต่ละสายธุรกิจจะต้ องมีความ
เข้ าใจเป็ นอย่างดีในความเสี่ยงที่มีอยู่หรื อที่จะเกิดขึ ้นใหม่ในสายธุรกิจที่รับผิดชอบ โดยต้ องคํานึงถึงความเสี่ยงในด้ านต่าง ๆ ที่จะมีต่อ
กลุม่ ทิสโก้ ในภาพรวมอีกด้ วย
(9) การพัฒนาแบบจําลองความเสี่ยงและการตรวจสอบความถูกต้ องอย่างมีประสิทธิภาพ
แบบจําลองความเสี่ยงนันจะมี
้ ลกั ษณะที่มองไปข้ างหน้ า ซึ่งคํานึงถึงโอกาสและสถานการณ์ของฐานะของสินทรัพย์ หนีส้ ิน และผล
การดําเนินงานของธุรกิจที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ทังนี
้ ้การวัดมูลค่ายุติธรรม (Mark-to-Market) จะถูกนําไปใช้ กับทุกฐานะของสินทรัพย์และหนี ้สินที่
เหมาะสม สําหรับตราสารทางการเงินซึง่ มีความซับซ้ อนสูง การประเมินมูลค่าตลาดจะถูกประเมินอย่างอิสระจากหน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร
ในแบบจําลองที่สําคัญสําหรับการประเมินระดับความเสี่ยงจะมีการทดสอบโดยวิธีการ Back-testing หรือวิธีการทางสถิติอื่น ๆ อย่างเหมาะสม
(10) การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและแนวทางที่ดี
กลุม่ ทิสโก้ มีนโยบายที่จะพัฒนาระบบและกระบวนการบริ หารความเสี่ยงที่มีความสอดคล้ องกับแนวทางปฏิบตั ิที่ดีและกฎระเบียบ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(11) แนวนโยบายต่อธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ใหม่
การทําธุรกิจหรือการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ทกุ ประเภทของกลุม่ ทิสโก้ จะต้ องถูกพิจารณาและอนุมตั ิโดยสายงานที่เกี่ยวข้ องตามแนวนโยบายการบริ หาร
ความเสี่ยงของทางกลุม่ ทิสโก้ โดยธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่ดงั กล่าวจะถูกวิเคราะห์ในรูปแบบของผลตอบแทนที่เพียงพอกับความเสี่ยงที่จะเกิ ดขึน้
การคํานึงถึงความเสี่ยงโดยรวมของกลุม่ ทิสโก้ และรวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุน
(12) การปฏิบตั ิตอ่ รายการระหว่างกัน
การทํ ารายการระหว่างกลุ่มทิ สโก้ กับบุค คลที่ อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ นัน้ กลุ่มทิสโก้ จะพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ น
รายการที่กระทํากับลูกค้ าทัว่ ไป โดยกลุม่ ทิสโก้ จะเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตาม การทําธุรกรรมทางธุรกิจ
ของกลุม่ ทิสโก้ จะถูกควบคุมอยูภ่ ายใต้ กฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้ องของทางการ
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(13) การทดสอบสภาวะวิกฤติ
การทดสอบสภาวะวิ กฤติ เ ป็ นกระบวนการในการประเมิน ผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน ของกลุ่มทิ ส โก้ ภายใต้ การจํา ลอง
สถานการณ์ที่ไม่ปกติ ภายใต้ การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยความเสี่ยงอันมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของกลุ่มทิสโก้ นอกจากนี ้ การทดสอบสภาวะ
วิกฤติยงั เป็ นเครื่ องมือที่สําคัญในการบริ หารจัดการความเสี่ยงทังทางด้
้
านสินเชื่อ ตลาด และสภาพคล่อง คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงจะทํา
หน้ าที่ดใู นภาพรวมของการทดสอบสภาวะวิกฤติ โดยจะกําหนดสมมุติฐานในการทดสอบ โดยมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กรทําหน้ าที่ทดสอบ
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และรายงานผลการทดสอบให้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ ซึ่งผลการทดสอบสภาวะวิกฤติได้ มีส่วน
ช่วยในการกําหนดกลยุทธ์ การบริ หารจัดการความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงเพดานความเสี่ยงต่างๆ รวมไปถึงการพัฒนาแผนปฏิบตั ิการณ์ในสภาวะ
ฉุกเฉิน
โครงสร้ างการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของการบริ หารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร คณะกรรมการของบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชีย
ลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษัทใหญ่ รวมถึงคณะกรรมการธนาคารทําหน้ าที่ในการดูแลความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในภาพรวมของ
ธนาคาร โดยคณะกรรมการบริหารของธนาคารภายใต้ การแต่งตังของคณะกรรมการธนาคาร
้
จะทําหน้ าที่ดแู ลทังความเสี
้
่ยงด้ านกลยุทธ์ ความเสี่ยง
โดยรวมขององค์กร และความเสี่ยงระดับรายการของแต่ละประเภทความเสี่ยง ทังนี
้ ้ ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการที่ปรึกษาสําหรับธุรกิจต่ าง ๆ
จะทําหน้ าที่ดแู ลการบริหารความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ของทังองค์
้ กรและของแต่ละสายงาน ซึง่ จะได้ รับการสนับสนุนโดยฝ่ ายวางแผนและงบประมาณที่
บริ ษัทใหญ่ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ทําหน้ าที่พิจารณากําหนดนโยบายบริ หารความเสี่ยงของธนาคารให้ มีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีฝ่าย
บริหารความเสี่ยงองค์กร ฝ่ ายวิเคราะห์ความเสี่ยงและธุรกิจ และฝ่ ายบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการของบริ ษัท เป็ นหน่วยงานสนับสนุน สําหรับ
การดูแลความเสี่ยงเฉพาะตัวในระดับรายการนัน้ จะมีคณะกรรมการและผู้รับมอบอํานาจเฉพาะกิจเป็ นผู้ดแู ล เช่น คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา และคณะกรรมการกํากับกฏเกณฑ์และการปฏิบตั ิงาน เป็ นต้ น โดยมีหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ เช่น สํานัก
คณะกรรมการสินเชื่อ ฝ่ ายกํากับและควบคุมภายใน และฝ่ ายกฎหมายของบริ ษัท ทังนี
้ ้ สายธุรกิจทุกสายจะเป็ นเจ้ าของความเสี่ยงและรับผิดชอบ
ต่อการบริหารความเสี่ยงในส่วนงานของตนภายใต้ นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและคณะกรรมการ
เฉพาะกิจต่าง ๆ ซึง่ การดําเนินธุรกิจของธนาคารจะอยู่ภายใต้ เพดานความเสี่ยงสูงสุดที่ถกู กําหนดโดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง รวมถึงการ
วิเคราะห์การทําธุรกิจใหม่ในแต่ละสายงานภายใต้ การอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง โดยรายการที่สําคัญในแต่ละเดือนจะถูกรายงาน
ตรงไปยังคณะกรรมการบริ หารเพื่อรับทราบ ทังนี
้ ร้ ะบบบริ หารความเสี่ยงทังหมดจะถู
้
กตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม
บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้ องในการบริหารความเสี่ยงมีดงั นี ้
 คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารดูแลให้ ธนาคารมีกระบวนการบริ หารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและความเหมาะสม ซึ่งเป็ นไปตามนโยบาย
บริ หารความเสีย่ งที่ได้ รับมาจากนโยบายบริ หารความเสี่ยงของกลุม่ ทิสโก้ คณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารเพื่อ
ดูแลและติดตามความเสีย่ งและกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร โดยมีบทบาทที่สําคัญในการดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงให้ มี
ความเหมาะสม รวมทังการกํ
้
าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้ ผ้ บู ริหารระดับสูงนําไปยึดปฏิบตั ิตามหลักการ พื ้นฐานในการประเมิน ติดตาม
และควบคุมความเสี่ยง โดยมีความสอดคล้ องกับแนวทางปฏิบตั ิและเพดานความเสี่ยงภายใต้ การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงธนาคารได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการธนาคาร
้
ซึ่งประกอบไปด้ วยคณะผู้บริ หารระดับสูงของ
ธนาคาร โดยมีการประชุมเป็ นประจําทุกเดือน และมีอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบในการบริ หารความเสี่ยงทังหมดขององค์
้
กร เพื่อให้ การดูแล
ระบบบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเหมาะสม พร้ อมทังกํ
้ าหนดกลยุทธ์ กรอบนโยบาย แนวทางปฏิบตั ิ และฐานะความเสี่ยงที่สอดคล้ องกับ
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร ฝ่ ายวิเคราะห์ความเสี่ยงและธุรกิจ และฝ่ ายบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการของ
บริษัท ซึง่ เป็ นบริษัทใหญ่ของกลุม่ ทําหน้ าที่สนับสนุนในการศึกษาวิจยั เพื่อเสนอแนวนโยบายให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงได้ พิจารณา พร้ อม
ทังจั
้ ดทําระบบประเมินความเสี่ยงที่ได้ มาตรฐานในการประเมิน วิเคราะห์ และติดตามผลการบริ หารความเสี่ยงในด้ านต่าง ๆ เพื่อรายงานต่อ
ผู้บริ หารระดับสูงและคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของธนาคารจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยงของบริษัท ภายใต้ หลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุม่ ของธนาคารแห่งประเทศไทย
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 3 ปั จจัยความเสีย่ ง
 คณะกรรมการเฉพาะกิจและสายการควบคุมความเสี่ยงเฉพาะด้ าน
คณะกรรมการเฉพาะกิจและสายการควบคุมความเสี่ยงเฉพาะด้ าน ได้ รับการแต่งตังให้
้ ทําหน้ าที่ดแู ลการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
ในระดับรายการของความเสี่ยงประเภทต่างๆ เช่น คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา ทําหน้ าที่ในการบริ หาร
ความเสี่ยงด้ านสินเชื่อในระดับรายการ โดยมีหน่วยงานที่ให้ การสนับสนุน คือ สํานักคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ เป็ นต้ น ทังนี
้ ค้ ณะกรรมการ
บริหารของธนาคารจะทําการติดตามผลการทํางานในด้ านการบริ หารความเสี่ยงด้ านต่างๆ เป็ นประจําทุกเดือน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ของธนาคาร และคณะกรรมการบริหารของบริษัท อย่างสมํ่าเสมอ
ปั จจัยเสี่ยงสาคัญในการประกอบธุรกิจของธนาคาร
ในการบริหารความเสี่ยงของธนาคารได้ ระบุปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องที่สํา คัญออกเป็ น 5 ด้ าน ประกอบด้ วย 1) ความเสี่ยงจากการให้
สินเชื่อ 2) ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง 3) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา 4) ความเสี่ยงจากการปฏิบตั ิงาน และ 5) ความเสี่ยงด้ าน
กลยุทธ์ (ดังมีรายละเอียดในหัวข้ อ 2.1 – 2.5)
โดยรวมความเสี่ยงทุกด้ านของธนาคารอยู่ในระดับที่สามารถบริ หารจัดการได้ และมีฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งสําหรับการขยายธุรกิจ
ต่อไปในอนาคตซึ่งได้ ถกู ประเมินความเสี่ยงด้ านต่าง ๆ ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย ทังนี
้ ธ้ นาคารมีแนวทางการบริ หารและจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามประเภทความเสี่ยงที่แตกต่างกัน
รายละเอียดเพิ่มเติ มสามารถดูได้จากส่วนที ่ 3 หัวข้อที ่ 14 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
3.1

ความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อ

ความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่คสู่ ญ
ั ญาหรือผู้ก้ ยู ืมไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้ อตกลงในสัญญา ทําให้ ไม่สามารถ
ชําระหนี ้ที่มีตอ่ ธนาคารเมื่อครบกําหนดได้ หรือจงใจไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาที่จะชําระหนีใ้ ห้ กับธนาคาร ความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อหากเกิดขึ ้นโดย
ไม่มีหลักประกันคุ้มครองจะมีผลทําให้ ธนาคารต้ องกันสํารองหนี ้สูญมากขึ ้น อันจะส่งผลต่อกําไรสุทธิและเงินกองทุนของธนาคาร
3.1.1 ความเสี่ยงจากการด้ อยคุณภาพของสินเชื่อ
ความเสี่ยงจากการด้ อยคุณภาพของสินเชื่อ ลดลง ซึ่งเกิดจากคุณภาพของสิ นเชื่อที่เพิ่มขึน้ ทัง้ นี ้ หนีท้ ี่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ต่อ
สินเชื่อรวมของธนาคารลดลงจากร้ อยละ 3.0 ณ สิ ้นปี 2558 เป็ นร้ อยละ 2.3 ณ สิ ้นปี 2559 ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นผลจาการปรับตัวลดลงของอัตราส่วนหนี ้
ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของสินเชื่อเช่าซื ้อและสินเชื่อธุรกิจจากคุณภาพสินทรัพย์ที่ปรับตัวดีขึน้ นอกจากนี ้ เพื่อเป็ นการป้องกันความเสี่ยงด้ านเครดิตที่
เพิ่มขึ ้น ประมาณการความเสียหายในอนาคต (Expected Loss) ที่เพิ่มขึน้ นัน้ ถูกรองรับด้ วยค่าใช้ จ่ายสํารองหนีส้ งสัยจะสูญที่เกิดขึน้ ระหว่างปี อีก
ด้ วย ด้ วยการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการบริหารจัดการสินเชื่อด้ อยคุณภาพผ่านเครื่ องมือการบริ หารความเสี่ยงอันทันสมัย
และมีการติดตามชําระหนี ้ ปรับปรุงโครงสร้ างหนีแ้ ละตัดจําหน่ายหนีส้ ญ
ู ที่รัดกุม โดยที่อตั ราส่วนหนีท้ ี่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของสินเชื่อรายย่อยลดลง
จากร้ อยละ 2.9 ณ สิ ้นปี 2558 เป็ นร้ อยละ 2.6 ณ สิ ้นปี 2559 และอัตราส่วนหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของสินเชื่อธุรกิจลดลงจาก ร้ อยละ 2.7 ณ สิ ้นปี
2558 เป็ นร้ อยละ 0.9 ณ สิ ้นปี 2559 ซึง่ สาเหตุหลักมาจากการปรับจัดชันลู
้ กหนี ้ บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสทรี (SSI) ออกจากหนีท้ ี่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้
เป็ นลูกหนี ้ชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ ทังนี
้ ้ หนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ทงหมดมี
ั้
จํานวน 5,120.99 ล้ านบาท ซึ่งลดลง 1,784.84 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
25.8 เมื่อเทียบกับสิ ้นปี 2558
ธนาคารใช้ วิธีการตังสํ
้ ารองค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญสําหรับพอร์ ตสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ตามหลักเกณฑ์ Collective Approach ซึ่ง
จะตังสํ
้ ารองตามค่าประมาณการความสูญเสียที่น่าจะเกิดขึน้ ในอนาคตอีก 12 เดือนข้ างหน้ า (Expected Loss) จากพอร์ ตสินเชื่อดังกล่าว โดยใช้
ข้ อมูลสถิติหนี ้เสียของพอร์ ตสินเชื่อในอดีตประกอบกับการปรับปรุงข้ อมูลให้ เข้ ากับ สถานการณ์ล่าสุดในปั จจุบนั และคํานึงถึงวัฏจักรทางเศรษฐกิจ
นอกจากนี ้ ธนาคารมียอดสํารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนีท้ งสิ
ั ้ ้นจํานวน 7,500.53 ล้ านบาท ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ขนตํ
ั ้ ่าของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เท่ากับ 4,426.91 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นอัตราส่วนของเงินสํารองของธนาคารต่อสํารองตามเกณฑ์ขนั ้
ตํ่าของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ร้อยละ 169.4 ตามนโยบายการตังสํ
้ ารองอย่างระมัดระวัง เพื่อเป็ นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ ใน
อนาคต
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3.1.2 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่ออาจเกิดจากการกระจุกตัวของลูกหนี ้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีสินเชื่อ
รวมทังหมด
้
221,494.20 ล้ านบาท โดยมีสินเชื่อเช่าซื ้อและสินเชื่อธุรกิจ ในสัดส่วนร้ อยละ 60.6 และ 21.0 ของสินเชื่อรวม ตามลําดับ โดยในส่วน
ของสินเชื่อเช่าซื ้อจํานวน 134,163.19 ล้ านบาท มีการกระจุกตัวของสินเชื่ออยู่ในระดับตํ่ามาก และกลุ่มลูกหนีเ้ ช่าซื ้อรายใหญ่ 10 รายแรกมีมลู ค่า
รวมกันเพียงจํานวน 1,436.56 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 1.0 ของเงินให้ สินเชื่อเช่าซื ้อ หรือร้ อยละ 0.6 ของเงินให้ สินเชื่อรวม
สําหรับสินเชื่อธุรกิจ มีการให้ สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจต่าง ๆ ได้ แก่ อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ จํานวน 10,496.69 ล้ าน
บาท ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้ าง จํานวน 11,696.34 ล้ านบาท ธุรกิจสาธารณูปโภคและการบริ การ จํานวน 23,908.50 ล้ านบาท ธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร่ 408.41 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 22.6 ร้ อยละ 25.1 ร้ อยละ 51.4 และร้ อยละ 0.9 ของสินเชื่อธุรกิจ และร้ อยละ 4.7 ร้ อยละ
5.3 ร้ อยละ 10.8 และร้ อยละ 0.2 ของสินเชื่อรวมตามลําดับ ทังนี
้ ้ ถ้ าวัดจากการให้ สินเชื่อธุรกิจแก่กลุ่มลูกหนีร้ ายใหญ่ 10 รายแรกที่มีมลู ค่ารวม
29,879.91 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 13.5 ของสินเชื่อรวม ซึง่ พิจารณาเห็นว่ามีการกระจุกตัวของสินเชื่อธุรกิจอยู่ในธุรกิจสาธารณูปโภคและการ
บริการและอุตสาหกรรมการผลิตและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม เงินให้ สินเชื่อธุรกิจโดยส่วนใหญ่เป็ นสินเชื่อมีหลักประกัน โดยธนาคารมีกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ โดยมีกระบวนการพิจารณาเครดิตซึ่งจะพิจารณาโครงการที่มีสั ดส่วน
เงินกู้เทียบกับมูลค่าของหลักประกันที่เหมาะสมเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และธนาคารยังจัดให้ มีการประเมินและ
ติดตามมูลค่าหลักประกันอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนีธ้ นาคารยังมีขนั ้ ตอนต่าง ๆ ในการควบคุมการเบิกจ่ายเงินกู้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง ให้ มี
การติดตามคุณภาพของสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง
3.1.3 ความเสี่ยงจากหลักประกัน
ความเสี่ยงจากหลักประกันอาจเกิดจากการที่ลกู หนี ้ผิดนัดชําระและกระบวนการติดตามหนี ้นันมี
้ การบังคับหลักประกันซึง่ อาจได้
เงินจากการขายหลักประกันไม่ค้ มุ มูลหนี ้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินให้ สินเชื่อร้ อยละ 79.3 ของเงินให้ สินเชื่อของธนาคาร เป็ นสินเชื่อมี
หลักประกัน สําหรับสินเชื่อเช่าซื ้อ ทรัพย์สินที่ให้ เช่าซื ้อยังถือเป็ นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร ดังนันหากผู
้
้ เช่าซื ้อไม่ชําระเงินตามกําหนดภายใต้ หลักเกณฑ์
และกฎหมายที่กําหนด ธนาคารสามารถดําเนินการเข้ ายึดและครอบครองทรัพย์สินได้ ในทันที ภายหลังจากได้ เข้ าครอบครองทรัพย์สินที่ให้ เช่าซื ้อ
การจําหน่ายต่อในตลาดรองมีระยะเวลาค่อนข้ างสัน้ ซึง่ สามารถกระทําให้ เสร็จสิ ้นได้ ภายในระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 1 เดือน
ปั จจัยความเสี่ยงต่อหลักประกันของสินเชื่อเช่าซื ้อ คือ มูลค่าของรถยนต์เก่า เนื่องจากรถยนต์เป็ นทรัพย์สินเช่าซื ้อหลักที่ธนาคาร
จะเข้ ายึดและจําหน่ายต่อในตลาดรถยนต์เก่า แล้ วนําเงินที่ได้ จากการจําหน่ายมาชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ ้น หากมูลค่าของรถยนต์ เก่าลดลงมาก
เกินไป อาจทําให้ ได้ เงินจากการขายหลักประกันไม่ค้ มุ มูลหนี ้ และส่งผลเสียหายต่อกําไรและเงินกองทุนของธนาคาร มูลค่าของรถยนต์ เก่าขึ ้นอยู่กับ
หลายปั จจัย ประกอบด้ วย สภาพความต้ องการรถยนต์เก่าโดยรวม ประเภทและยี่ห้อของรถ และปั จจัยด้ านภาษี รถยนต์ที่อาจมีผลกระทบต่อราคา
ขายรถใหม่
อย่างไรก็ตาม จากประวัติการยึดและจําหน่ายหลักประกันของการเช่าซื ้อรถยนต์ ธนาคารสามารถเรียกคืนการชําระเงินจากการ
จําหน่ายทรัพย์สินได้ ในอัตราโดยเฉลี่ยประมาณร้ อยละ 70 ถึง 90 ของมูลหนีค้ งค้ าง ซึ่งจัดเป็ นอัตราที่สงู ทําให้ ผลกระทบต่อกําไรของหนี ้เสียลด
น้ อยลงมาก นอกจากนี ้ ธนาคารได้ ดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงด้ วยการติดตามราคารถยนต์ เก่าอย่างต่อเนื่อง การเน้ นปล่อยสินเชื่อให้ มีมลู ค่า
หลักประกันสูงกว่ามูลหนี ้อยูต่ ลอดเวลา การเรียกเงินดาวน์ ในระดับที่เหมาะสม และการเน้ นปล่อยสินเชื่อสําหรับรถยนต์ที่มีตลาดรองที่ดี
สําหรับสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อเพื่อการเคหะ หลักประกันส่วนใหญ่ของธนาคารเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งสามารถนํามาใช้ หกั การ
ตังสํ
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของสินเชื่อด้ อยคุณภาพได้ ธนาคารได้ ดําเนิ นการประเมินราคาหลักประกัน ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย โดยธนาคารมีสดั ส่วนมูลค่าหลักประกันที่ใช้ หกั มูลหนีข้ องสินเชื่อด้ อยคุณภาพในการตังค่
้ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญคิดเป็ นร้ อยละ 73.0 ของเงินให้
สินเชื่อด้ อยคุณภาพสําหรับสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อเพื่อการเคหะทังหมด
้
ธนาคารมีค วามเสี่ยงจากมูล ค่า ของหลักประกัน ที่ เป็ นอสังหาริ มทรั พย์เหล่า นี ้ โดยมูล ค่า ของอสังหาริ มทรั พย์ จะขึน้ อยู่กับ
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเป็ นหลัก การถดถอยของเศรษฐกิจอาจทําให้ มลู ค่าของอสังหาริมทรัพย์ลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้ ธนาคารต้ องเพิ่มการกันเงิน
สํา รองค่า เผื่ อหนีส้ งสัยจะสูญ อัน จะส่งผลต่อกํ า ไรสุท ธิ และเงิน กองทุน ของธนาคาร นอกจากนี ้ การเข้ า ครอบครองหลักประกัน ยังต้ องผ่า น
กระบวนการทางกฎหมายและการบังคับคดีที่ย่งุ ยากและใช้ เวลานาน อย่างไรก็ตามธนาคารได้ ติดตามขัน้ ตอนการทํางานด้ านการบังคับคดีอย่าง
ใกล้ ชิด
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3.1.4 ความเสี่ยงจากการด้ อยค่ าของสินทรัพย์ รอการขาย
ความเสี่ยงจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์รอการขายเกิดจากการด้ อยค่าของมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดคืนจากลูกหนีค้ ้ างชําระเป็ น
เวลานาน หรือลูกหนี ้ที่มีการปรับโครงสร้ างหนี ้ จากราคาทุนหรือมูลค่าที่จะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า โดยธนาคารมีสินทรัพย์รอการขาย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 ซึง่ มีมลู ค่าตามราคาต้ นทุนทางบัญชีสทุ ธิหลังหักค่าเผื่อการด้ อยค่า 6.74 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.003 ของสินทรัพย์รวม
และค่าเผื่อการด้ อยค่าคิดเป็ นร้ อยละ 63.5 ของมูลค่าสินทรัพย์รอการขายตามราคาต้ นทุนทางบัญชี เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 1.4 ณ สิ ้น ปี 2558
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงได้ รับการแต่งตังให้
้ ดูแลการบริ หารความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อในภาพรวมของพอร์ ตสินเชื่อ ซึ่งมี
หน้ าที่รับผิดชอบในการกํ าหนดกลยุท ธ์ หลักเกณฑ์ และข้ อจํา กัดต่า ง ๆ ในการบริ ห ารความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อ รวมถึงให้ ข้อเสนอแนะแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังมีหน้ าที่ในการติดตามและทบทวนความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อในระดับภาพรวม รวมถึงรายงาน
ข้ อมูลความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อที่มีความสําคัญให้ แก่คณะกรรมการธนาคารได้ รับทราบ
ในขณะที่ความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อเฉพาะด้ านในระดับรายการ อยูภ่ ายใต้ การควบคุมดูแลของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ และ
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา ซึง่ คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อจะทําหน้ าที่ดแู ลการพิจารณาและอนุมตั ิสินเชื่อ สําหรับธุรกรรมที่มีความ
เสี่ยงอยูใ่ นระดับตํ่าสามารถได้ รับการพิจารณาจากบุคคลที่ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการพิ
้
จารณาสินเชื่อเพื่อดูแลความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหาจะทําหน้ าที่ติดตามและจัดการกับการค้ างชําระของสินเชื่อที่มีปัญหาและสิ นทรัพย์รอการขาย
อย่างใกล้ ชิด
กระบวนการประเมินความเสี่ยงที่ประกอบด้ วยการจัดอันดับเครดิต การวิเคราะห์การผิดนัดชําระ การวิเคราะห์การกระจุกตัวของ
สินเชื่อ และเงินกองทุน ที่ ใ ช้ ใ นการรองรับ ความเสี่ยงจากการให้ สิน เชื่อ เป็ นแนวทางปฏิบัติ ที่ สํา คัญ ของธนาคาร โดยธนาคารได้ ต ร ะหนักถึง
ความสําคัญของกระบวนการประเมินความเสี่ยง ดังนัน้ การดําเนินงานด้ านเครดิตทังหมดจะอยู
้
่ภายใต้ กระบวนการอนุมตั ิสินเชื่อที่เป็ นมาตรฐา น
โดยอาศัยหลักเกณฑ์ในการจัดอันดับเครดิตของสินเชื่อต่าง ๆ ในส่วนของสินเชื่อรายย่อยได้ ใช้ การจัดอันดับเครดิตโดยการพิจารณาถึงลั กษณะที่
คล้ ายคลึงกันของสินเชื่อแต่ละรายโดยอาศัยการพิจารณาข้ อมูลในภาพรวม สําหรับการพิจารณาอันดับเครดิตของสินเชื่อธุรกิจได้ พิจารณาถึง
ลักษณะความเสี่ยงที่แตกต่างกันของแต่ละรายธุรกรรม
การจัด การด้ านความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเป็ นอีกปั จจัยสํา คัญในการบริ หารจัดการความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อ
หลักเกณฑ์ที่ใช้ ในการควบคุมการกระจุกตัวของสินเชื่อได้ ถกู จัดทําโดยคํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้ องกับการดําเนินธุรกิจและเงินกองทุน
ของธนาคาร นอกจากนี ้ ธนาคารมีมาตรการและข้ อจํากัดของการบริ หารความเสี่ยงด้ านสินเชื่อที่ทั่วถึงและรัดกุ ม ซึ่งดูแลความเสี่ยงทัง้ ในระดับ
ภาพรวมของพอร์ ตสินเชื่อและระดับรายการ รวมถึงการติดตามและจัดการกับสินเชื่อที่มีปัญหาและสินทรัพย์รอการขาย

3.2

ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง

ความเสี่ยงด้ า นสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่ธ นาคารไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน ในการชําระเงินเมื่อครบกํ าหนด เนื่องจากไม่
สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็ นเงินสด หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนใหม่มาให้ ได้ เพียงพอต่อความต้ องการภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งอาจทําให้ เกิด
ความเสียหายต่อธนาคารได้ ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องเกิดจากปั จจัยทังภายในและภายนอกโดยปั
้
จจัยภายในขึน้ อยู่กับโครงสร้ างของสินทรัพย์
และหนี ้สิน และการสํารองสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อนํามาใช้ รองรับความต้ องการ ส่วนปั จจัยภายนอกขึน้ อยู่กับภาวะสภาพคล่องของตลาดและ
ความเชื่อมัน่ ของผู้ฝากเงินเป็ นหลัก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องจํานวน 43,336.83 ล้ านบาท ประกอบด้ วยเงินสดจํานวน 1,147.87 ล้ านบาท
เทียบกับ 1,100.35 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2558 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิจํานวน 37,061.87 ล้ านบาท เทียบกับ 29,662.70 ล้ านบาท
ณ สิ ้น ปี 2558 และเงินลงทุนชัว่ คราว-สุทธิ 5,127.09 ล้ านบาท เทียบกับ 6,749.25 ล้ านบาท ณ สิ ้น ปี 2558
ธนาคารมีความเสี่ยงจากความไม่สอดคล้ องกันของสินทรัพย์และหนี ้สินในระยะสันตามอายุ
้
สญ
ั ญา (Maturity Mismatch) อยู่ในระดับปาน
กลาง โดยหลังจากปรับพฤติกรรมที่เกิดขึน้ ในอดีตของเจ้ าหนีแ้ ละลูกหนีเ้ มื่อครบกําหนดสัญญาแล้ ว เช่น การไม่ได้ รับเงินตามสัญญา หรื อการฝาก
ต่อเมื่อครบกําหนด ซึ่งความไม่สอดคล้ องกันของสินทรัพย์และหนีส้ ินในระยะสัน้ ตามอายุสญ
ั ญาที่ไม่เกิน 1 ปี พบว่าธนาคารมีสินทรัพย์ตามอายุ
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สัญญามากกว่าหนี ้สินตามอายุสญ
ั ญาเป็ น 59,597.10 ล้ านบาท นอกจากนี ้ธนาคารยังมีวงเงินกู้ยืมในกรณีฉกุ เฉิน กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
รวมถึงเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร ซึง่ เพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นได้
เพื่อเป็ นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายสําหรับลูกค้ าของธนาคาร รวมทังเพื
้ ่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความหลากหลายของการ
บริ หารจัดการ โครงสร้ างเงินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีเงินรับฝาก 155,950.82 ล้ านบาท หุ้นกู้ระยะยาว (ทังด้
้ อยสิทธิและไม่ด้อย
สิทธิ) รวมมูลค่าคงเหลือทังสิ
้ ้น 22,823.00 ล้ านบาท และหุ้นกู้ระยะสัน้ รวมมูลค่า 41,539.00 ล้ านบาท และมีตวั๋ แลกเงินรวมมูลค่า 36.92 ล้ านบาท
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
การบริหารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องอยู่ภายใต้ การดูแลของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง โดยหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้ องจะมีหน้ าที่
รับผิดชอบในการจัดการฐานะสภาพคล่องในแต่ละวัน ให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามนโยบายบริ หารความเสี่ยงของธนาคาร รวมถึงตามเกณฑ์ของ
ทางการ
นโยบายหลักในการบริหารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องประกอบด้ วย การบริหารจัดการโครงสร้ างกระแสเงินสด การกระจุกตัวของเงิน
ฝาก สินทรัพย์สภาพคล่อง รวมถึงแผนฉุกเฉินเพื่อการบริหารสภาพคล่องในยามวิกฤติ (Emergency Contingency Plan) กลยุทธ์การบริหารความ
เสี่ยงด้ านสภาพคล่องได้ พิจารณาถึงสภาพคล่องในตลาด รวมทังผลกระทบต่
้
อสถานะความเสี่ยงของธนาคารในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้
คาดการณ์ขึ ้น ในส่วนของความเสี่ยงจากความไม่สอดคล้ องกันของกระแสเงินสดจากสินทรัพย์และหนีส้ ินตามอายุสญ
ั ญา (Maturity Mismatch)
และระดับของสินทรัพย์สภาพคล่องจะต้ องถูกติดตามอย่างสมํ่าเสมอ การจัดหาแหล่งเงินทุนและการกระจุกตัวของแหล่งเงินทุนจะต้ องถูกวางแผน
เพื่อให้ ความเสี่ยงและผลตอบแทนอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม นอกจากนี ้แผนฉุกเฉินสําหรับการบริหารจัดการสภาพคล่องในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจได้ ถกู
จัดทําขึ ้นเพื่อให้ สามารถนํามาใช้ ได้ ทนั เวลา

3.3

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสาร และอัตราดอกเบี ้ย ซึ่งจะมีผล
ทําให้ เกิดความผันผวนต่อรายได้ หรือเงินกองทุนของธนาคาร หรือการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของสินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงินของธนาคาร
3.3.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ าตราสารทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีเงินลงทุนสุทธิในตราสารทุนเป็ นจํานวน 433.89 ล้ านบาท โดยเป็ นตราสารทุนที่ไม่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จํานวน 425.89 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นมูลค่าตามราคาต้ นทุนทางบัญชีสทุ ธิหลังหักค่าเผื่อการด้ อยค่า และตราสารทุนที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จํานวน 8 ล้ านบาท
(1) ความเสี่ยงจากตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สําหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
หลักทรัพย์ในตลาด โดยมีเงินลงทุนเผื่อขาย (Available for Sale) จํานวน 8 ล้ านบาท ซึ่งจะส่งผลต่อกําไรขาดทุนของธนาคารก็
ต่อเมื่อมีการขายหลักทรัพย์ออกไป อย่า งไรก็ตาม ปั จจัยความเสี่ยงต่อการเพิ่มขึน้ หรื อลดลงของราคาจะส่งผลกระทบกับ
เงินกองทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นทันที ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีผลขาดทุนที่ยงั ไม่รับรู้จากการตีมลู ค่าตามราคาตลาด
เป็ นจํานวน 1.32 ล้ านบาท
ธนาคารได้ นําเอาแบบจําลอง Value at Risk มาใช้ วัดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์จดทะเบียน และรายงานให้ กับผู้บริ หารระดับสูงในสายงานที่เกี่ยวข้ องและคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงเป็ น
รายวัน Value at Risk บอกถึงผลขาดทุนสูงสุดของพอร์ ตเงินลงทุนที่สามารถเกิดขึน้ ณ ระดับความเชื่อมั่ นและช่วงระยะเวลาที่
กําหนดในอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนของธนาคารมีค่า Value at Risk สําหรับ
ระยะเวลา 90 วันตามกรอบระยะการลงทุน และ ณ ความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 99.0 เท่ากับ 1.31 ล้ านบาท นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้
กําหนด วงเงินการเตือนความเสี่ยง (Trigger Limits) ประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้ ในการควบคุมและติดตามความเสี่ยง เช่น วงเงินการ
กระจุกตัว วงเงินจํากัด ขาดทุน เป็ นต้ น

3-7

ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 3 ปั จจัยความเสีย่ ง
(2) ความเสี่ยงจากตราสารทุนที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ธนาคารมีเงินลงทุนทัว่ ไปในหลักทรัพย์ประเภททุนที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็ นจํานวน 425.89 ล้ านบาท
โดยใช้ มลู ค่าตามราคาต้ นทุนทางบัญชีหลังหักค่าเผื่อการด้ อยค่าแล้ ว ทังนี
้ ้ เงินลงทุนดังกล่าวลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ที่มีจํานวน 435.98 ล้ านบาท
ปั จจุบัน ธนาคารไม่มีน โยบายที่ จะลงทุน เพิ่ม เติ มในหลักทรั พ ย์ ที่ ไม่จดทะเบียน แต่ม่งุ เน้ น การติ ด ตามคุณ ภาพของ
หลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง และขายหลักทรัพย์ออกเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม

3.3.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ ความเสี่ยงจากโครงสร้ างสินทรัพย์และหนีส้ ินที่มี
ดอกเบี ้ย และความเสี่ยงจากมูลค่าตลาดตราสารหนี ้
(1) ความเสี่ยงจากโครงสร้ างสินทรัพย์และหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ย
ความเสี่ยงจากโครงสร้ างสิน ทรั พย์แ ละหนีส้ ิน ที่ มีดอกเบีย้ เกิ ด จากการกํ า หนดการเปลี่ยนแปลงอัต ราดอกเบีย้ ของ
สินทรัพย์และหนี ้สินของธนาคารที่ไม่พร้ อมกัน (Interest Rate Mismatch) ซึง่ หากอัตราดอกเบี ้ยในตลาดเปลี่ยนแปลงไป อาจทํา
ให้ ต้องรับภาระต้ นทุนดอกเบีย้ จ่ายที่สงู ขึน้ เมื่อเทียบกับดอกเบี ้ยรับ ส่งผลทําให้ ส่วนต่างของอัตราดอกเบีย้ ที่ได้ รับลดลง และ
กระทบต่อกําไรและเงินกองทุนของธนาคารได้
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงทําหน้ าที่เป็ นเสมือนคณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนีส้ ินในการควบคุมดูแลการ
บริ หารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ยที่เกิดจากความแตกต่างของโครงสร้ างอัตราดอกเบี ้ยดังกล่าว โดยควบคุมดูแลโครงสร้ าง
กําหนดเวลาของสินทรัพย์และหนีส้ ินที่มีดอกเบี ้ยให้ อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีโครงสร้ าง
สินทรัพย์และหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ย แบ่งตามระยะเวลาการเปลี่ยนดอกเบี ้ยดังนี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
สินทรัพย์
และหนีส้ ิน
สินทรัพย์
หนี ้สิน
ส่วนต่าง

เปลี่ยนดอกเบีย้
ภายใน 1 เดือน
75,884.88
(86,796.18)
(10,911.30)

เปลี่ยนดอกเบีย้
ภายใน 2-12 เดือน
66,847.56
(112,448.23)
(45,600.67)

เปลี่ยนดอกเบีย้
ภายใน 1-2 ปี
52,611.41
(5,793.90)
46,817.51

เปลี่ยนดอกเบีย้
ภายหลัง 2 ปี
65,321.53
(17,348.71)
47,972.82

รวม
260,665.39
(222,387.03)
38,278.36

ทังนี
้ ้ธนาคารมีสว่ นต่างของสินทรัพย์และหนี ้สินในระยะเปลี่ยนดอกเบี ้ยภายใน 1 ปี โดยมีหนีส้ ินมากกว่าสินทรัพย์ในช่วง
ระยะเปลี่ยนดอกเบี ้ยภายใน 1 เดือนเป็ นจํานวน 10,911.30 ล้ านบาท และในช่วงระยะ 2-12 เดือนเป็ นจํานวน 45,600.67 ล้ าน
บาท โดยหนี ส้ ิน ที่มีระยะเปลี่ยนดอกเบีย้ ภายใน 1 เดื อนนัน้ ประกอบด้ วยบัญ ชีออมทรัพย์แ ละกระแสรายวัน ซึ่งจะมีค วาม
อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยไม่มากนัก ส่วนในระยะ 2-12 เดือนจะประกอบด้ วยบัญชีเงินฝากประจําและหุ้นกู้
โดยมีสินทรัพย์ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงมากกว่า 1 ปี โดยหากนําความแตกต่างของโครงสร้ างอัตราดอกเบี ้ยมาคํานวณ จะพบว่า
ธนาคารมีความเสี่ยงต่อการขึ ้นของอัตราดอกเบี ้ยอยูใ่ นระดับปานกลาง
(2) ความเสี่ยงจากมูลค่าตลาดของตราสารหนี ้
ความเสี่ยงจากมูลค่าตลาดของตราสารหนี ้ เกิดจากการที่มลู ค่าตลาดของตราสารหนีป้ ระเภทกําหนดอัต ราดอกเบี ้ยแบบ
คงที่อาจลดลง เนื่องมาจากการขึน้ ของอัตราดอกเบี ้ย เพราะอัตราผลตอบแทนของตราสารหนีใ้ นตลาดสูงขึน้ ราคาตลาดของ
ตราสารหนี ้จึงต้ องปรับลดลงเพื่อให้ ผลตอบแทนเท่ากับตลาด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีเงินลงทุนในตราสารหนีร้ วม 5,119.02 ล้ านบาท ลดลง 1,630.23 ล้ านบาท เมื่อ
เทียบกับ ณ สิ ้นปี 2558 โดยมีคา่ ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก (Duration) ของพันธบัตรเฉลี่ยอยู่ที่ 0.22 ปี โดยลดลงจาก ณ สิ ้นปี
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2558 ซึ่งอยู่ที่ 0.38 ปี ขณะที่มีค่าระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนัก (Duration) ของหุ้นกู้เฉลี่ยอยู่ที่ 1.68 ปี โดยลดลงจาก ณ สิ ้นปี
2558 ซึง่ อยูท่ ี่ 2.36 ปี อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของเงินลงทุนในตราสารหนีย้ งั จัดว่าอยู่ในระดับ
ปานกลาง และยังคงเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการรักษาสภาพคล่องให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงรับผิดชอบในการบริ หารและควบคุมความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา โดยหน่วยธุรกิจที่
เกี่ยวข้ องมีหน้ าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงพอร์ ตของหน่วยธุรกิจนัน้ ภายใต้ หลักเกณฑ์และข้ อจํากัดที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ยง หน่วยงานกํากับดูแลความเสี่ยงเฉพาะด้ านถูกจัดตังเพื
้ ่อมีหน้ าที่ในการดูแลธุรกรรมที่มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงในด้ านต่าง
ๆ เช่น การกําหนดหลักเกณฑ์การลงทุน อํานาจในการตัดสินใจลงทุน และคูค่ ้ า เป็ นต้ น
เพื่อให้ การบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาที่เหมาะสมจะถูกนํามาประยุกต์ใช้ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของทัง้ สินทรัพย์และหนีส้ ินทางการเงินของ
ธนาคารจะถูกประเมินโดยแบบจําลอง Value at Risk รวมถึงวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะของความเสี่ยงแต่ละประเภท นอกจากนีธ้ นาคารยังได้ ใช้
กระบวนการ Back Testing ในการตรวจสอบความถูกต้ องของแบบจําลอง Value at Risk และการประเมินความเสี่ยงภายใต้ ภาวะวิกฤติ (Stress
Testing) เพื่อใช้ ประกอบการวัดความเสี่ยงในกรณีที่ตวั แปรจากแบบจําลองได้ ถกู กําหนดให้ อ ยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้ ายที่สดุ ทังนี
้ ว้ ตั ถุประสงค์ในการ
ทําธุรกรรมรวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์จะต้ องได้ รับการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการอย่างเพียงพอ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยจะถูกวิเคราะห์ในรูปของการกําหนดการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ยของสิ นทรัพย์
และหนี ้สินของธนาคารที่ไม่พร้ อมกัน (Interest Rate Mismatch) และผลกระทบที่เกิดกับรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิของธนาคารภายใต้ สถานการณ์จําลอง
ต่าง ๆ
ฐานะความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่มีความซับซ้ อน เช่น ตราสารอนุพนั ธ์ จะถูกบริ หารจัดการด้ วยความระมัดระวัง ซึ่ง
ความเสี่ยงด้ านอนุพนั ธ์ จะถูกวิเคราะห์โดยพิจารณาความเสี่ยงพืน้ ฐานเพื่อเข้ าใจถึงสถานะความเสี่ยงได้ อย่างชัดเจน นอกจากนีน้ โยบายบริ หาร
ความเสี่ยงทางด้ านตราสารอนุพนั ธ์ ได้ ถกู จัดทําขึน้ เพื่อให้ การควบคุมและบริ หารความเสี่ยงได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความซับซ้ อน
ของตราสารอนุพนั ธ์นนั ้

3.4

ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน

โดยอ้ างอิงจากคําจํากัดความของ The Bank for International Settlements โดย Basel Committee on Banking Supervision และตาม
แนวปฏิบตั ิแห่งธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ ความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ (Operational Risk) หมายถึง ความ
เสี่ยงที่เกิดขึ ้นจากความผิดพลาดหรือความไม่เพียงพอของกระบวนการทํางาน บุคลากร ระบบงาน หรื อปั จจัยภายนอก โดยรวมถึงความเสี่ยงด้ าน
กฎหมายและการทุจริต อันเป็ นผลให้ เกิดความเสียหายทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน เช่น ชื่อเสียงและการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ธนาคารทิสโก้
จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ตระหนักดีวา่ ความเสี่ยงด้ านการปฏิบตั ิการเป็ นความเสี่ยงหนึ่งที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินการธุรกิจของธนาคาร
จึงได้ ให้ ความสําคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงและพัฒนาวิธีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิด
จากการปฏิบตั ิงาน
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของธนาคารบริ หารจัดการความเสี่ยง ประเมินและควบคุมความเสี่ยงโดยรวมของธนาคารตาม
แนวนโยบายการบริ หารความเสี่ยงที่วางกรอบโดยบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนลเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) บริ ษัทใหญ่ของธนาคาร (“บริ ษัท”) และนํามา
บังคับใช้ สําหรับบริ ษัทในกลุ่มทิสโก้ ทงั ้ หมด โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้ สํานักกํากับดูแลกิจการและหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษัททํา
หน้ าที่กํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินการของธนาคารให้ เป็ นไปตามแนวนโยบายที่กําหนด หน่วยงานบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการทํา
หน้ าที่สนับสนุนและผลักดันให้ ทุกหน่ วยงานปฏิบัติต ามกรอบนโยบายเกี่ ยวกับ การบริ ห ารความเสี่ยงด้ านปฏิบัติการที่กําหนดไว้ รวมถึงการ
ดําเนินการเพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีการจัดวางระบบควบคุมภายในสําหรับแต่ละธุรกิจอย่างพอเพียง หน่วยงานกํากับทําหน้ าที่ดแู ลให้ หน่วยธุรกิจปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบและข้ อบังคับของทางการ และหน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้ าที่ตรวจสอบและให้ ความเชื่อมั่นต่อระบบควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยงทังหมดอย่
้
างเป็ นอิสระภายใต้ การกํากับโดยคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
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ในกระบวนการบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการของธนาคารนัน้ เริ่ มตังแต่
้ การสร้ างวัฒนธรรมการบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ
โดยสร้ างความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับแนวทางในการบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการและกําหนดให้ ทกุ หน่วยงานมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและ
บริ หารจัด การความเสี่ยงที่ เกี่ยวกับ การปฏิบัติ การของหน่ วยงานภายใต้ ความรั บผิ ด ชอบของตนเองโดยจัด ให้ มีการประเมินความเสี่ยงด้ า น
ปฏิบตั ิการร่วมกับหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการเป็ นประจําทุกปี โดยจะมีการระบุความเสี่ยงที่สําคัญ ประเมินประสิทธิภาพของการ
ควบคุม และกําหนดแผนในการลดหรือป้องกันความเสี่ยงเพื่อให้ ความเสี่ยงอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ ตามความเหมาะสมกับธุรกิจ (Risk and Control
Self- Assessment) ทังนี
้ ้ ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญอาจมีการกําหนด ตัวชี ้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) เพื่อใช้ ในการติดตามเพื่อลดความ
เสี่ยงหรือจัดให้ มีการดําเนินการแก้ ไขได้ อย่างทันท่วงทีก่อนที่จะเกิดความเสียหายต่อองค์กร ผลของการประเมินความเสี่ยงในภาพรวมมีการรายงาน
ให้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
ในส่วนของการบริหารจัดการข้ อผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบตั ิงานนัน้ กลุม่ ทิสโก้ จดั ให้ มีระบบงานที่ใช้ ในการบันทึก
รายงานข้ อผิดพลาดสําหรับทุกบริ ษัทในกลุ่ม เพื่อให้ มีกระบวนการในการแก้ ไขปรับปรุ งอย่างเป็ นระบบและทันการณ์ ร วบรวมจัดทําฐานข้ อมูล
ข้ อผิดพลาดและความเสียหายที่สามารถใช้ ในการวิเคราะห์เพื่อนํามาใช้ ในการพิจารณาลดความเสี่ยง ลดระดับของอัตราความผิดพลาดที่เกิดขึ ้น
หรือเพื่อใช้ ในการติดตามกํากับดูแลเพื่อให้ เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิงานให้ ดีขึ ้น ทังนี
้ ้ สรุปภาพรวมของข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ ้นของ
ธนาคารมีการรายงานให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของธนาคารรับทราบและพิจารณากําหนดแนวทางในการแก้ ไขตามความเหมาะสม
แล้ วแต่กรณี
เนื่องจากแนวโน้ มการเกิด ทุจริ ตรวมถึงอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Cyber Crime) เพิ่มมากขึน้ กลุ่มทิสโก้ มีการศึกษาและ
เตรี ยมการล่วงหน้ าเสมอเกี่ยวกับภัยคุกคามจากการเกิดทุจริ ตในรูปแบบต่าง ๆ และภัยคุกคามที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อการดําเนินธุรกิจ
ด้ านต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นผลกระทบที่เป็ นตัวเงินหรือผลกระทบทางด้ านชื่อเสียงขององค์กรหรื อผลกระทบอื่น ๆ จึงได้ จดั ให้ มีกรอบการบริ หารจัดการ
ความเสี่ยงด้ านทุจริตและให้ ทกุ บริษัทในกลุม่ ทิสโก้ นํามาใช้ ดําเนินการ โดยกําหนดให้ มีกระบวนการในการบริ หารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากกา ร
ทุจริต โดยมีการระบุความเสี่ยงด้ านทุจริ ต ความเป็ นไปได้ และผลกระทบของการเกิดทุจริ ตนัน้ ๆ การประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมที่นํามาใช้ ในการลดความเสี่ยงด้ านทุจริ ตที่อาจเกิดขึน้ เพื่อประเมินความเสี่ยงด้ านทุจริ ตที่เหลืออยู่และแผนในการจัดการความเสี่ยงที่
เหลืออยูน่ นั ้ ๆ ให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี ้ ยังมีกระบวนการในการเฝ้าติดตามรายการที่มีความผิดปกติประเภทต่าง ๆ ที่เกิดขึ น้ ในแต่ละ
หน่วยธุรกิจเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของการทํารายการ ในส่วนของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Cyber Crime) กลุ่มทิสโก้ มีการศึกษา
ความเป็ นไปได้ ของรูปแบบของ อาชญากรรมทางคมอพิวเตอร์ (Cyber Crime) ที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจหรื อผลกระทบต่อทรัพย์สิน
ของแต่ละบริ ษัท ในกลุ่มทิสโก้ รวมถึงธนาคาร มีการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจให้ กับพนักงานเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และเตรี ยม
ความพร้ อมในการรับมือ รวมถึงกําหนดแนวทางป้องกันและแผนการรองรับกรณีเกิดผลกระทบจากเหตุดงั กล่าว
การที่ธนาคารเป็ นสถาบันการเงินที่มีการให้ บริการทางการเงินกับลูกค้ า การดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อการ
ให้ บริการลูกค้ าจึงเป็ นเรื่องที่กลุม่ ทิสโก้ ให้ ความสําคัญเป็ นอย่างยิ่ง ทิสโก้ ได้ พฒ
ั นาแผนและเตรี ยมความพร้ อมในการรองรับการดําเนินธุ รกิจอย่าง
ต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ในทุกระบบงานโดยเฉพาะระบบงานที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมหลักหรื อธุรกรรมที่มีความสําคัญ โดยเริ่ มมีการ
พัฒนาปรับปรุงโครงสร้ างพื ้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ ธุรกิจสามารถดําเนินการได้ อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ก่อ ให้ เกิดการหยุดชะงัก
โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการความเสี่ยงแบบการบริหารจัดการในสภาวะการณ์ฉกุ เฉิน (Contingency Plan) เป็ นการบริหารจัดการให้ สามารถ
ดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) กลุม่ ทิสโก้ จดั ให้ มีการทดสอบการปฏิบตั ิงานตามแผนการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อ งเป็ น
ประจําสมํ่าเสมอเพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องรับรู้และเข้ าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่ ความรับผิดชอบและการดําเนินการในกรณีที่เกิดเหตุฉุ กเฉิ น
นอกจากนี ้ กลุม่ ทิสโก้ ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจมีตอ่ ความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้ า คู่ค้า หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ จึงได้ มีการกําหนดแผน
รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Plan) ขึน้ เป็ นส่วนหนึ่งของแผนการรองรับการดําเนินธุรกิจต่อเนื่อง เพื่อกําหนดมาตรการในการบริ หาร
จัดการกรณีเกิดภาวะการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ จากเหตุการณ์ภายนอก โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการรักษาความปลอดภัย และลด
ความเสี่ยงจากการความสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึน้ โดยในการส่งเสริ มและเพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินการตามแผนการดําเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องนัน้ กลุ่มทิสโก้ ได้ กําหนดแผนและพัฒนาช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บริ หารกับพนักงานในช่วงการเกิดสถานการณ์ ฉุกเฉิ น รวมถึงช่อง
ทางการสื่อสารกับบุคคลภายนอก เพื่อให้ สามารถรับทราบถึงสถานการณ์และแนวทางการดําเนินการขององค์กรได้ อย่างทันท่วงที
นอกจากนี ้ จากการที่ธนาคารขยายการดําเนินธุรกิจออกไปในหลาย ๆ ด้ าน ทังในช่
้ องทางธุรกิจที่ดําเนินการอยู่แล้ ว และธุรกิจใหม่ ซึ่ง
ส่งผลให้ ความเสี่ยงจากด้ านปฏิบตั ิการเพิ่มขึน้ ตามการขยายตัวของธุรกิจ ในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรื อขยายช่องทางในการดําเนินธุรกิจ มีการ
กําหนดให้ ประเมินความเสี่ยงสําหรับธุรกิจหรื อช่องทางธุรกิจใหม่และนําเสนอขออนุมตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด เพื่อตรวจสอบและทําให้ มนั่ ใจว่า
ความเสี่ยงที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ใหม่และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเหล่านันได้
้ รับการจัดการให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 3 ปั จจัยความเสีย่ ง
3.5

ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์

ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ คือ ความเสี่ยงอันเกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ์ และการปฏิบตั ิตามแผนกลยุทธ์ อย่างไม่เหมาะสม หรื ออาจเป็ น
ความไม่สอดคล้ องระหว่างกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย โครงสร้ างองค์กร การแข่งขัน และทรัพยากรขององค์กร ซึ่งในท้ ายที่สดุ จะส่งผลกระทบต่อ
รายได้ และเงินกองทุนของธนาคาร
3.5.1 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ และการแข่ งขันในธุรกิจ
แม้ ธนาคารจะมีการกระจายตัวของแหล่งรายได้ ไปในหลาย ๆ ธุรกิจที่มีแนวโน้ มดี ซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่มีความผันแปรไปกับภาวะ
เศรษฐกิจ ทางด้ านธุรกิจเช่าซื ้อมีความผันผวนกับภาวะเศรษฐกิจ และสภาพการแข่งขันของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับการเจริ ญเติบโตของการ
บริโภคเป็ นปั จจัยที่สําคัญต่อการเติบโตของเงินให้ สินเชื่อและคุณภาพของสินเชื่อ หากภาวะเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวหรื อสภาพการแข่งขันที่รุนแรง
ขึน้ จะส่งผลกระทบต่อปริ มาณธุรกรรมและรายได้ ของธนาคาร อย่างไรก็ ตาม ธนาคารมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในภาวะที่ดี และมีสถานะความ
ได้ เปรี ยบในการแข่งขันธุรกิจ จึงทําให้ ผลกระทบที่มีไม่มากนัก นอกจากนี ้ การซือ้ ธุรกิจรายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด
(มหาชน) นัน้ จะช่วยเสริ มความแข็งแกร่ งแก่ธุรกิจลูกค้ ารายย่อย และเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้ าจากการเพิ่มผลิตภัณฑ์ในการให้ บริ การ
รวมถึงเป็ นการเพิ่มมูลค่าผลประโยชน์จากการรับโอนธุรกิจด้ วย ทังนี
้ ้ คาดว่าการรับโอนธุรกิจรายย่อยดังกล่าวจะแล้ วเสร็จภายในปี 2560
3.5.2 ความเสี่ยงจากความเพียงพอของเงินกองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในการคํานวณความเพียงพอของเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel III ธนาคารดํารงเงินกองทุนต่อ
สินทรัพย์เสี่ยงตามเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนตามวิธี Internal Rating Based Approach (IRB) ซึ่งการดํารงเงินกองทุนขัน้ ตํ่าตามวีธี IRB นัน้ จะมี
ความสอดคล้ องกับความเสี่ยงที่แท้ จริ งของสินทรัพย์มากกว่าเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนขัน้ ตํ่าตามวิธี Standardised Approach (SA) ซึ่งอัตรา
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 19.59 โดยยังคงสูงกว่าอัตราเงินกองทุนขัน้ ตํ่าร้ อยละ 9.125 ที่กําหนดโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ในขณะที่เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 และชันที
้ ่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 14.73 และร้ อยละ 4.86 ตามลําดับ โดยอัตราส่วน
การดํารงเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ดังกล่าวยังคงสูงกว่าอัตราขันตํ
้ ่าร้ อยละ 6.625
นอกจากการดํารงเงินกองทุนตามเกณฑ์ของธปท. ธนาคารได้ ดําเนินการวัดความเสี่ยงและดํารงเงินกองทุนภายใน (ICAAP) ซึ่ง
ได้ ป ระเมิน เงิ น กองทุน ความเสี่ ยงขึน้ จากแบบจํ า ลองภายใน โดยประเมิน ว่า ธนาคารควรมีเ งิ น กองทุน เพื่ อรองรั บ ความเสี่ย งไว้ เป็ นจํ า นวน
9,458.35 ล้ านบาท ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 27.4 ขอเงินกองทุนรวมภายใต้ เกณฑ์ Basel III - IRB ที่ 34,536.08 ล้ านบาท
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์
คณะกรรมการบริ หารและผู้บริ หารระดับสูงเป็ นผู้ดูแลความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ ของธนาคารโดยตรง โดยอาศัยแนวปฏิบตั ิในการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ ที่ดีที่สามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมเชิงธุรกิจ รวมถึงเหตุการณ์ ภายนอกที่ไม่ได้ คาดการณ์ อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่ง (Vision and Mission Statement) ของธนาคารได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงทิศทางการดําเนินธุรกิจของธนาคารรวมทังแนวทางใน
้
การกําหนดกลยุทธ์ และนโยบายของธนาคาร ทังนี
้ ้ กระบวนการต่าง ๆ ได้ ถูกสร้ างขึ ้นเพื่ออํานวยให้ การกําหนดกลยุทธ์ การวางแผนธุรกิจ การ
จัดการทรั พยากรบุคคล การวัดผลการดําเนิ นงาน รวมไปถึง ระบบงานสนับสนุนหลักเป็ นไปอย่างมี ประสิทธิ ผล ในส่วนของกระบวนการ
ตรวจสอบ ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ จะถูกตรวจสอบในระดับของคณะกรรมการธนาคาร โดยมีคณะกรรมการอิสระเป็ นผู้ตรวจสอบในระดับ
สุดท้ าย
แนวปฏิบตั ิขององค์กรและแนวปฏิบัติทางธุรกิจได้ พิจารณาถึงการนําหลักการและแนวทางในการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้
เพื่อรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholders) โดยโครงสร้ างการกํากับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้ วย นโยบายการ
กํากับดูแลกิจการและระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ซึง่ จะถูกประเมินและทบทวนเป็ นประจํา
ในการบริ หารและควบคุมความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ ธนาคารจัดให้ มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ เ พื่อกํ าหนดทิศทาง การดํ า เนิ น ธุ รกิ จ
สําหรับช่วงเวลา 3 ปี ข้ างหน้ าควบคูไ่ ปกับการทําแผนงบประมาณ โดยจะทําการทบทวนแผนอย่างต่อเนื่องทุกปี และติดตามผลเพื่อเทียบกับแผนงาน
ที่วางไว้ เป็ นรายเดือน
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4.

ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

4.1 สินทรัพย์ ถาวรหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
1. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ธนาคารมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558-2559 ดังนี ้ โดยธนาคารเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์และไม่ติดภาระผูกพันใดๆ
(หน่วย: ล้ านบาท)

รายการ
ที่ดิน
ราคาทุน
อาคารและอาคารชุดสานักงาน
ราคาทุนเดิม
ส่วนที่ตีราคาใหม่
เครื่องตกแต่ ง ติดตัง้ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ราคาทุน
ยานพาหนะ
ราคาทุน
รวม
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลค่ า

ภาระผูกพัน

เจ้ าของ

ไม่มี

17.51

17.51

เจ้ าของ
เจ้ าของ

ไม่มี
ไม่มี

499.96
509.12

508.18
509.12

เจ้ าของ

ไม่มี

574.39

529.35

เจ้ าของ

ไม่มี

79.76
1,680.74
(967.10)
713.64

67.63
1,631.79
(963.15)
668.64

2558

2559

2. สัญญาเช่ าระยะยาว
ธนาคารมีสญ
ั ญาเช่าดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับการเช่าอาคารสานักงานและสาขา ซึ่งสัญญามีอายุประมาณ 3-10 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 และ 2559 ธนาคารมีจานวนเงินขันต
้ ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทังสิ
้ ้นภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายการ

จ่ ายชาระภายใน

อาคารสานักงานและสาขา

ไม่เกิน 1 ปี
มากกว่า 1 ถึง 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม

(หน่วย: ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2559
93
51
72
82
1
42
166
175

4.2 เงินให้ สินเชื่อ
นโยบายการจัดชัน้ สินทรัพย์
สินทรัพย์จดั ชันของธนาคารประกอบด้
้
วยเงินให้ สินเชื่อและลูกหนี ้ เงินลงทุน และทรัพย์สินรอการขาย โดยธนาคารมีนโยบายจัดชัน้
สินทรัพย์ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสรุปการจัดชันสิ
้ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ ดงั นี ้
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ตารางแสดงสินทรัพย์ จัดชัน้ ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย
(หน่วย: ล้ านบาท)
ลูกหนี ้
จัดชันปกติ
้
จัดชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชันต
้ ่ากว่ามาตรฐาน
จัดชันสงสั
้ ย
จัดชันสงสั
้ ยจะสูญ
รวม

เงินให้ สินเชื่อ
และลูกหนี ้
235,147
16,277
2,569
1,397
1,155
256,545

เงินลงทุนใน
ลูกหนีท้ ่ รี ั บโอนมา

54

14

ทรั พย์ สินรอ
การขาย
12

54

14

12

เงินลงทุน

รวม
235,147
16,277
2,569
1,397
1,235

ร้ อยละ
91.6
6.3
1.0
0.6
0.5

256,625

100.0

นโยบายการตัง้ สารองค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ในขันต
้ ่าธนาคารปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ใน
การจัดชันและตั
้
งส
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ กาหนดอัตราการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญตามระดับชันของเงิ
้
นให้ สินเชื่อไว้ ดงั ต่อไปนี ้
1. สินทรัพย์จดั ชันสู
้ ญ ให้ ตดั ออกจากบัญชี
2. สินทรัพย์จดั ชันสงสั
้ ยจะสูญ ให้ กนั เงินสารองในอัตราร้ อยละ 100
3. สินทรัพย์จดั ชันสงสั
้ ย ให้ กนั เงินสารองในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 100
4. สินทรัพย์จดั ชันต
้ ่ากว่ามาตรฐาน ให้ กนั เงินสารองในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 100
5. สินทรัพย์จดั ชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ ให้ กนั เงินสารองในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 2
6. สินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
ให้ กนั เงินสารองในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 1
ทังนี
้ ้ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้ กาหนดวิธีการตัง้ ค่าเผื่ อหนีส้ งสัยจะสูญ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ใ นการตัง้ ค่าเผื่อหนี ส้ งสัยจะสูญ สาหรั บ
สินทรัพย์จัดชันต
้ ่ากว่ามาตรฐาน สินทรัพย์จดั ชันสงสั
้
ย และ สินทรัพย์จดั ชัน้ สงสัยจะสูญ โดยให้ กันเงินสารองในอั ตราร้ อยละ 100 ของส่วนต่าง
ระหว่างมูลหนี ้กับมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับจากลูกหนี ้ หรือ มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับจากหลักประกัน
รวมถึงการกันสารองเป็ นกลุม่ ลูกหนี ้ (Collective Approach) แทนการกันสารองรายบัญชีได้ สาหรับกลุม่ ลูกหนี ้ที่มีความเสี่ยงด้ านเครดิตที่เหมือนกัน
ปั จจุบนั กลุ่มทิสโก้ มีนโยบายในการกันเงินสารองเป็ นกลุ่มลูกหนี ้ (Collective Approach) สาหรับกลุ่มลูกหนีท้ ี่มีความเสี่ยงด้ านเครดิตที่
เหมือนกัน และมีข้อมูลความเสียหายในอดีตอย่างเพียงพอ โดยกลุ่มทิสโก้ ได้ กาหนดระดับการกั นสารองอย่างระมัดระวัง จากการประเมินความ
เสียหายที่เกิดขึ ้นในอดีต
นโยบายการตัง้ สารองค่ าเผื่อหนีก้ ารด้ อยค่ าของทรัพย์ สิน
การตังส
้ ารองค่าเผื่อการลดค่าของทรั พย์สินจะพิจารณาจากข้ อบ่งชี ้การด้ อยค่าตามมาตรฐานบัญชีและการประมาณมูลค่า ที่
คาดว่าจะได้ รับคืนในอนาคต
นโยบายการรั บรู้และระงับรั บรู้ รายได้
ธนาคารมีนโยบายการรับรู้รายได้ ดอกเบี ้ยที่เข้ มงวดกว่าเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย1 โดยธนาคารรับรู้รายได้ ดอกเบี ้ยตามเกณฑ์คง
ค้ าง โดยจะหยุดรับรู้รายได้ ดอกเบี ้ยจากสินเชื่อธุรกิจที่ค้างชาระเป็ นเวลารวมกันเกินกว่า 1 เดือน และหยุดรับรู้รายได้ ดอกเบี ้ยจากสินเชื่อรายย่อยที่
ค้ างชาระเป็ นเวลารวมกันเกินกว่า 3 เดือน ไม่ว่าลูกหนีร้ ายนัน้ จะมีหลักประกันหรื อไม่ และจะยกเลิกรายการดอกเบี ้ยค้ างรับที่ได้ บนั ทึกบัญชีเป็ น
รายได้ แล้ วออกจากบัญชีทงหมดส
ั้
าหรับลูกหนี ้ที่หยุดรับรู้รายได้
ธนาคารจะบันทึกรายได้ ดอกเบี ้ยที่ได้ รับชาระในภายหลังของลูกหนี ้ที่หยุดรับรู้รายได้ ตามเกณฑ์เงินสดและจะรับรู้ดอกเบี ้ยเป็ นรายได้ ตาม
เกณฑ์คงค้ างอีก เมื่อได้ รับชาระหนี ้ที่ค้างเกินกาหนดครบถ้ วนแล้ ว
กรณีการรับรู้รายได้ จากการปรับโครงสร้ างหนีข้ องสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารมีนโยบายรับรู้ดอกเบี ้ยเป็ นรายได้ ตามเกณฑ์เงินสด และจะรับรู้
รายได้ ตามเกณฑ์คงค้ างอีกครัง้ ต่อเมื่อได้ รับพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหาแล้ วว่า ลูกหนีก้ ลับมามีความสามารถใน
การชาระหนี ้ได้ ตามสัญญา
1

ที่มา: ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 67/2551 หมวด 5 การรับรู้รายได้ ดอกเบี ้ยจากเงินให้ ก้ ยู ืม หรื อเงินค่างวดจากการให้ เช่าซื ้อ: สถาบันการเงินจะบันทึกบัญชีเป็ น
รายได้ ตามจานวนเงินที่ได้ รับชาระ ในกรณีที่ลกู หนี ้ค้ างชาระดอกเบี ้ยหรื อเงินค่างวดเป็ นระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน
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4.3

เงินลงทุน
รายละเอียดของมูลค่าเงินลงทุนแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 3.3 เงินลงทุน
การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน

ธนาคารจะกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนไม่ให้ กระจุกตัวในหลักทรัพย์หนึง่ เกินสมควร โดยจะเน้ นที่ ความเหมาะสมของโอกาส
ของการลงทุนในขณะนัน้ ว่า เอื ้ออานวยในด้ านผลตอบแทนและความเสี่ยงอย่างไร นอกจากนีธ้ นาคารยังมีระบบการบริ หารความเสี่ยงที่สามารถ
รวบรวมความเสี่ยงจากการลงทุนในทุกๆ ด้ านเข้ าด้ วยกัน เพื่อพิจารณาถึงระดับของความเสี่ยงว่าเหมาะสมกับความเพียงพอของเงินกองทุน
และทิศทางของโอกาสของผลตอบแทนและความเสี่ยงจากเงินลงทุนแต่ละประเภทหรื อไม่อย่างไร เพื่อให้ สามารถปรับตัวไปตามทิศทางที่ถกู ต้ อง
ได้ อย่างทันท่วงที
รายละเอียดของระบบการบริหารความเสี่ยง ได้ กล่าวไว้ ในส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 2 ปั จจัยความเสี่ยง
การตัง้ สารองค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
ธนาคารตังส
้ ารองค่าเผื่อการด้ อยค่าของเงินลงทุนตามมาตรฐานบัญชี โดยเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม และ
บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เป็ นรายการกาไรหรื อขาดทุนสุทธิ ในงบกาไรขาดทุน เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายทังที
้ ่ถือไว้
เป็ นเงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาวแสดงตามมู ลค่า ยุติธ รรม และบันทึก การเปลี่ย นแปลงมูลค่า หลัก ทรั พ ย์ ดัง กล่า วเป็ นรายการแยก
ต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นจนกระทัง่ จาหน่ายหลักทรัพย์จึง บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านันในงบก
้
าไรขาดทุน
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาดคานวณจากราคาเสนอซือ้ หลังสุด ณ สิ ้นวันทาการสุดท้ ายของงวดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนีข้ องรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจและตราสารหนีภ้ าคเอกชน คานวณโดยใช้ สูตรที่กาหนด
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยโดยใช้ อตั ราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยหรื อของสถาบันการเงินอื่น มูลค่ายุติธรรมของหน่วย
ลงทุนคานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (Net Asset Value)
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ธนาคารจะปรับเปลี่ยนราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใช้ มลู ค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยน
ประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนได้ บั นทึกเป็ นรายการกาไร (ขาดทุน) ในงบกาไรขาดทุน หรื อ
บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในงบดุล
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 5 ข้อพิพาททางกฎหมาย

5.

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีคดีที่ถกู ฟ้องร้ องและยังไม่สิ ้นสุดที่เป็ นผลจากการประกอบธุรกิจปกติ 29 คดี เป็ นคดีแพ่งทังหมด
้
มี
ทุนทรัพย์รวมประมาณ 311.20 ล้ านบาท ซึง่ น้ อยกว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น โดยในจานวนนี ้ประกอบด้ วย 18 คดี ทุนทรัพย์รวม 21.66 ล้ าน
บาท อยูร่ ะหว่างขันตอนการด
้
าเนินคดีและยังไม่ได้ รับคาพิพากษา และอีก 11 คดี มูลคดีรวมกันประมาณ 289.54 ล้ านบาท ที่ธนาคารได้ รับการยก
ฟ้องโดยศาลชันต้
้ นและ/หรือศาลอุทธรณ์แล้ ว แต่โจทก์ยงั อุทธรณ์หรือฎีกาต่อ
รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 3.36.2 คดีฟ้องร้ อง ทังนี
้ ้ ฝ่ ายบริ หารของธนาคารคาดว่า ธนาคารจะ
ไม่ได้ รับผลเสียหายอย่างเป็ นสาระสาคัญจากคดีฟ้องร้ องและกรณีการถูกเรียกร้ องค่าเสียหายดังกล่าวข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ไม่มีกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่
เกี่ยวข้ องเป็ นคูค่ วามกับธนาคารแต่อย่างใด
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 6 ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสาคัญอืน่

6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
6.1 ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)
: TISCO Bank Public Company Limited

ประเภทธุรกิจ

: ธนาคารพาณิชย์

ที่ตัง้ สานักงานใหญ่

: 48/2 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชัน้ 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เลขทะเบียนบริษัท

: 0107539000171

ทุนจดทะเบียน

: 9,215,676,920 บาท (เก้ าพันสองร้ อยสิบห้ าล้ านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้ าร้ อยยี่สิบบาทถ้ วน)

ทุนเรียกชาระแล้ ว

: 9,215,676,920 บาท (เก้ าพันสองร้ อยสิบห้ าล้ านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้ าร้ อยยี่สิบบาทถ้ วน)
ประกอบด้ วย หุ้นสามัญ

921,567,588 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 10 บาท

104 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 10 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ
Home Page

: www.tisco.co.th

โทรศัพท์

: (66) 2633 6000

โทรสาร

: (66) 2633 6800

บุคคลอ้ างอิง
นายทะเบียนหุ้นสามัญและ
หุ้นบุริมสิทธิ
นายทะเบียนหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
นายทะเบียนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

ผู้สอบบัญชี

: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 48/2 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชัน้ 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0 2633 6811 โทรสาร 0 2633 6818
อีเมล: tisco_cs@tisco.co.th
: ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 3000 อาคารสานักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน ชัน้ 5 เอ
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2299 1825 โทรสาร 0 2248 3270
: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ชัน้ 17 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0 2296 4788 โทรสาร 0 2683 1298
: ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 3000 อาคารสานักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน ชัน้ 5 เอ
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2299 1825 โทรสาร 0 2248 3270
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499
: นางสาวสมใจ คุณปสุต
:
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชัน้ 33 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2264 0777 โทรสาร 0 2264 0789-90
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 6 ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสาคัญอืน่
6.2 ข้ อมูลสาคัญอื่น
รายละเอียดของนิติบุคคล1 ที่บริษัทถือหุ้นทางตรงตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไปของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ ายแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท/สถานที่ตัง้ สานักงานใหญ่
บริ ษัท จิจิ เพรส (ไทยแลนด์) จากัด
เลขที่ 138 ชันที
้ ่ 8 อาคารบุญมิตร ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2236 6628-9
โทรสาร 0 2236 6800-1
บริ ษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 33/29-31 ชัน้ 8
อาคารวอลล์สตรี ททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2625 0000 โทรสาร 0 2632 7350
บริ ษัท จูกิ (ประเทศไทย) จากัด
อาคารคิวเฮ้ าส์ ลุมพินี ชัน้ 28
เลขที่ 2801/2 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ
เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2016 0140 โทรสาร 0 2285 6325
บริ ษัท พีดีทีแอล เทรดดิ ้ง จากัด
เลขที่ 518/5 อาคารมณียา ชัน้ 16
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2680 5800 โทรสาร 0 2254 8338
บริ ษัท วัฒนาอินเตอร์ เทรด จากัด
เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซา ชัน้ 25 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2632 8060 โทรสาร 0 2236 7367
บริ ษัท ยู เอ็ม ไอ พรอพเพอร์ ตี ้ จากัด
เลขที่ 65/233 อาคารชานาญเพ็ญชาติบิสเนส
เซ็นเตอร์ ชัน้ 30 ถนนพระราม 9
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0 2246 7634-6
โทรสาร 0 2247 7607
บริ ษัท สยามอาร์ ตเซรามิค จากัด
เลขที่ 116/77 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2295 2041-8
โทรสาร 0 2295 2040

1

การถือหุ้นของบริษัท
จานวนหุ้นที่
จานวนหุ้น อัตรา
ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนชาระแล้ ว ออกจาหน่ าย
ที่ถือ
การถือหุ้น
แล้ ว
(ร้ อยละ)
กลุม่ การบริ การ

สามัญ

5,000,000

2,000,000

5,000

500

10.0

กลุม่ การบริ การ

สามัญ

30,000,000

30,000,000

30,000

3,000

10.0

กลุม่ การพาณิชย์
นาเข้ าและส่งออก

สามัญ

3,000,000

3,000,000

30,000

3,000

10.0

กลุม่ การพาณิชย์
นาเข้ าและส่งออก

สามัญ

1,000,000

1,000,000

10,000

1,000

10.0

กลุม่ การพาณิชย์
นาเข้ าและส่งออก

สามัญ

30,000,000

30,000,000

300,000

30,000

10.0

กลุม่
อสังหาริ มทรัพย์

สามัญ

150,000,000

150,000,000

1,500,000

150,000

10.0

กลุม่ อุตสาหกรรม

สามัญ

110,000,000

110,000,000

11,000,000

1,100,000

10.0

นิติบคุ คลไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการถือหุ้นดังกล่าวจัดเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป
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ส่ วนที 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ส่วนที ่ 2 หัวข้อที ่ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี ้
ทุนจดทะเบียน :
ทุนชําระแล้ ว :

9,215,676,920 บาท (เก้ าพันสองร้ อยสิบห้ าล้ านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้ าร้ อยยี่สิบบาทถ้ วน)
9,215,676,920 บาท (เก้ าพันสองร้ อยสิบห้ าล้ านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้ าร้ อยยี่สิบบาทถ้ วน) ประกอบด้ วย
หุ้นสามัญ 921,567,588 หุ้น (เก้ าร้ อยยี่สิบเอ็ดล้ านห้ าแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้ าร้ อยแปดสิบแปดหุ้น) และ
หุ้นบุริมสิทธิ 104 หุ้น (หนึ่งร้ อยสี่ห้ นุ ) โดยมีมลู ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท

(2) หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรื อเงื่อนไขแตกต่ างจากหุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
ตามที่บรุ ิ มสิทธิ ของหุ้นบุริมสิทธิ ได้ ครบกําหนด เมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน 2552 ทําให้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็ นต้ นมา หุ้นบุริมสิทธิ
ของธนาคารมีสิทธิและประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญทุกประการ
7.2 ผู้ถือหุ้น
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของธนาคาร
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559 มีดงั ต่อไปนี ้

ในการจัดตัง้ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งมีบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ได้ รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ ถือหุ้นในธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
เป็ นบริษัทลูกในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ในอัตราร้ อยละ 100 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัทย่ อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
ไม่มี
(3) ข้ อตกลงระหว่ างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่ อการออกและเสนอขายหลักทรั พย์ หรื อ
การบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่ าวมีบริษัทร่ วมลงนามด้ วย
ไม่มี
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.3 การออกหลักทรัพย์ อ่ นื
7.3.1 หุ้นกู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) มีห้ นุ กู้คงเหลือ ดังนี ้
1. หุ้นกู้ด้อยสิทธิธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2555 ครบกําหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2565 ซึง่ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จํานวนที่เสนอขาย
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุห้ นุ กู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้
วันชําระดอกเบี ้ย

สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนด
ไถ่ถอน1

อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้2
นายทะเบียนหุ้นกู้

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไปและผู้ลงทุนสถาบัน
1,000 บาท
1,000 บาท
1,000,000 หน่วย
1,000,000 หน่วย
10 ปี
9 มีนาคม พ.ศ. 2555
9 มีนาคม พ.ศ. 2565
ไม่มี
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.85 ต่อปี สําหรับระยะเวลาตังแต่
้ ปีที่ 1 – ปี ที่ 10 นับจากวันออก
หุ้นกู้
: ทุกวันที่ 9 มีนาคม มิถนุ ายน กันยายน และ ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ หากวัน
ครบกํ าหนดชํา ระดอกเบีย้ ตรงกับวันหยุด ทํ าการของธนาคารพาณิ ชย์ จะเลื่อนวัน ชํา ระ
ดอกเบี ้ยเป็ นวันทําการถัดไป
: ผู้ออกหุ้นกู้อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ทงจํ
ั ้ านวนก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนได้ หากได้ รับอนุญาตเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ ว โดยไถ่ถอนตามมูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ของหุ้นกู้ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ์ นี ้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะพึงมีหนังสือบอกกล่าวไป
ยังผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ ) วัน ก่อนวัน ที่
กําหนดให้ เป็ นวันไถ่ถอนหุ้นกู้ เพื่อขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทงจํ
ั ้ านวนก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน โดย
จะอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขดังนี ้
(ก) หลังจากวัน ครบรอบ 5 (ห้ า ) ปี นับ แต่วัน ที่ ออกหุ้น กู้ห รื อ ณ วัน ชํา ระดอกเบีย้ ใดๆ
หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้ า) ปี นับแต่วนั ออกหุ้นกู้
i. หากผู้ออกหุ้นกู้สามารถจัดหาเงินทุนในจํานวนที่เท่ากันหรือดีกว่าแทนหุ้นกู้ หรือ
ii. ภายหลังจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้มีอตั ราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ทังสิ
้ ้น ไม่ตํ่ากว่าอัตราขันตํ
้ ่าที่กําหนดไว้ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
(ข) ถ้ าผู้ออกหุ้นกู้สามารถแสดงได้ วา่ ดอกเบี ้ยตามหุ้นกู้นีไ้ ม่สามารถหักเป็ นค่าใช้ จ่ายของ
ผู้ออกหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ทางภาษีอากรได้ อีกต่อไป หรือ
(ค) เป็ นกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
: BBB+ จากบริษัท ทริสเรทติ ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559
: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

2. หุ้นกู้ด้อยสิทธิธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2555 ครบกําหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2565 ซึง่ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จํานวนที่เสนอขาย
1
2

:
:
:
:

เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไปและผู้ลงทุนสถาบัน
1,000 บาท
1,000 บาท
1,243,000 หน่วย

แจ้ งแก้ ไขเปลีย่ นแปลง เพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิต่อผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555
การเปลีย่ นแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จาก ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เป็ น ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ เมื่อวั นที่ 1 มกราคม 2559
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุห้ นุ กู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้
วันชําระดอกเบี ้ย

:
:
:
:
:
:
:

สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนด
ไถ่ถอน

:

อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้1
นายทะเบียนหุ้นกู้

:
:
:

1,243,000 หน่วย
10 ปี
19 ธันวาคม พ.ศ. 2555
19 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ไม่มี
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.60 ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้
ทุกวันที่ 19 มีนาคม มิถนุ ายน กันยายน และ ธันวาคม ของทุกปี หากวันครบกําหนดชําระ
ดอกเบี ้ยหุ้นกู้ตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชําระดอกเบี ้ยเป็ นวัน
ทําการถัดไป
ผู้ออกหุ้นกู้อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ทงจํ
ั ้ านวนก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนได้ เมื่อได้ เสนอแผนการ
ไถ่ถอนและแผนการทดแทนหุ้นกู้ดังกล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาและ
ได้ รับความเห็นชอบแล้ ว โดยไถ่ถอนตามมูลค่าที่ตราไว้ ต่อหน่วยของหุ้นกู้ตามที่กําหนดไว้
ในข้ อกําหนดสิทธิ นี ้ ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะพึงมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน ก่อนวันที่กําหนดให้ เป็ นวันไถ่ถอนหุ้น
กู้ เพื่อขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทงจํ
ั ้ านวนก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนภายใต้ เงื่อนไขดังนี ้
(ก) หลังจากวัน ครบรอบ 5 (ห้ า ) ปี นับ แต่วัน ที่ ออกหุ้น กู้ห รื อ ณ วัน ชํา ระดอกเบีย้ ใดๆ
หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้ า) ปี นับแต่วนั ออกหุ้นกู้
i. หากผู้ออกหุ้นกู้สามารถจัดหาเงินทุนในจํานวนที่เท่ากันหรือดีกว่าแทนหุ้นกู้ หรือ
ii. ภายหลังจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้มีอตั ราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ทังสิ
้ ้นไม่ตํ่ากว่าอัตราขันตํ
้ ่าที่กําหนดไว้ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
(ข) ถ้ าผู้ออกหุ้นกู้สามารถแสดงได้ วา่ ดอกเบี ้ยตามหุ้นกู้นีไ้ ม่สามารถหักเป็ นค่าใช้ จ่ายของ
ผู้ออกหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ทางภาษีอากรได้ อีกต่อไป หรือ
(ค) เป็ นกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
A- จากบริษัท ทริสเรทติ ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

3. ตราสารเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2557 รุ่นที่ 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกตราสารมี
สิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด (สามารถรองรับผลขาดทุนได้ เมื่อผู้ออกมีผลการดําเนินงานที่ไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ และทางการตัดสินใจจะ
เข้ าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผ้ อู อก โดยอาจถูกปลดหนี ้ในสัดส่วนที่ไม่มากกว่าการลดมูลค่าหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ หลังจากผู้ออกตราสารได้
ลดมูลค่าหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิลงแล้ ว)
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จํานวนที่เสนอขาย
จํานวนตราสารคงเหลือ
อายุตราสาร
วันออกตราสาร
วันครบกําหนดไถ่ถอนตราสาร
หลักประกันตราสาร
อัตราดอกเบี ้ยของตราสาร

1

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจํานวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ
1,000 บาท
1,000 บาท
1,600,000 หน่วย
1,600,000 หน่วย
10 ปี
29 มกราคม พ.ศ. 2557
29 มกราคม พ.ศ. 2567
ไม่มี
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 6.0 ต่อปี ตลอดอายุตราสาร

การเปลีย่ นแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จาก ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เป็ น ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ เมื่อวั นที่ 1 มกราคม 2559
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
วันชําระดอกเบี ้ย

สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนวันครบกําหนด
ไถ่ถอน

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนตราสาร

: ทุกวันที่ 29 มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ของทุกปี หากวันครบกําหนดชําระ
ดอกเบี ้ยตราสารตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชําระดอกเบี ้ยเป็ น
วันทําการถัดไป
: ผู้ออกตราสารอาจไถ่ถอนตราสารทัง้ จํานวนก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนได้ เมื่อได้ เสนอ
แผนการ ไถ่ถอนและแผนการทดแทนตราสารดังกล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อ
พิจารณา และได้ รับความเห็นชอบแล้ ว โดยไถ่ถอนตามมูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วยของตราสาร
ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธินี ้ ทัง้ นี ้ ผู้ออกตราสารจะพึงมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้
ถือตราสารล่ว งหน้ าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ ) วัน แต่ไม่เกิ น 60 (หกสิบ) วัน ก่อนวัน ที่
กําหนดให้ เป็ นวันไถ่ถอนตราสาร เพื่อขอไถ่ถอนตราสารทังจํ
้ านวนก่อนวันครบกําหนดไถ่
ถอนภายใต้ เงื่อนไขดังนี ้
(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้ า) ปี นับแต่วนั ที่ออกตราสารหรื อ ณ วันชําระดอกเบี ้ยใดๆ
หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้ า) ปี นับแต่วนั ออกตราสาร
i. หากผู้ออกตราสารสามารถจัดหาเงินทุนในจํานวนที่เท่ากันหรือดีกว่าแทนตราสาร
หรือ
ii. ภายหลังจากการไถ่ถอนตราสาร ผู้ออกตราสารมีอตั ราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์
เสี่ยงทังสิ
้ ้นไม่ตํ่ากว่าอัตราขันตํ
้ ่าที่กําหนดไว้ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
(ข) ถ้ า ผู้อ อกตราสารสามารถแสดงได้ ว่า ดอกเบี ย้ ตามตราสารนี ไ้ ม่ส ามารถหัก เป็ น
ค่าใช้ จา่ ยของผู้ออกตราสารเพื่อประโยชน์ทางภาษีอากรได้ อีกต่อไป หรือ
(ค) เป็ นกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
: A โดยบริษัท ทริสเรทติ ้ง จํากัด วันที่ 8 เมษายน 2559
: : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้ รับแต่งตังโดยชอบให้
้
ทาํ หน้ าทีเ่ ป็ นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์แทน

4. ตราสารเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2557 รุ่นที่ 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิ
ไถ่ถอนก่อนกําหนด (สามารถรองรับผลขาดทุนได้ เมื่อผู้ออกมีผลการดําเนินงานที่ไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ และทางการตัดสินใจจะเข้ า
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผ้ อู อก โดยอาจถูกปลดหนี ้ในสัดส่วนที่ไม่มากกว่าการลดมูลค่าหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ หลังจากผู้ออกตราสารได้ ลด
มูลค่าหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิลงแล้ ว)
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จํานวนที่เสนอขาย
จํานวนตราสารคงเหลือ
อายุตราสาร
วันออกตราสาร
วันครบกําหนดไถ่ถอนตราสาร
หลักประกันตราสาร
อัตราดอกเบี ้ยของตราสาร
วันชําระดอกเบี ้ย

สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนวันครบกําหนด
ไถ่ถอน

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจํานวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ
1,000 บาท
1,000 บาท
800,000 หน่วย
800,000 หน่วย
10 ปี
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ไม่มี
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 6.0 ต่อปี ตลอดอายุตราสาร
ทุกวันที่ 19 กุมภาพัน ธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี หากวัน ครบ
กําหนดชําระดอกเบี ้ยตราสารตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชําระ
ดอกเบี ้ยเป็ นวันทําการถัดไป
: ผู้ออกตราสารอาจไถ่ถอนตราสารทัง้ จํานวนก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนได้ เมื่อได้ เสนอ
แผนการ ไถ่ถอนและแผนการทดแทนตราสารดังกล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อ
พิจารณา และได้ รับความเห็นชอบแล้ ว โดยไถ่ถอนตามมูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วยของตราสาร
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนตราสาร

ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธินี ้ ทังนี
้ ้ ผู้ออกตราสารจะพึงมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้
ถือตราสารล่ว งหน้ าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ ) วัน แต่ไม่เกิ น 60 (หกสิบ) วัน ก่อนวัน ที่
กําหนดให้ เป็ นวันไถ่ถอนตราสาร เพื่อขอไถ่ถอนตราสารทังจํ
้ านวนก่อนวันครบกําหนดไถ่
ถอนภายใต้ เงื่อนไขดังนี ้
(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้ า) ปี นับแต่วนั ที่ออกตราสารหรื อ ณ วันชําระดอกเบี ้ยใดๆ
หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้ า) ปี นับแต่วนั ออกตราสาร
i. หากผู้ออกตราสารสามารถจัดหาเงินทุนในจํานวนที่เท่ากันหรือดีกว่าแทนตราสาร
หรือ
ii. ภายหลังจากการไถ่ถอนตราสาร ผู้ออกตราสารมีอตั ราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์
เสี่ยงทังสิ
้ ้นไม่ตํ่ากว่าอัตราขันตํ
้ ่าที่กําหนดไว้ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
(ข) ถ้ า ผู้อ อกตราสารสามารถแสดงได้ ว่า ดอกเบี ย้ ตามตราสารนี ไ้ ม่ส ามารถหัก เป็ น
ค่าใช้ จา่ ยของผู้ออกตราสารเพื่อประโยชน์ทางภาษีอากรได้ อีกต่อไป หรือ
(ค) เป็ นกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
: A โดยบริษัท ทริสเรทติ ้ง จํากัด วันที่ 8 เมษายน 2559
: : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้ รับแต่งตังโดยชอบให้
้
ทาํ หน้ าทีเ่ ป็ นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์แทน

5. ตราสารด้ อยสิทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2558 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกตราสาร
มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด และเมื่อทางการตัดสินใจเข้ าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผ้ อู อกตราสาร สามารถตัดเป็ นหนี ้สูญ (ทังจํ
้ านวนหรือบางส่วน)
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จํานวนที่เสนอขาย
จํานวนตราสารคงเหลือ
อายุตราสาร
วันออกตราสาร
วันครบกําหนดไถ่ถอนตราสาร
หลักประกันตราสาร
อัตราดอกเบี ้ยของตราสาร
วันชําระดอกเบี ้ย

สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนวันครบกําหนด
ไถ่ถอน

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจํานวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ
1,000 บาท
1,000 บาท
1,000,000 หน่วย
1,000,000 หน่วย
10 ปี
5 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558
5 มิถนุ ายน พ.ศ. 2568
ไม่มี
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.5 ต่อปี ตลอดอายุตราสาร
ทุกวันที่ 5 มีนาคม มิถนุ ายน กันยายน และธันวาคม ของทุกปี หากวันครบกําหนดชําระ
ดอกเบี ้ยตราสารตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชําระดอกเบี ้ยเป็ น
วันทําการถัดไป
: ผู้ออกตราสารอาจไถ่ถอนตราสารทังจํ
้ านวนก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนได้ โดยไม่ต้องได้ รับ
ความยินยอมจากผู้ถือตราสาร ทังนี
้ ้จะกระทําได้ เมื่อได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้ เงื่อนไข
ดังนี ้
(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้ า) ปี นับแต่วนั ที่ออกตราสารหรื อ ณ วันชําระดอกเบี ้ยใดๆ
หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้ า) ปี นับแต่วนั ออกตราสาร หรือ
(ข) มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายภาษีอนั ส่งผลให้ สิทธิประโยชน์ทางภาษี ของผู้ออกตรา
สารเปลี่ยนแปลงไป หรือ
(ค) มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกํากับดูแลด้ านเงินกองทุนอันส่งผลให้ ตราสารที่เคย
นับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 อยูเ่ ดิมมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่ หรือ
(ง) เป็ นกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนตราสาร

: A โดยบริษัท ทริสเรทติ ้ง จํากัด วันที่ 8 เมษายน 2559
: : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้ รับแต่งตังโดยชอบให้
้
ทาํ หน้ าทีเ่ ป็ นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์แทน

6. ตราสารด้ อยสิทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2558 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออก
ตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด และเมื่อทางการตัดสินใจเข้ าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผ้ อู อกตราสาร สามารถตัดเป็ นหนีส้ ญ
ู (ทังจํ
้ านวนหรื อ
บางส่วน)
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จํานวนที่เสนอขาย
จํานวนตราสารคงเหลือ
อายุตราสาร
วันออกตราสาร
วันครบกําหนดไถ่ถอนตราสาร
หลักประกันตราสาร
อัตราดอกเบี ้ยของตราสาร
วันชําระดอกเบี ้ย

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนวันครบกําหนด
ไถ่ถอน

:

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนตราสาร

:
:
:

เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจํานวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ
1,000 บาท
1,000 บาท
1,000,000 หน่วย
1,000,000 หน่วย
10 ปี
17 ธันวาคม พ.ศ. 2558
17 ธันวาคม พ.ศ. 2568
ไม่มี
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.25 ต่อปี ตลอดอายุตราสาร
ทุกวันที่ 17 มีนาคม มิถนุ ายน กันยายน และธันวาคม ของทุกปี หากวันครบกําหนดชําระ
ดอกเบี ้ยตราสารตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชําระดอกเบี ้ยเป็ น
วันทําการถัดไป
ผู้ออกตราสารอาจไถ่ถอนตราสารทังจํ
้ านวนก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนได้ โดยไม่ต้องได้ รับ
ความยินยอมจากผู้ถือตราสาร ทังนี
้ ้จะกระทําได้ เมื่อได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้ เงื่อนไข
ดังนี ้
(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้ า) ปี นับแต่วนั ที่ออกตราสารหรื อ ณ วันชําระดอกเบี ้ยใดๆ
หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้ า) ปี นับแต่วนั ออกตราสาร หรือ
(ข) มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายภาษีอนั ส่งผลให้ สิทธิประโยชน์ทางภาษี ของผู้ออกตรา
สารเปลี่ยนแปลงไป หรื อ
(ค) มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกํากับดูแลด้ านเงินกองทุนอันส่งผลให้ ตราสารที่เคย
นับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 อยูเ่ ดิมมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ใหม่ หรือ
(ง) เป็ นกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
A โดยบริษัท ทริสเรทติ ้ง จํากัด วันที่ 8 เมษายน 2559
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้ รับแต่งตังโดยชอบให้
้
ทาํ หน้ าทีเ่ ป็ นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์แทน

7. ตราสารด้ อยสิทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2559 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออก
ตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด และเมื่อทางการตัดสินใจเข้ าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผ้ อู อกตราสาร สามารถตัดเป็ นหนีส้ ญ
ู (ทังจํ
้ านวนหรื อ
บางส่วน)
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จํานวนที่เสนอขาย

:
:
:
:

เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจํานวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ
1,000 บาท
1,000 บาท
680,000 หน่วย

7-6

ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
จํานวนตราสารคงเหลือ
อายุตราสาร
วันออกตราสาร
วันครบกําหนดไถ่ถอนตราสาร
หลักประกันตราสาร
อัตราดอกเบี ้ยของตราสาร
วันชําระดอกเบี ้ย

:
:
:
:
:
:
:

สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนวันครบกําหนด
ไถ่ถอน

:

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนตราสาร

:
:
:

680,000 หน่วย
10 ปี
10 สิงหาคม พ.ศ. 2559
10 สิงหาคม พ.ศ. 2569
ไม่มี
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.875 ต่อปี ตลอดอายุตราสาร
ทุกวัน ที่ 10 กุมภาพัน ธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี หากวัน ครบ
กําหนดชําระดอกเบี ้ยตราสารตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชําระ
ดอกเบี ้ยเป็ นวันทําการถัดไป
ผู้ออกตราสารอาจไถ่ถอนตราสารทังจํ
้ านวนก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนได้ โดยไม่ต้องได้ รับ
ความยินยอมจากผู้ถือตราสาร ทังนี
้ ้จะกระทําได้ เมื่อได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้ เงื่อนไข
ดังนี ้
(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้ า) ปี นับแต่วนั ที่ออกตราสารหรื อ ณ วันชําระดอกเบี ้ยใดๆ
หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้ า) ปี นับแต่วนั ออกตราสาร หรือ
(ข) มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายภาษีอนั ส่งผลให้ สิทธิประโยชน์ทางภาษี ของผู้ออกตรา
สารเปลี่ยนแปลงไป หรือ
(ค) มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกํากับดูแลด้ านเงินกองทุนอันส่งผลให้ ตราสารที่เคย
นับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 อยูเ่ ดิมมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ใหม่ หรือ
(ง) เป็ นกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
A โดยบริษัท ทริสเรทติ ้ง จํากัด วันที่ 8 เมษายน 2559
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้ รับแต่งตังโดยชอบให้
้
ทาํ หน้ าทีเ่ ป็ นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์แทน

8. หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จํานวนที่เสนอขาย
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุห้ นุ กู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้
วันชําระดอกเบี ้ย
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ และผู้ลงทุนรายใหญ่
1,000 บาท
1,000 บาท
6,000,000 หน่วย
6,000,000 หน่วย
1 ปี 6 เดือน
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
20 มกราคม พ.ศ. 2560
ไม่มี
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 1.875 ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้
ทุกวันที่ 20 มกราคม และกรกฎาคม ของทุกปี หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ตรง
กับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชําระดอกเบี ้ยเป็ นวันทําการถัดไป
: A จากบริษัท ทริสเรทติ ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
: : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้ รับแต่งตังโดยชอบให้
้
ทาํ หน้ าทีเ่ ป็ นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์แทน

7-7

ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
9. หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2558 ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จํานวนที่เสนอขาย
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุห้ นุ กู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้
วันชําระดอกเบี ้ย
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ และผู้ลงทุนรายใหญ่
1,000 บาท
1,000 บาท
1,900,000 หน่วย
1,900,000 หน่วย
2 ปี
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ไม่มี
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 2.00 ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้
ทุกวันที่ 20 มกราคม และกรกฎาคม ของทุกปี หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ตรง
กับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชําระดอกเบี ้ยเป็ นวันทําการถัดไป
: A จากบริษัท ทริสเรทติ ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
: : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้ รับแต่งตังโดยชอบให้
้
ทาํ หน้ าทีเ่ ป็ นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์แทน

10. หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3/2558 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จํานวนที่เสนอขาย
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุห้ นุ กู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้
วันชําระดอกเบี ้ย
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ และผู้ลงทุนรายใหญ่
1,000 บาท
1,000 บาท
5,000,000 หน่วย
5,000,000 หน่วย
2 ปี
28 สิงหาคม พ.ศ. 2558
28 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ไม่มี
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 2.00 ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้
ทุกวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และสิงหาคม ของทุกปี หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ตรง
กับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชําระดอกเบี ้ยเป็ นวันทําการถัดไป
: A จากบริษัท ทริสเรทติ ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
: : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้ รับแต่งตังโดยชอบให้
้
ทาํ หน้ าทีเ่ ป็ นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์แทน

11. หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4/2558 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จํานวนที่เสนอขาย
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุห้ นุ กู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

:
:
:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ และผู้ลงทุนรายใหญ่
1,000 บาท
1,000 บาท
2,780,000 หน่วย
2,780,000 หน่วย
1 ปี 6 เดือน
4 ธันวาคม พ.ศ. 2558
4 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้
วันชําระดอกเบี ้ย
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

: ไม่มี
: อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 1.95 ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้
: ทุกวันที่ 4 มิถนุ ายน และธันวาคม ของทุกปี หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ตรงกับ
วันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชําระดอกเบี ้ยเป็ นวันทําการถัดไป
: A จากบริษัท ทริสเรทติ ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
: : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้ รับแต่งตังโดยชอบให้
้
ทาํ หน้ าทีเ่ ป็ นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์แทน

12. หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จํานวนที่เสนอขาย
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุห้ นุ กู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้
วันชําระดอกเบี ้ย
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ และผู้ลงทุนรายใหญ่
1,000 บาท
1,000 บาท
4,000,000 หน่วย
4,000,000 หน่วย
2 ปี
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ไม่มี
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 2.00 ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้
ทุกวันที่ 5 กุมภาพันธ์ และสิงหาคม ของทุกปี หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ตรง
กับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชําระดอกเบี ้ยเป็ นวันทําการถัดไป
: A จากบริษัท ทริสเรทติ ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
: : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้ รับแต่งตังโดยชอบให้
้
ทาํ หน้ าทีเ่ ป็ นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์แทน

13. หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จํานวนที่เสนอขาย
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุห้ นุ กู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้
วันชําระดอกเบี ้ย
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ และผู้ลงทุนรายใหญ่
1,000 บาท
1,000 บาท
1,500,000 หน่วย
1,500,000 หน่วย
2 ปี
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ไม่มี
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 1.95 ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้
ทุกวันที่ 16 กุมภาพันธ์ และสิงหาคม ของทุกปี หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ตรง
กับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชําระดอกเบี ้ยเป็ นวันทําการถัดไป
: A จากบริษัท ทริสเรทติ ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
: : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้ รับแต่งตังโดยชอบให้
้
ทาํ หน้ าทีเ่ ป็ นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์แทน

7-9

ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
14. หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3/2559 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จํานวนที่เสนอขาย
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุห้ นุ กู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้
วันชําระดอกเบี ้ย
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ และผู้ลงทุนรายใหญ่
1,000 บาท
1,000 บาท
5,000,000 หน่วย
5,000,000 หน่วย
3 ปี
23 มีนาคม พ.ศ. 2559
23 มีนาคม พ.ศ. 2562
ไม่มี
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 1.95 ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้
ทุกวันที่ 23 มีนาคม และกันยายน ของทุกปี หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ตรงกับ
วันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชําระดอกเบี ้ยเป็ นวันทําการถัดไป
: A จากบริษัท ทริสเรทติ ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
: : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้ รับแต่งตังโดยชอบให้
้
ทาํ หน้ าทีเ่ ป็ นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์แทน

15. หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4/2559 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จํานวนที่เสนอขาย
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุห้ นุ กู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้
วันชําระดอกเบี ้ย
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ และผู้ลงทุนรายใหญ่
1,000 บาท
1,000 บาท
5,000,000 หน่วย
5,000,000 หน่วย
3 ปี
27 เมษายน พ.ศ. 2559
27 เมษายน พ.ศ. 2562
ไม่มี
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 1.85 ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้
ทุกวันที่ 27 เมษายน และตุลาคม ของทุกปี หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ตรงกับ
วันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชําระดอกเบี ้ยเป็ นวันทําการถัดไป
: A จากบริษัท ทริสเรทติ ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
: : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้ รับแต่งตังโดยชอบให้
้
ทาํ หน้ าทีเ่ ป็ นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์แทน

16. หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 5/2559 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จํานวนที่เสนอขาย
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุห้ นุ กู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

:
:
:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ และผู้ลงทุนรายใหญ่
1,000 บาท
1,000 บาท
4,000,000 หน่วย
4,000,000 หน่วย
1 ปี
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
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หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้
วันชําระดอกเบี ้ย
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

: ไม่มี
: อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 1.75 ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้
: ทุกวันที่ 14 พฤษภาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี ้ยหุ้นกู้
ตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชําระดอกเบี ้ยเป็ นวันทําการถัดไป
: A จากบริษัท ทริสเรทติ ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
: : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้ รับแต่งตังโดยชอบให้
้
ทาํ หน้ าทีเ่ ป็ นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์แทน

17. หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 6/2559 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จํานวนที่เสนอขาย
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุห้ นุ กู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้
วันชําระดอกเบี ้ย
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ และผู้ลงทุนรายใหญ่
1,000 บาท
1,000 บาท
5,000,000 หน่วย
5,000,000 หน่วย
1 ปี
15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
15 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ไม่มี
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 1.80 ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้
ทุกวันที่ 15 มิถนุ ายน และธันวาคม ของทุกปี หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ตรงกับ
วันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชําระดอกเบี ้ยเป็ นวันทําการถัดไป
: A จากบริษัท ทริสเรทติ ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
: : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้ รับแต่งตังโดยชอบให้
้
ทาํ หน้ าทีเ่ ป็ นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์แทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีห้ นุ กู้(ด้ อยสิทธิและไม่ด้อยสิทธิ) ที่ออกและจัดจําหน่ายแล้ ว (ไม่รวมหุ้นกู้ระยะสัน)
้ รวมจํานวน 47,503 ล้ านบาท
18. โครงการหุ้นกู้ระยะสันธนาคารทิ
้
สโก้ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2559
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จํานวนที่เสนอขาย
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุห้ นุ กู้

:
:
:
:
:
:

วันออกหุ้นกู้

:

วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

:

หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้

:
:

เพื่อเสนอขายในวงจํากัดให้ กบั ผู้ลงทุนสถาบัน
1,000 บาท
1,000 บาท
จํานวนไม่เกิน 70,000,000 หน่วย
16,859,000 หน่วย
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิเพิ่มเติมสําหรับการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสันในแต่
้
ละรุ่นหุ้นกู้
แต่ไม่เกิน 270 (สองร้ อยเจ็ดสิบ) วัน นับจากวันออกหุ้นกู้
วันตามที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิเพิ่มเติมสําหรับการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสันในแต่
้
ละรุ่นหุ้น
กู้และจะอยูร่ ะหว่างวันที่ 15 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2560
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิเพิ่มเติมสําหรับการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสันในแต่
้
ละรุ่นหุ้นกู้
แต่ไม่เกิน 270 นับจากวันออกหุ้นกู้
ไม่มี
อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้ระยะสันในแต่
้
ละรุ่นหุ้นกู้จะเป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ
เพิ่มเติมสําหรับการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสันในแต่
้
ละรุ่นหุ้นกู้ ซึง่ อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้ในแต่
ละรุ่นหุ้นกู้อาจแตกต่างกันได้
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วันชําระดอกเบี ้ย
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

:
:
:
:

ชําระดอกเบี ้ยในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
A โดยบริษัท ทริสเรทติ ้ง จํากัด วันที่ 8 เมษายน 2559
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) มีห้ นุ กู้ระยะสันคงเหลื
้
อรวมจํานวน 16,859 ล้ านบาท
7.3.2 ตั๋วแลกเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) มีตวั๋ แลกเงินระยะสันคงเหลื
้
อมูลค่า 36.12 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 2.50
และเป็ นตัว๋ แลกเงินแบบเผื่อเรียกทังหมด
้
7.4 นโยบายจ่ ายเงินปั นผล
เงินปั นผลของบริษัทย่อยและบริ ษัทในเครื อของกลุ่มทิสโก้ ถือเป็ นรายได้ หลักของบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) บริ ษัทย่อย
และบริ ษัทในเครื อทุกบริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นของแต่ละบริ ษัทในอัตราตามที่บริ ษัทใหญ่กําหนด โดยบริ ษัทใหญ่จะพิจารณาอัตราการ
จ่ายเงินปั นผลของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือแต่ละบริษัทตามผลการดําเนินงาน ความเพียงพอของเงินลงทุนในระยะยาว ความจําเป็ นในการใช้
เงินเพื่อการลงทุนและกลยุทธ์ ธุรกิจ ทังนี
้ ธ้ นาคารทิสโก้ จะจ่ายเงินปั นผลในอัตราที่เหมาะสมเพื่อให้ อตั ราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio)
สูงกว่าร้ อยละ 12 ในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทในเครืออาจพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทย่อยและบริษั ท
ในเครือมีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเช่นนัน้
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8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1

โครงสร้ างการจัดการและคณะกรรมการบริ ษัท

ณ วันที่ 1 มี น าคม 2560 ธนาคารมีค ณะกรรมการรวม 3 คณะ ประกอบด้ ว ย (1) คณะกรรมการธนาคาร (2) คณะกรรมการบริ หาร
และ (3) คณะกรรมการตรวจสอบ โดยภายหลังการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มทิสโก้ เป็ นรูปแบบบริ ษัทโฮลดิ ้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนรวมศูนย์อยูท่ ี่บริษัทใหญ่ คือ บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) เพียงแห่งเดียว
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โครงสร้ างการจัดการของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
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ส่วนที ่ 2 หัวข้อที ่ 8 การจัดการ
8.1.1

คณะกรรมการธนาคาร
ณ วันที่ 1 มีน าคม 2560 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้ วยกรรมการ จานวน 9 ท่าน ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายนาม
นายปลิว มังกรกนก
นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
นางภัทรียา เบญจพลชัย
ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
นายสถิตย์ อ๋องมณี
นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน)
นายทาคาชิ คุโรเมะ /1
นายสุทศั น์ เรืองมานะมงคล

หมายเหตุ

ตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร

/1

นายทาคาชิ คุโรเมะ ได้ รับการแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ดารงตาแหน่งกรรมการ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 5 กรกฎาคม 2559 แทนนายยาสุโร่
โยชิโคชิ ที่ลาออก เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการบริ หาร ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษัท หรื อกรรมการบริ หาร
สองคนจากรายชื่อดังต่อไปนี ้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญบริษัท ได้ แก่ นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน) หรือ นายทาคาชิ
คุโรเมะ หรือ นายสุทศั น์ เรืองมานะมงคล
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการ
1. เป็ นผู้นาและรับผิดชอบต่อประสิทธิผลของคณะกรรมการ รักษาความเชื่อถือไว้ วางใจต่อกรรมการ และดูแลให้ มนั่ ใจว่าการทางาน
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย สอดคล้ องกับมาตรฐานการกากับดูแลกิจการ
2. กาหนดวาระการประชุม โดยความช่วยเหลือจากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและเลขานุการบริ ษัท ซึ่งมุ่งเน้ นกลยุทธ์ การดาเนินงาน
การสร้ างคุณ ค่า และความรั บ ผิ ด ชอบ และดูแ ลให้ มั่น ใจว่า ประเด็ น ดังกล่า วได้ รับ การพิจารณาโดยคณะกรรมการ ประธาน
คณะกรรมการรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการดูแลให้ กรรมการปฏิบตั ิหน้ าทีอ่ ย่างรับผิดชอบและระมัดระวัง เป็ นไปตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อประโยชน์สงู สุดขององค์กร
3. สื่อสารมติคณะกรรมการแก่หน่วยงานภายในองค์กรตามที่เห็นสมควร ประธานคณะกรรมการมีหน้ าที่ดแู ลให้ มนั่ ใจว่า การสื่อสาร
กับผู้ถือหุ้น หน่วยงานทางการ และผู้มีสว่ นได้ เสีย มีประสิทธิผล และความคิดเห็นของกลุม่ เหล่านี ้เป็ นที่เข้ าใจโดยคณะกรรมการ
4. ดูแลให้ มั่นใจว่ากรรมการได้ รับข้ อมูลที่เพียงพอ ถูกต้ อง ทันกาลและเกี่ยวข้ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงาน
การตัดสินใจของคณะกรรมการควรอยู่บนพืน้ ฐานของดุลยพินิจและข้ อมูลที่เพียงพอ และสนับสนุนให้ ความเห็น ต่า งได้ รับ การ
อภิปรายและหารือกัน
5. ดูแ ลให้ มั่นใจในสัมพันธภาพการทางานที่ดีระหว่างกรรมการ ทัง้ ที่ เป็ นผู้บ ริ ห ารและที่ ไม่ใ ช่ผ้ ูบ ริ ห าร และมีการจัด สรรเวลาใน
การพิจารณาอย่างเพียงพอในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นด้ านกลยุทธ์
6. ดูแ ลให้ มั่น ใจว่า คณะกรรมการเข้ า ใจลักษณะและระดับ ของความเสี่ย งสาคัญ ที่อ งค์ก รรับ ได้ ใ นการดาเนิน กลยุท ธ์ รวมถึง
ทบทวนประสิทธิ ผลของระบบการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
7. ให้ คาปรึ กษาและสนับสนุนประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารในการพัฒนากลยุทธ์ และรับทราบข้ อมูลธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ และจาเป็ น
จากผู้บริ หารระดับสูง
8. ส่งเสริ มความสัมพันธ์ และการสื่อสารที่มีประสิทธิ ผลระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผ้ ูบริ หารและผู้บริ หารระดับสูง
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9. ดูแ ลให้ มั่น ใจว่า การดาเนิน งานและประสิท ธิ ผ ลของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด ย่อ ยได้ รับ การป ระเมิน อย่า งเป็ น
ทางการทุกปี
10. ดูแ ลให้ มั ่น ใจว่า ผู้ บ ริ ห ารได้ ป ฏิบ ัต ิแ ละ/หรื อ ติด ตามให้ มีก ารด าเนิน การตามค าแนะน าหรื อ มติข องคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
ภายใต้ หลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) คณะกรรมการธนาคารทาหน้ าที่ควบคุมดูแลให้
ธนาคารปฏิบตั ิต ามนโยบายกากับ ดูแ ลกิ จ การของกลุ่ม ทิ ส โก้ ที่ อ นุมัติ โ ดยคณะกรรมการบริ ษั ท ใหญ่ อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล เพื่ อ ประโยชน์ สงู สุดของผู้ ถือหุ้น โดยนโยบายกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ประกอบด้ วยนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่
สาคัญเกี่ยวกับโครงสร้ างการกากับดูแลกิจการและการดาเนินธุรกิจ กลยุทธ์ ทางธุรกิจ การบริ หารและการดาเนินกิจการ การควบคุม
และบริ หารความเสี่ยง งานทรัพยากรบุคคล บัญชีและการเงิน กิจกรรมองค์กร และนิเทศสัมพันธ์
1. อนุมตั ิแผนธุรกิจ และแผนการดาเนินงานของธนาคาร ภายใต้ กลยุทธ์ทางธุรกิจและแผนการดาเนินธุรกิจของกลุม่ ทิสโก้
2. จัดให้ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
3. ติดตามการดาเนินกิจการของธนาคารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานดาเนินกิจการของธนาคารตาม
นโยบายการกากับดูแลกิจการของกลุม่ ทิสโก้ ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
4. ดูแลให้ เกิดความมัน่ ใจว่าผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการงานของธนาคาร รวมถึงการแต่งตังผู
้ ้ บริหารระดับสูง
5. ดาเนินการให้ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
6. ดูแลให้ ฝ่ายจัดการรายงานเรื่องที่สาคัญต่อคณะกรรมการธนาคาร
7. ดูแลให้ ธนาคารมีนโยบายบริหารความเสี่ยง ขัน้ ตอน และการควบคุมสาหรับความเสี่ยงทุกประเภท โดยคณะกรรมการธนาคารจะ
ทาหน้ าที่อนุมตั ิและควบคุมการปฏิบตั ิตามนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง
8. พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดต่างๆ ตามความจาเป็ น และความเหมาะสมเพื่อดาเนินการตามภารกิจและงานเฉพาะด้ านเพื่อให้
มัน่ ใจว่าการดาเนินธุรกิจเป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้
9. ดูแลให้ ธนาคารมีนโยบาย แนวทาง และขันตอนการควบคุ
้
มในการอนุมตั ิสินเชื่อ และเงินลงทุนกับบุคคลที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
10. ดูแลให้ มีกระบวนการในการจัดส่งรายงาน (Management Letter) จากผู้สอบบัญชีภายนอกและข้ อคิดเห็นจากฝ่ ายจัดการของ
ธนาคารต่อคณะกรรมการธนาคารโดยไม่ลา่ ช้ า
11. จัดให้ มีการถ่วงดุลอานาจของฝ่ ายจัดการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยให้ ความสาคัญต่อ
สัดส่วนหรือจานวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการธนาคาร
12. ดูแลให้ คณะกรรมการและบริ ษัทใหญ่ได้ รับข้ อมูลที่เพียงพอที่จะทาให้ สามารถปฏิบตั ิตามอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบได้
อย่างสมบูรณ์
13. รายงานการดาเนินธุรกิจ และผลประกอบการต่อผู้ถือหุ้น
14. รายงานการดาเนินธุรกิจ และผลประกอบการต่อคณะกรรมการบริหารของบริ ษัทใหญ่อย่างสม่าเสมอ ภายใต้ หลักเกณฑ์การกากับ
แบบรวมกลุม่ ของธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดาเนินงาน ในเรื่องที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ รับมติอนุมตั ิของที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรื อโอนกิจการของธนาคารทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บุคคลอื่น หรื อการซื อ้ หรื อรับ
โอนกิจการของบริ ษัทอื่น การแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ รวมถึงการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื ้อขายสินทรัพย์ที่สาคัญตาม
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแล
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้ คณะกรรมการชุดอื่นๆ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดาเนินการใดๆ แทนคณะกรรมการ โดยในการมอบ
อานาจดังกล่าว หรื อการมอบอานาจช่วงต้ องไม่มีลักษณะที่ทาให้ ผ้ ูรับมอบอานาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
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(ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ) มีส่วนได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ
ธนาคารหรือบริษัทย่อยของธนาคาร
8.1.2 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารของธนาคาร ได้ รับ การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการธนาคาร โดยได้ รับความเห็น ชอ บจากบริ ษั ท ใหญ่ คื อ บริ ษั ท
ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริหารของธนาคารประกอบด้ วยกรรมการดังนี ้
1.
2.
3.
4.

รายนาม
นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน)
นายทาคาชิ คุโรเมะ /1
นายสุทศั น์ เรืองมานะมงคล

หมายเหตุ

ตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

/1

นายทาคาชิ คุโรเมะ ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทให้ ดารงตาแหน่งกรรมการบริ หาร โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 5 กรกฎาคม 2559 แทนนายยาสุโร่
โยชิโคชิ ที่ลาออก เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

ขอบเขต อานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ภายใต้ นโยบายการกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิส โก้ ที่ได้ รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อบังคับใช้ กับ บริ ษั ท
ทังหมดในกลุ
้
่มภายใต้ หลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) นโยบายการกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้
ประกอบด้ วยนโยบายและหลักเกณฑ์ที่สาคัญเกี่ยวกับโครงสร้ างการกากับดูแลกิจการและด้ านการดาเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ได้ แก่ กล
ยุทธ์ ทางธุรกิจ การบริ หารและการดาเนินกิจการ การควบคุมและบริ หารความเสี่ยง งานทรัพยากรบุคคล บัญชีและการเงิน กิจกรรม
องค์กร และนิเทศสัมพันธ์ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ หารของธนาคารได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ สอดคล้ องกับนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการ ดังต่อไปนี ้
1. กาหนดและนาเสนอกลยุทธ์ ธุรกิจของธนาคาร การซื ้อและควบรวมกิจการ การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มี
ความเสี่ยงสูงเพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
2. ทบทวนและกากับดูแลแผนธุรกิจและงบประมาณของธนาคาร ติดตามผลการปฏิบตั ิงาน
3. พิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อที่มีมลู ค่าสูงหรือธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงภายใต้ กรอบการบริหารธุรกิจของกลุม่ ทิสโก้
4. กากับดูแลธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
5. พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยงตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด เพื่อทาหน้ าที่กาหนดนโยบายและกลยุทธ์
ในการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม และระบุ ประเมินและจัดการความเสี่ยงที่มีอยูใ่ นกลยุทธ์ของธนาคาร
8.1.3

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารได้ รั บการแต่งตัง้ จากคณะกรรมการของธนาคาร โดยได้ รับความเห็นชอบจากบริ ษัทใหญ่ คื อ
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารประกอบด้ วยกรรมการอิสระ ดังนี ้
รายนาม
1. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
2. นางภัทรียา เบญจพลชัย
3. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

ตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: - กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน เป็ นชุดเดียวกับกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทใหญ่ คือ บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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ขอบเขต อานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใต้ นโยบายการกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิส โก้ ที่ได้ รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อบังคับใช้ กับ บริ ษั ท
ทังหมดในกลุ
้
่มภายใต้ หลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) นโยบายการกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้
ประกอบด้ วยนโยบายและหลักเกณฑ์ที่สาคัญเกี่ยวกับโครงสร้ างการกากับดูแลกิจการและด้ านการดาเนินธุรกิจ ของกลุ่มทิสโก้ ได้ แก่
กลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารและการดาเนินกิจการ การควบคุมและบริ หารความเสี่ยง งานทรัพยากรบุคคล บัญชีและการเงิน กิจกรรม
องค์กร และนิเทศสัมพันธ์ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ สอดคล้ องกับนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการ ดังต่อไปนี ้
1. สอบทานให้ ธนาคารมีการรายงานทางการเงินที่ถกู ต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานและประเมินผลให้ ธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. เสนอและ/หรื อ ถอดถอน ผู้สอบบัญชีของธนาคาร รวมถึงค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่กาหนดโดยคณะกรรมตรวจสอบของ
บริ ษัทใหญ่ และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทัง้ เข้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วย
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
4. ดูแลให้ การเปิ ดเผยข้ อมูลของธนาคารมีความถูกต้ องและครบถ้ วน โดยเฉพาะในกรณีรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
5. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของธนาคาร ซึ่งรายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
6. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทาดังต่อไปนี ้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานของธนาคาร


รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์



การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน



การฝ่ าฝื นกฎหมายและกฎระเบีย บของหน่ว ยงานกากับ ดูแ ลที่เ กี่ ย วข้ อ ง หากคณะกรรมการธนาคาร หรื อ ผู้บ ริ ห ารไม่
ดาเนินการให้ มีการปรับปรุงแก้ ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกาหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้ องเปิ ดเผย
การกระทาดังกล่าวไว้ ในรายงานประจาปี และรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายด้ วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
8. รายงานการปฏิบตั ิงานตรวจสอบต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสม่าเสมอ
9. รายงานการปฏิบตั ิงานตรวจสอบต่อคณะกรรมตรวจสอบของบริ ษัทใหญ่อย่างสม่าเสมอ ภายใต้ หลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่ม
ของธนาคารแห่งประเทศไทย
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รายละเอียดการเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ในปี 2559 มีดังนี ้
รายนาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จานวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ ง)
นายปลิว มังกรกนก
นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
นางภัทรียา เบญจพลชัย
ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
นายสถิตย์ อ๋องมณี
นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน)
นายยาสุโร่ โยชิโคชิ /1

9. นายทาคาชิ คุโรเมะ

/2

10. นายสุทศั น์ เรืองมานะมงคล
หมายเหตุ

8.2

คณะกรรมการธนาคาร
7
7
7
7
7
7
7
7
3

จานวนครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหาร
12
12
12
6

(จากจานวน 3 ครัง้ )

(จากจานวน 6 ครัง้ )

4

6

(จากจานวน 4 ครัง้ )

(จากจานวน 6 ครัง้ )

6

11

/1

นายยาสุโร่ โยชิโคชิ ลาออกจากตาแหน่งกรรมการ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 4 กรกฎาคม 2559

/2

นายทาคาชิ คุโรเมะ ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทให้ ดารงตาแหน่งกรรมการ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 5 กรกฎาคม 2559

คณะกรรมการตรวจสอบ
12
12
11
12
-

-

ผู้บริหารของธนาคาร
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 ผู้บริ หารของธนาคาร/2 ประกอบด้ วยรายนามดังต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

รายนาม
นายศักดิ์ชยั พีชะพัฒน์ /1
นายพิธาดา วัชรศิริธรรม /1
นายชลิต ศิลป์ศรีกลุ /1
นายเมธา ปิ งสุทธิวงศ์ /1
นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา
นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล
นายเดชพินนั ท์ สุทศั นทรวง
นางสาวนิภา เมฆรา
นายพิชา รัตนธรรม
นายมานพ เพชรดารงค์สกุล
นางสาวปภัสสร อรรถจินดา
นางมาลาทิพย์ สวินทร
นางสาวสุนี ทองสมบัติพาณิช
นางสาวรพีพร อุน่ ชลานนท์
นางสาวิกา จงภักดิ์ไพศาล
นายวิทยา เมตตาวิหารี
นายนพดล ชุม่ วงศ์
นางสาวปาริชาติ สุทศั นทรวง

ตาแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การใหญ่
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายบรรษัทธนกิจ
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายสินเชื่อรายย่อย
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายธุรกิจธนบดีธนกิจ และบริการธนาคาร
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ บริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 2
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ บริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 1
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ปฏิบตั ิการสินเชื่อรายย่อย
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายบรรษัทธนกิจ
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ธนบดีธนกิจ
หัวหน้ าธุรกิจขนาดใหญ่
หัวหน้ าการจัดการสินเชื่อและความเสี่ยง
หัวหน้ าวิเคราะห์ธุรกิจและความเสี่ยง
หัวหน้ าวิเคราะห์ธุรกิจและความเสี่ยง
หัวหน้ าบริหารสินเชื่อ
หัวหน้ านิติกรรมสัญญา
ผู้ชว่ ยหัวหน้ าบริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 1
หัวหน้ าเช่าซื ้อ
หัวหน้ าเช่าซื ้อโครงการพิเศษ
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

รายนาม
นายธีรยุทธ ประเสริฐรัตนเดโช
นายสุเทพ ตรัยวรรณกิจ
นายสมบูรณ์ ศิริรักษ์
นายถวัลย์ วิชิตวาที
นางสาววิภา เมตตาวิหารี
นางสาวเพ็ญทิพย์ เหล่าบุญเจริญ
นายกลชัย อุดมศรีสขุ
นายวรพจน์ ติรการุณ
นายสุกิจ สกุลวงศ์ใหญ่
นายณัฐนันท์ อนันต์ปรียาวิทย์
นายประกฤต ชุณหศรีวงศ์
นางวันทนา กิจพานิช
นายถนอม ชัยอรุณดีกลุ
นางสาวรัชฎา พฤกษานุบาล
นางกรรณิกา เป้าพงศ์งาม
หม่อมหลวงวราภรณ์ วรวรรณ
นางสาวศรัญญา วีรมหาวงศ์
นางสาวกรัณฑรัตน์ วงษา
นางลัดดา กุลชาติชยั
นางสุวรรณดี ขาวละออ
นายกิตติชยั ต้ นนาจารย์
นายวรวิทย์ รุ่งสิริโอภาส

หมายเหตุ

ตาแหน่ ง
หัวหน้ าการตลาดและพัฒนาธุรกิจสินเชื่อรายย่อย
หัวหน้ ากิจการสาขา 1
หัวหน้ ากิจการสาขา 2
หัวหน้ ากิจการสาขา 3
หัวหน้ าสินเชื่ออเนกประสงค์และการขายตรง
หัวหน้ ากากับสินเชื่อ
หัวหน้ าบริหารสินเชื่อรายย่อย
หัวหน้ าสนับสนุนสินเชื่อ
หัวหน้ าพัฒนาหนี ้และกฎหมาย
หัวหน้ าศูนย์บริการลูกค้ า
หัวหน้ าสินเชื่อเคหะ
หัวหน้ าปฏิบตั ิการสาขา
รองหัวหน้ าธุรกิจธนบดี
รองหัวหน้ าธุรกิจธนบดี
หัวหน้ าธนบดีธนกิจ
หัวหน้ าธนบดีการลงทุน
หัวหน้ าธนกิจส่วนบุคคล
หัวหน้ าบริหารเงิน
หัวหน้ าบริการคัสโตเดียน
หัวหน้ าธุรกิจจัดการการเงิน
หัวหน้ าเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส
หัวหน้ าศูนย์ชาระเงิน

/1

ผู้บริ หารตามเกณฑ์นิยามของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็ นผู้บริ หารระดับสูง สังกัดบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป
จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริ ษัทใหญ่ของกลุม่ ทิสโก้ ที่ได้ รับมอบหมาย (Secondment) ให้ บริ หารจัดการ ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
/2
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส สายควบคุมการเงินและบริ หารความเสี่ยง ได้ แก่ นายชาตรี จันทรงาม และหัวหน้ าบัญชี ได้ แก่ นางสาวชุตินธร ไวกาสี
สังกัดบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริ ษัทใหญ่ของกลุม่ ทิสโก้

ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การใหญ่ของธนาคาร
ภายใต้ หลักเกณฑ์ การกากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) กรรมการผู้จัดการใหญ่ท าหน้ าที่บริ หารจัดการงาน
ประจาวัน รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ ธนาคารปฏิบตั ิตามนโยบายกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ที่อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษัทใหญ่ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น
1. วางกลยุทธ์และแผนการดาเนินธุรกิจของธนาคาร ตามกลยุทธ์และแผนการดาเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้
2. ควบคุมดูแลให้ การดาเนินการตามแผนธุรกิจของธนาคารเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้ องกับทิศทางการดาเนินธุรกิจของ
กลุม่ ทิสโก้
3. กากับ ดูแล และควบคุมการดาเนินธุรกิจประจาวันของธนาคาร ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของกลุ่มทิสโก้
4. ควบคุมดูแลการให้ บริการ การปฏิบตั ิงาน รวมทังการบริ
้
หารความเสี่ยงและควบคุมของธนาคาร
5. ติดตามการดาเนินงาน และผลประกอบการของธนาคารอย่างสม่าเสมอ
6. ควบคุมงบประมาณของธนาคาร และบริหารทรัพยากรของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ควบคุมดูแลให้ การดาเนินธุรกิจของธนาคารเป็ นไปนโยบายกากับดูแลกิจการ ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ ยวข้ อง
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8.3

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการแต่งตั ้ง นายไพรัช ศรี วิไลฤทธิ์ เป็ นเลขานุการบริ ษัท มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 กันยายน 2556 มีหน้ าที่รับผิดชอบดาเนินการจัดทา
และเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจาปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ด าเนิน การเก็บรั กษารายงานการมีส่วนได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริ หาร รวมถึงดาเนิน การอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด (ประวัติ คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริ ษัท ดังปรากฏในเอกสารแนบ 1)
8.4

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร

8.4.1 นโยบายกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
กลุ่ม ทิส โก้ มีน โยบายจ่า ยค่า ตอบแทนให้ แ ก่ก รรมการของบริ ษั ท ย่อ ยเฉพาะรายที่ มิไ ด้ ดารงตาแหน่ง กรรมการในบริ ษั ท ทิส โก้
ไฟแนนเชีย ลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และ/หรือ ดารงตาแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุม่ ทิสโก้ โดยจ่ายในรูปแบบและอัตราเดียวกับที่จ่ายให้ กรรมการ
บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะงดจ่ายเบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริ หารแก่ กรรมการที่ดารงตาแหน่งผู้บริ หารของ
กลุม่ ทิสโก้ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป โดยให้ มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
8.4.2 ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2559 มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการสาหรับกรรมการที่ไม่ได้ ดารง
ตาแหน่งกรรมการในบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และ/หรื อดารงตาแหน่งผู้บริ หารของบริ ษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรูปของเงินรางวัล
ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ ประชุม และโบนัส ไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี ซึ่งปั จจุบันนี ้ บริ ษัทไม่มีนโยบายการจ่ายโบนัสประจาปี ให้ แก่
คณะกรรมการบริษัท โดยให้ มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกาหนดจานวนเงินที่แน่นอน และจานวนเงินที่จะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึง
สิทธิที่กรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติม ในกรณีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ในคณะกรรมการ
ชุดย่อยตามปริ มาณงานที่เพิ่มขึน้ จากนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ได้ อนุมตั ิจดั สรรค่าตอบแทน
กรรมการ เป็ นดังนี ้
ค่ าตอบแทนรายเดือน
(บาท / เดือน)

คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ หาร
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริ หาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการกากับดูแลกิจการ
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(บาท / การประชุม)

200,000
40,000
40,000

-

-

40,000
35,000

-

55,000
40,000

-

50,000
40,000

-

50,000
40,000
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แต่อย่างไรก็ดี ในปี 2560 ธนาคารไม่ได้ จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบของ
ธนาคาร เนื่องจากทุกท่านดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ในปี 2559 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่ดาเนินธุรกิจหลัก (Core Company) ของบริษัท ได้ จา่ ยค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ บู ริหารของ
ธนาคาร จานวน 36 ราย (ไม่รวมผู้บริหาร 5 รายที่สงั กัดบริษัทใหญ่ที่ได้ รับมอบหมาย (Secondment) ให้ มาบริหารจัดการธนาคาร) เป็ นจานวน
รวม 178,187,143.19 บาท โดยอยูใ่ นรูปค่าตอบแทนรายเดือน เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ และโบนัสซึง่ แปรผันตามผลการ
ดาเนินงานของธนาคาร
8.5

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารทิสโก้ มีพนักงานรวมทังหมด
้
2,462 คน (ไม่รวมผู้บริ หารระดับสูง) แบ่งเป็ นพนักงานประจา 2,412 คน
และพนักงานสัญญาจ้ าง 50 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
31 ธ.ค. 2558 (คน)
31 ธ.ค. 2559 (คน)
1. สายกลุม่ ลูกค้ ารายย่อย
2. สายกลุม่ ลูกค้ าบรรษัท
3. สายจัดการธนบดี
4. สายบริหารงานส่วนกลางและความรับผิดชอบต่อสังคม
รวม

1,857
122
603
6
2,588

1,763
118
580
1
2,462

ในปี 2559 จานวนพนักงานของธนาคารทิสโก้ ลดลง 126 คน หรื อร้ อยละ 4.9 โดยธนาคารทิสโก้ จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่พนักงานเป็ นเงิน
1,304,251,698.04 บาท ซึง่ ประกอบด้ วยเงินเดือน โบนัส และเงินกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
8.5.1 กองทุนสารองเลีย้ งชีพของกลุ่มทิสโก้
กลุม่ ทิสโก้ จดั ตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพขึ ้นตามกฎกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2526) เพื่อเป็ นสวัสดิการแก่พนักงาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมการออมระยะยาวของพนักงานกลุม่ ทิสโก้ ซึง่ จะทาให้ พนักงานมีเงินออมไว้ ใช้ เมื่อเกษี ยณอายุ หรื อเมื่อออกจากงาน ดังนัน้ เพื่อให้ พนั กงาน
เข้ าระบบการออมในกองทุนสารองเลี ้ยงชีพแล้ ว พนักงานจะได้ รับเงินต่อเมื่อสิ ้นสมาชิกภาพจากกองทุน และได้ นาเงินกองทุนตามกฎกระทรวงฉบับ
ที่ 162 (พ.ศ. 2526) เข้ าเป็ นกองทุนจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตังแต่
้ วนั ที่ 21 มิถนุ ายน 2533 ในนาม
“กองทุนสารองเลี ้ยงชีพพนักงานทิสโก้ ซึง่ จดทะเบียนแล้ ว” พร้ อมทังมี
้ ข้อบังคับของกองทุน เพื่อให้ ทราบถึงกฎ ระเบียบ และสิทธิตา่ งๆ ตังแต่
้ การเข้ า
เป็ นสมาชิกจนถึงการสิ ้นสุดสมาชิกภาพกองทุน
เงินสะสม สมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเข้ ากองทุน โดยให้ นายจ้ างหักจากค่าจ้ าง แล้ วนาส่งเข้ ากองทุนในอัตราร้ อยละ 5 ของค่าจ้ างตลอดไป
หรือในอัตราเดียวกันกับอัตราเงินสมทบของนายจ้ าง ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ความสมัครใจของสมาชิก โดยสมาชิกสามารถแจ้ งเปลี่ยนแปลงการหักเงินสะสมได้
ปี ละ 1 ครัง้
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เงินสมทบ นายจ้ างจ่ายเงินสมทบให้ แก่กองทุนในวันเดียวกับที่สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ ากองทุนตามอายุงานในอัตราร้ อยละของค่าจ้ างดังนี ้
จานวนปี ที่ทางาน
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
ปี ที่ 4
ปี ที่ 5
ปี ที่ 6
ปี ที่ 7
ปี ที่ 8
ปี ที่ 9
ปี ที่ 10
ปี ที่ 11 และปี ต่อ ๆ ไป

อัตราเงินสมทบของนายจ้ าง (ร้ อยละ)
อัตราปกติ
อัตราพิเศษ
อัตรารวม
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
10
1
11
10
2
12
10
3
13
10
4
14
10
5
15

กองทุนยังได้ จดั ตัง้ คณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการที่มาจากการเลือกตังของสมาชิ
้
ก และกรรมการที่มาจากการแต่งตังของ
้
นายจ้ าง กรรมการแต่ละท่านจะอยูใ่ นวาระคราวละ 2 ปี และกรรมการที่ต้องออกตามวาระ สามารถกลับเข้ ามาเป็ นกรรมการได้ อีก หากได้ รับการ
เลือกตัง้ หรื อแต่งตัง้ แล้ วแต่กรณี คณะกรรมการดังกล่าว มีอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการบริ หารกองทุน รวมถึงการ
กาหนดนโยบายการลงทุนแทนสมาชิกทังหมด
้
นอกจากนี ้ กลุม่ ทิสโก้ ได้ เพิ่มทางเลือกนโยบายการลงทุนให้ กับพนักงานที่เป็ นสมาชิกกองทุนสารอง
เลี ้ยงชีพ ของกลุ่มทิสโก้ โดยการใช้ กองทุนประเภทหลายนโยบายการลงทุน (“Master Fund”) เพื่อให้ สมาชิกได้ เลือกให้ เหมาะสมกับตนเองมาก
ยิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้ กองทุน Master Fund ของกลุม่ พนักงานทิสโก้ ประกอบด้ วย 4 นโยบายการลงทุน ได้ แก่ นโยบายตราสารหนี ้ นโยบายผสม นโยบายหุ้น
และนโยบายที่มีการลงทุนในต่างประเทศ โดยสมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนที่มีสดั ส่วนการลงทุนแต่ละประเภทได้ มากถึง 15 ทางเลือก
โดยกองทุนเปิ ดโอกาสให้ พนักงานสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนได้ ปีละ 2 ครัง้ ในเดือนเมษายน และตุลาคม
8.5.2 นโยบายทั่วไปด้ านทรัพยากรบุคคล
เพื่อเสริ มสร้ างบุคลิกภาพและเอกลักษณ์ ของกลุ่มทิสโก้ กลุ่มทิสโก้ ได้ กาหนดนโยบายทัว่ ไปด้ านทรัพยากรบุคคลครอบคลุมทุกบริ ษัท
เพื่อให้ มีมาตรฐานสูงในระดับเดียวกัน และเป็ นการเพิ่มประสิทธิ ภาพในการบริ หาร และความต่อเนื่องสม่าเสมอของงาน เช่น ระบบการบริ หาร
โครงสร้ างเงินเดือน ระบบการจ่ายเงินเดือน การเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับพนักงานเบื ้องต้ น ในขณะเดียวกันกลุม่ ทิสโก้ ได้ กระจายอานาจเพื่อเปิ ดโอกาสให้
สายงานธุรกิจแต่ละสายได้ ดาเนินการด้ านทรัพยากรบุคคลของตนอย่างเหมาะสม เพื่อให้ สามารถแข่งขันได้ ในสภาวะแวดล้ อมทางธุรกิจของแต่ละ
บริษัทภายใต้ แนวนโยบายทัว่ ไปดังต่อไปนี ้
1. หลักในการปฏิบัติต่อบุคลากรของกลุ่มทิสโก้ (Principles of Dealing with People at TISCO Group)
เนื่องจากการสร้ างภาพลักษณ์ความเป็ นมืออาชีพและน่าเชื่อถือในธุรกิจการเงินมีความสาคัญอย่างยิ่ง กลุ่มทิสโก้ จึงได้ วางแนวคิด
ค่านิยมเพื่อหล่อหลอมและสร้ างบุคลากรของกลุ่มทิสโก้ ให้ มีทศั นคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับค่านิยมของกลุ่มทิสโก้ อนั จะมีส่วนส่งเสริ ม ให้
องค์ กรประสบความส าเร็ จ คื อให้ คนคิด เป็ น และทาอย่า งคนทิสโก้ ซึ่งเป็ นคน เก่ง ดี และมีความสุข ตามค่านิยม 6 ประการของกลุ่มทิ สโก้
ดังต่อไปนี ้
1.
เชี่ยวชาญอย่างผู้นา (Mastery)
2.

ความคิดสร้ างสรรค์ (Creativity)

3.

ซื่อสัตย์มีคณ
ุ ธรรม (Integrity)

4.

สร้ างผลงานที่น่าเชื่อถือ (Reliability)
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5.

ลูกค้ าเป็ นหลัก (Customer Priority)

6.

การให้ คาแนะนา (Guidance)

2. การว่ าจ้ างพนักงาน (Hiring)
เพื่อตอบสนองลักษณะอัน หลากหลายของธุรกิ จและการดารงวัฒนธรรมของกลุ่มทิ สโก้ ไว้ ใ นขณะเดียวกัน กลุ่มทิ สโก้ จึงใช้ ขี ด
ความสามารถ 3 ประการเป็ นเกณฑ์ในการว่าจ้ างพนักงาน ได้ แก่ ขีดความสามารถด้ านองค์กร (Organizational Core Competencies) ขีด
ความสามารถในการทางาน (Functional Competencies) และขีดความสามารถในการเป็ นผู้นา (Leadership Competencies) ร่วมกับการ
พิจารณาความสอดคล้ องต่อค่านิยมขององค์กร ทัง้ นี ้ กลุ่มทิสโก้ มีนโยบายว่าจ้ างพนักงานที่มีทัศนคติและความสามารถทางวิชาชีพที่ถูกต้ อง
เหมาะสมและช่วยให้ พนักงานเหล่านันพั
้ ฒนาศักยภาพ เพื่อที่จะทางานร่วมกับกลุม่ ทิสโก้ ในระยะยาว
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลมีหน้ าที่จดั หาเครื่องมือที่เหมาะในการรับสมัครและคัดสรรพนักงาน แต่การตัดสินใจว่าจ้ างเป็ นความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารในสังกัดนัน้ และเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี กลุม่ ทิสโก้ จงึ มีนโยบายที่จะไม่พิจารณาว่าจ้ างญาติสนิท และสมาชิก
ในครอบครัวของ คณะกรรมการบริษัทในกลุม่ ทิสโก้ และฝ่ ายบริหารของกลุม่ ทิสโก้ รวมถึงเจ้ าหน้ าที่อาวุโสที่มีอานาจบริหาร
กลุม่ ทิสโก้ มีนโยบายเน้ นการเลื่อนตาแหน่งหรื อโยกย้ ายตาแหน่งจากภายในองค์กรในกรณีที่มีตาแหน่งว่าง อย่างไรก็ดี ผู้บริ หารและ
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลก็มีหน้ าที่ในการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์กรที่มีความรู้ ความสามารถ หากพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรักษา
มาตรฐานคุณภาพของทรัพยากรบุคคลให้ อยูใ่ นระดับที่ดีตลอดเวลา โดยพนักงานใหม่จะต้ องมีทกั ษะความสามารถ และพฤติกรรมที่ผสมผสานเข้ า
กับวัฒนธรรมของกลุม่ ทิสโก้ ได้ อย่างกลมกลืน
3. การทางานที่กลุ่มทิสโก้ (Employment at TISCO Group)
เพื่อส่งเสริ มมาตรฐานสูงสุดของการกากับ ดูแลกิจการที่ดี กลุ่มทิสโก้ ได้ กาหนด “หลักปฏิบัติทางธุรกิจ ” (Business Code of
Conduct) ขึ ้นเพื่อแสดงความมุง่ มัน่ ในการเป็ นพลเมืองดีของสังคม หลักเกณฑ์เหล่านีจ้ ะต้ องได้ รับการเคารพและปฏิบตั ิตามในทุกสถานที่และทุก
โอกาส โดยฝ่ ายบริหารจะดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้ แน่ใจว่ามีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เหล่านีใ้ นทุกระดับชัน้ ซึ่งพนักงานที่ไม่ปฏิบตั ิตาม
“หลักปฏิบตั ิทางธุรกิจ” ดังกล่าวจะไม่สามารถทางานกับกลุม่ ทิสโก้ ตอ่ ไปและจะต้ องถูกขอให้ ออกจากกลุม่ ทิสโก้
กลุ่มทิสโก้ มีนโยบายในการว่าจ้ า งระยะยาว การพ้ นสถานะการจ้ างจะเกิดขึน้ เฉพาะในกรณีการฝ่ าฝื นหลักการของกลุ่มทิสโก้ การ
กระทาความผิดในทางธุรกิจ การเกษี ยณอายุ การลาออกโดยสมัครใจ และการกระทาซึ่งเข้ าข่ายต้ องออกจากงานตามที่กาหนดในระเบียบและ
ข้ อบังคับที่กลุม่ ทิสโก้ จดทะเบียนไว้ กบั กระทรวงแรงงานเท่านัน้ เมื่อใดก็ตามที่กลุม่ ทิสโก้ ไม่สามารถดารงหน่วยงานหรื อหน่วยธุรกิจใดไว้ ได้ กลุ่มทิส
โก้ จะดาเนินการเท่าที่สมควรเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดภาวะการว่างงานและเพื่อปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยจะพยายามให้ พนั กงาน
ของกลุม่ ทิสโก้ ได้ รับความเดือดร้ อนน้ อยที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้
4. การประเมินผลและการพัฒนาบุคลากร (People Assessment and Development)
4.1 การประเมินผล
การประเมินผลพนักงานเกิ ดขึน้ ทุกขัน้ ตอนนับตัง้ แต่การคัดเลือกพนักงานใหม่จนถึงการเลื่อนตาแหน่ง การพัฒนาอาชีพการ
ทางาน และการวางแผนสืบทอดตาแหน่ง โดยมีการประเมิ นในหลายด้ าน เช่น ประเมินความรู้และสมรรถภาพ ประเมินผลงาน ความเป็ นผู้นา
รวมถึงความสอดคล้ องกับค่านิยมองค์กร เพราะการสร้ างคุณค่าบุคลากรเริ่มต้ นจากคุณภาพของบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ วัฒนธรรม
เทคโนโลยี และสภาพแวดล้ อมของกลุม่ ทิสโก้ ทังนี
้ ้ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลมีหน้ าที่จดั หาเครื่องมือในการประเมินให้ ในระดับองค์กร โดยหน่วยธุรกิจแต่
ละหน่วยมีอิสระในการปรับใช้ เครื่องมือดังกล่าวภายใต้ คาแนะนาของฝ่ ายทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมการปฏิบตั ิงานของแต่
ละแห่ง และสามารถรักษามาตรฐานคุณภาพบุคลากรขององค์กรไว้ ได้ ในขณะเดียวกัน
4.2 การพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้ องค์กรมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาพนักงานซึง่ เป็ นทรัพยากรที่สาคัญที่สดุ จึงถือเป็ นนโยบายที่สาคัญของ
กลุม่ ทิสโก้ เพื่อให้ เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ กลุม่ ทิสโก้ จงึ มีนโยบายสนับสนุนให้ มีการพัฒนาทังในส่
้ วนของความต้ องการขององค์กรและการพัฒนา
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ส่วนบุคคลของพนักงานเอง ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืนด้ วยการเรี ยนรู้โดยตนเองอย่างต่อเนื่อง วัฒนธรรมในการเรี ยนรู้ของพนั กงานนี ้จะ
ส่งผลให้ กลุม่ ทิสโก้ พฒ
ั นาเป็ นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่องต่อไป
การวางแผนพัฒนาบุคลากรนี ้ คานึงถึงสมรรถนะ 3 ด้ าน คือ ด้ านสมรรถนะทัว่ ไป ด้ านธุรกิจและความรู้เฉพาะทาง และด้ านการ
บริหารจัดการ ซึง่ จะคานึงถึงสมรรถนะที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิหน้ าที่ในตาแหน่งนัน้ ๆ เป็ นสาคัญ
ในระดับองค์กร ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลมีหน้ าที่วางแผนการพัฒนาพนักงาน เพื่อสร้ างสมรรถนะที่จาเป็ นในการปฏิบัติงาน และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร และให้ ความรู้และพัฒนาทักษะความสามารถเพื่อประโยชน์ในการแข่งขันของบริ ษัท ในระดับสายธุรกิจ ฝ่ ายทรัพยากร
บุคคลมีหน้ าที่ให้ คาแนะนาในด้ านเทคนิคและวิธีการพัฒนาเพื่อให้ การเรี ยนรู้และการพัฒนาต้ นทุนด้ านบุคลากรมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็ นการ
เพิ่มค่าให้ กบั ธุรกิจโดยรวม ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลยังมีหน้ าที่เก็บบันทึกความรู้และทักษะความสามารถของหน่วยธุรกิจต่างๆ ในกลุม่ ทิสโก้ ไ ว้ ด้วย
5. การบริหารความก้ าวหน้ าทางวิชาชีพ (Career Management)
เพื่อเป็ นแรงกระตุ้นสาหรับพนักงานและเพื่อเสริ มสร้ างความแข็งแกร่งให้ กับองค์กร พนักงานทุกคนควรมีโอกาสก้ าวหน้ าในชีวิตการ
ทางานทังในระดั
้
บเดียวกันและในระดับสูงขึน้ กลุ่มทิสโก้ เน้ นเรื่ อง “การเลื่อนตาแหน่งจากภายใน” สาหรับตาแหน่งงานที่ว่างอยู่ ยกเว้ นในกรณีที่
ภายในองค์กรไม่มีผ้ ทู ี่เหมาะสม จึงจะพิจารณาบุคคลภายนอก โดยการปรับระดับชันของต
้
าแหน่งต่าง ๆ คานึงถึงระดับ และความเหมาะสมของ
สมรรถนะของพนักงานเป็ นสาคัญ
กลุ่มทิสโก้ เปิ ดกว้ างสาหรับการพัฒนาและความก้ าวหน้ าในชีวิตการทางานในทุกระดับชัน้ ภายในกลุ่มทิสโก้ ทงภายในหน่
ั้
วยธุรกิ จ
เดียวกันและข้ ามหน่วยงาน การสื่อสารเกี่ยวกับการพัฒนาและความก้ าวหน้ าในชีวิตการทางานระหว่าง หัวหน้ าสายงานและพนักงานจะต้ องกระทา
อย่างเปิ ดเผยเพื่อความโปร่งใสและเพื่อให้ ความคาดหวังเป็ นที่เข้ าใจโดยชัดเจน
6. การบริหารผลงาน (Performance Management)
การบริหารผลงานมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างให้ พนักงานมีความมุ่งมัน่ ในการให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพแก่ลกู ค้ า และเพื่อสร้ างสัมพันธภาพ
และความไว้ เนือ้ เชื่อใจระหว่างหัวหน้ าและผู้ปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันการบริ หารผลงานเป็ นความรับผิดชอบอันสาคัญของหัวหน้ าทุกคนที่มี
บทบาทหน้ าที่ในการกากับดูแล การให้ คาแนะนาและการชีแ้ นะแนวทางอย่างสม่าเสมอเป็ นเครื่ องมือที่ดีที่สดุ ในการพัฒนาผลงานและช่วยให้
พนักงานได้ พฒ
ั นาทักษะความสามารถของตน การบริหารผลงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเน้ นการประสบผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเป็ น
ความรับผิดชอบหลักของหัวหน้ าทุกคน โดยหัวหน้ าจะต้ องมีความตังใจ
้ และความสามารถในการใช้ ระบบและวิธีการบริ หารผลงาน ตามแนวทาง
และคูม่ ือปฏิบตั ิภายใต้ นโยบายทรัพยากรบุคคล โดยฝ่ ายทรัพยากรบุคคลมีหน้ าที่พฒ
ั นาปรับปรุง และรักษาแนวทางและคูม่ ือปฏิบตั ิดงั กล่าว
7. ค่ าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน (Employee Compensation and Benefits)
กลุ่มทิสโก้ ถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่สาคัญที่สดุ ที่จะต้ องดูแลในเรื่ องของสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต เพื่อให้ พนักงาน
ทางานอย่างมีความสุข กลุม่ ทิสโก้ จงึ ได้ จดั ให้ มีการตรวจร่างกายพนักงานประจาทุกปี เพื่อให้ พนักงานได้ ทราบถึงสุขภาพของตนเองเพื่อการดู แล
รักษาที่เหมาะสม และจัดให้ มีห้องพยาบาลในสถานที่ทางานเพื่อเพิ่มความสะดวกในการรักษาอาการเจ็บป่ วย นอกจากนัน้ กลุ่มทิสโก้ ยงั มีการ
จัดโปรแกรมกิจกรรมส่งเสริมให้ พนักงานออกกาลังกายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้ างสุขภาพที่ดีและลดโอกาสการเจ็บป่ วยของพนักงานอีกด้ วย
กลุ่มทิสโก้ มีนโยบายในการให้ ค่าตอบแทนที่ดี มีโครงสร้ างที่เป็ นธรรมและมีผลในการจูงใจให้ กับพนักงาน กลุ่มทิสโก้ ใช้ โครงสร้ าง
ค่าตอบแทนในรูปแบบผสมผสานเพื่อให้ สอดคล้ องกับลักษณะของงาน อุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงาน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง
เงินเดือน โบนัส เงินจูงใจทังแบบคงที
้
่และผันแปร รวมถึง เงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพในส่วนของนายจ้ าง ค่ารักษาพยาบาล ค่าครองชีพ และ
ผลประโยชน์สวัสดิการอื่นๆ
กลุม่ ทิสโก้ ใช้ ระบบการบริหารค่าจ้ างโดยเทียบเคียงกับตลาด โดยมีโครงสร้ างซึ่งผนวกการแบ่งระดับชันและลั
้
กษณะของประเภทงาน
เพื่อให้ ระบบนี ้มีความเหมาะสมและสามารถปรับตัวเข้ ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดได้ โครงสร้ างของระบบนี ้มีความยืดหยุ่นมากพอที่จะ
ให้ รางวัลตอบแทนแก่ผลงานและความชานาญในวิชาชีพตลอดจนศักยภาพของพนักงานทังในระดั
้
บผู้เชี่ยวชาญและพนักงานทัว่ ไป
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ในการกาหนดค่า ตอบแทนจะใช้ ระดับค่าตอบแทนภายนอกและข้ อกาหนดด้ านความเป็ นธรรมภายในของกลุ่มทิส โก้ เป็ นเกณฑ์
กลุม่ ทิสโก้ ยงั พิจารณาว่าไม่เฉพาะค่าตอบแทนเท่านันที
้ ่เป็ นแรงจูงใจสาหรับพนักงาน การตังเป
้ ้ าหมายร่วมกันระหว่างหัวหน้ าและพนักงานผ่าน
ระบบบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน (Performance Management System) ความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างกัน การพัฒนาและความก้ าวหน้ าในวิชาชีพ
โดยรวมก็ถือเป็ นสิ่งสาคัญที่จะรักษาทรัพยากรบุคคลอันมีคา่ ไว้ ได้ อย่างดี
กลุม่ ทิสโก้ ให้ รางวัลตอบแทนแก่พนักงานในกรณีดงั ต่อไปนี ้
7.1 ค่าตอบแทนตามบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบ
งานทุกตาแหน่งในกลุม่ ทิสโก้ มีการกาหนดบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบไว้ จากการทา Job Evaluation งานแต่ละตาแหน่งมี
การกาหนดอัตราค่าตอบแทนไว้ ซึ่งเป็ นผลจากการสารวจข้ อมูลของตลาด และการเปรี ยบเทียบบรรทัดฐาน (Benchmarking) ผู้ทางานจะได้ รับ
ค่าตอบแทนภายในขอบเขตอัตราค่าตอบแทนตลาดของงานนัน้ ๆ ค่าตอบแทนของพนักงานแต่ละคนจะพิจารณาจากทักษะ ความรู้ พฤติกรรม
ทัศนคติ ขอบเขตความรับผิดชอบ และศักยภาพในการมีสว่ นส่งเสริมธุรกิจ
7.2 ค่าตอบแทนตามผลงาน
วัตถุประสงค์แ ละเป้าหมายผลงานของพนักงานแต่ละคนจะกาหนดและตกลงกันในตอนต้ นปี พนักงานที่ส ามารถทาได้ ตาม
เป้าหมายมีสิทธิได้ รับรางวัลในรูปเงินโบนัส หรือเงินจูงใจ หรือรางวัลในรูปอื่นใดตามที่กลุม่ ทิสโก้ ประกาศกาหนด
ประเภทธุรกิจที่แตกต่างกันในกลุม่ ทิสโก้ สามารถได้ รับค่าตอบแทนในรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามที่ฝ่ายบริหาร ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร และกรรมการอานวยการเห็นสมควร ทังนี
้ ้ เพื่อผลสาเร็จของธุรกิจ
8. การดาเนินการด้ านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Administration)
เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับด้ านแรงงานอย่างเคร่ งครัด การดาเนินการใดๆ ทังหมดในด้
้
านทรัพยากรบุคคลของ
กลุม่ ทิสโก้ ในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานจะรวมอยูท่ ี่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ สามารถจัดการได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม นโยบายและ/หรื อการ
ดาเนินการด้ านทรัพยากรบุคคลใดๆ ที่ขดั กับกฎหมายแรงงานของประเทศจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ รวมถึงการกาหนดระเบียบปฏิบตั ิให้ สอดคล้ อง
กับกฎหมายแรงงานที่ได้ กาหนดออกมาใหม่
การเก็บบันทึกข้ อมูลเกี่ยวกับพนักงานของกลุ่มทิสโก้ จะรวมอยู่ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อการบริ หารทรัพยากรบุคคล ทังในระดั
้
บสูง
และระดับทัว่ ไป การโอนหรือเปลี่ยนสถานะภาพของพนักงานในหน่วยธุรกิจใดภายในกลุ่ มทิสโก้ จะต้ องดาเนินการตามแนวทางและวิธีปฏิบตั ิด้าน
ทรัพยากรบุคคลของกลุม่ ทิสโก้
9. การวางแผนสืบทอดตาแหน่ ง (Succession Planning)
เพื่อเป็ นการเตรียมองค์กรให้ พร้ อมสาหรับอนาคต งานในตาแหน่งสาคัญๆ ทังหมดจะต้
้
องมีการพัฒนาตัวผู้สืบทอดตาแหน่งและมีการ
วางแผนการพัฒนาไว้ โดยละเอียด การวางแผนสืบทอดตาแหน่งจะกากับดูแลโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน โดยการสนับสนุนจากฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัททาหน้ าที่ดแู ลให้ มีการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งของผู้บริ หารสู งสุดของ
บริ ษั ทในกลุ่มทิส โก้ เพื่ อให้ การด าเนิ น ธุ รกิ จเป็ นไปอย่า งราบรื่ น และต่อเนื่ อง โดยจะด าเนิ น การทบทวนแผนดัง กล่า วเป็ นระยะๆ ตลอดจน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทใหญ่จะทาหน้ าที่คดั เลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพือ่ ดารงตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในบริษัท และบริษัทย่อยที่มีสดั ส่วนรายได้ เกินกว่าร้ อยละ 25 ของรายได้ รวมของกลุม่
8.5.3 งานด้ านการพัฒนาองค์ กร
กลุ่มทิสโก้ ยังคงด าเนิ น โครงการเพื่อการพัฒนาอย่า งต่อเนื่ อง ตามหลักการที่ ม่งุ เน้ น ไปสู่ค วามเป็ นองค์ กรแห่งการเรี ยนรู้ ( Learning
Organization) โดยได้ มีการจัดตัง้ บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จากัด (TISCO Learning Center Co., Ltd.) เป็ นหน่วยงานซึ่งมีเป้าหมายในการวาง
แผนการพัฒนาและจัดหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้ างความรู้ความสามารถให้ กบั องค์กร ผ่านการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิ ผล การเพิ่มผลิต
ภาพ และการพัฒนาศักยภาพความเป็ นผู้นา โดยการพัฒนาองค์กรและบุคลากรในทุกระดับชัน้ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพให้ กับทรัพยากร
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บุคคลให้ สามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านีไ้ ด้ ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อองค์กรอย่างมากและนามาซึ่ งการพัฒนาเชิง
ยุทธศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง โดยระหว่างปี กลุม่ ทิสโก้ ได้ มีการจัดหลักสูตรการพัฒนาต่าง ๆ ดังนี ้
1. โครงการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่ งขันให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ทางธุรกิจ
1.1 โครงการพัฒนาเจ้ าหน้ าที่ลูกค้ าสัมพันธ์ (Wealth Academy)
กลุ่มทิสโก้ ได้ มีการพัฒนาเจ้ าหน้ าที่ลกู ค้ าสัมพันธ์ (Wealth Relationship Manager) ให้ มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ทางด้ าน
การเงินอย่างครบถ้ วน กว้ างขวาง เหมาะสมกับอุปนิสัยทางการเงินของลูกค้ า เพื่อที่จะให้ บริ การลูกค้ าในแต่ละกลุ่ม โดยมีเป้าหมายในการเพิ่ม
สมรรถนะและขยายทีมขายและบริการลูกค้ าตามแผนงานหลักขององค์กรให้ เป็ นไปได้ อย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยกระดับเจ้ าหน้ าที่ลกู ค้ า
สัมพันธ์ ให้ สามารถให้ คาแนะนาด้ านการลงทุนและการออมให้ แก่ลกู ค้ าได้ โดยส่งเสริมให้ พนักงานมีใบอนุญาตในการแนะนาการลงทุนต่าง ๆ อย่าง
ครบถ้ วน และยกระดับการแนะนาการลงทุนตามมาตรฐาน Certified Financial Planner (CFP)
1.2 โครงการพัฒนาเจ้ าหน้ าที่ให้ บริการธนกิจสาขา (Teller Academy)
กลุม่ ทิสโก้ ได้ มีการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะเพื่อพัฒนาเจ้ าหน้ าที่ให้ บริ การธนกิจสาขา (Teller Academy) ให้ มีความรู้และทักษะที่
จาเป็ นในการให้ บริการได้ อย่างเชี่ยวชาญ โดยยังคงคานึงถึงการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างเหมาะสม และสร้ างความพึงพอใจสูงสุ ดให้ กับ
ลูกค้ า โดยมีการจัดอบรมสาหรับพนักงานใหม่ และมีการจัดการอบรมซ ้าเป็ นระยะอย่างสม่าเสมอสาหรับพนักงานที่ออกไปปฏิบตั ิหน้ าที่ในสาขา
ของธนาคารอย่างต่อเนื่อง และในปี นี ้ ได้ เน้ นการพัฒนาทักษะการใช้ ระบบงาน Core Deposit System ที่มีการปรับปรุงระบบใหม่ เพื่อการบริ การที่
มีประสิทธิภาพ ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาทักษะการนาเสนอผลิตภัณฑ์ธนาคาร เพื่อให้ คาแนะนาลูกค้ าได้ อย่างครบวงจร
1.3 โครงการพัฒนาเจ้ าหน้ าที่สินเชื่อเช่ าซือ้ รถยนต์ (Smart CMR Program)
พนักงานเจ้ าหน้ าที่สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ (CMR - Car Marketing Representative) มีบทบาทสาคัญในการนาเสนอและให้
คาแนะนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย กลุม่ ทิสโก้ จงึ ได้ กาหนดหลักสูตรอบรมสาหรับพนักงานใหม่ และมีการจัดการอบรมซ ้าอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้
พนักงานได้ รับความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่ของการเป็ น CMR และให้ พนักงานมีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อยอย่างครบวงจร
พร้ อมฝึ กทักษะที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ บริการลูกค้ าได้ อย่างเป็ นมืออาชีพ
1.4 โครงการพัฒนาผู้จัดการเช่ าซือ้ (Hire Purchase Manager Program)
ผู้จดั การเช่าซื ้อ (HPM – Hire Purchase Manager) มีบทบาทสาคัญในฐานะผู้นาทีมการตลาด และสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีกับคู่
ค้ าของธนาคาร กลุม่ ทิสโก้ จงึ ได้ กาหนดหลักสูตรอบรมเพื่อให้ ผ้ จู ดั การเช่าซื ้อ มีความรู้ในผลิตภัณฑ์ขององค์กรอย่างครอบคลุม ทังผลิ
้ ตภัณฑ์สินเชื่อ
และผลิตภัณฑ์ธนาคารและการลงทุน สามารถให้ คาแนะนากับลูกค้ าได้ อย่างครบวงจร และเหมาะสมกับความต้ องการของลูกค้ า อันแสดงถึงความ
เป็ นมืออาชีพและเป็ นกาลังผลักดันให้ ธุรกิจขององค์กรประสบความสาเร็จ
1.5 โครงการพัฒนาผู้จัดการเขตสมหวัง (Somwang District Manager Program)
ผู้จัดการเขตสมหวัง มีบทบาทสาคัญ ในการบริ ห ารทีมเจ้ า หน้ าที่ การตลาดสิน เชื่อรายย่อย เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายทางธุรกิ จ
กลุ่มทิสโก้ จึงได้ กาหนดหลักสูตรอบรมเพื่อให้ ผ้ จู ัดการฯ มีความรู้ในนโยบาย แนวทางการทาธุ รกิจ แม่นยาในการให้ คาแนะนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
ทะเบียนรถ กระบวนการพิจารณาสินเชื่อ รวมถึงการกระบวนการทางานที่ถกู ต้ อง เหมาะสมกับความต้ องการของลูกค้ า รวมถึงทักษะการบริ หาร
จัดการทีม อันแสดงถึงความเป็ นมืออาชีพและเป็ นกาลังผลักดันให้ ธุรกิจขององค์กรประสบความสาเร็จ
2. โครงการพัฒนาผู้บริหาร (TISCO Leadership Program)
กลุม่ ทิสโก้ มีการพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของธุรกิจ ซึ่งทาให้ มีการเปลี่ยนแปลง ทังในแง่
้
ของแนวทาง
ในการดาเนินธุรกิจ การให้ นโยบายต่าง ๆ รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิสยั ทัศน์ ของทิสโก้ แบรนด์เป็ น "ทิสโก้ โอกาสสร้ างได้ " ดังนัน้ ผู้ดารง ตาแหน่ง
“หัวหน้ างาน” ในทุกระดับที่เป็ นพลังขับเคลื่อนองค์กรทุกคน ถือเป็ นบุคลากรที่มีความสาคัญยิ่งต่อองค์กร ไม่เพียงแต่จะต้ องตระหนักและเข้ าใจถึง
บริ บทภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว (External Change) เพื่อการปรับตัวให้ ทนั แต่ยงั จะต้ องสามารถกระตุ้นจูงใจให้ ที มงานภายใน
หน่วยงานของตนเองเกิดความเข้ าใจและสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ตลอดจนวิธีการทางาน ให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกได้ ด้วย และ
เพื่อให้ การพัฒนาศักยภาพของผู้บริ หารในทุกระดับเป็ นไปในทิศทางเดียวกันทังองค์
้ กร ทิสโก้ จึงกาหนดให้ มี "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริ ห าร
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TISCO Leadership Program" สาหรับพนักงานระดับหัวหน้ างานทุกคน โดยแบ่งเป็ นโครงการสาหรับผู้บริ หารระดับกลาง และผู้บริ หารระดับต้ น
โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อให้ ผ้ ูเข้ าอบรมได้ รับความรู้ เทคนิคและเรี ยนรู้ ศิลปะการเป็ นผู้นาที่ดี มีความสามารถทัง้ ในด้ านความเข้ าใจเรื่ ององค์กร
ความสาคัญของภาวะผู้นากับการบริหารคน การทาความเข้ าใจประเภทของผู้ใต้ บงั คับบัญชา เรียนรู้รูปแบบการบริหารงานของตนเอง เพื่อรับมือกั บ
องค์กรยุคใหม่ และสามารถนาไปพัฒนาศักยภาพของทีมงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ ยังมีการเชิญผู้บริหารจากหน่วยงานภายนอก และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้ านการบริหาร เพื่อเปิ ดมุมมองและกรอบความคิดในการจัดการของผู้บริหารด้ วย
3. การฝึ กอบรมตามความรู้ ความสามารถเฉพาะ (Competencies)
กลุ่มทิสโก้ ได้ ให้ ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพพนักงานตามความรู้ความสามารถเฉพาะตามหน้ าที่งาน ทังความรู
้
้ เฉพาะทาง
ความรู้ ด้านธุรกิจ และการพัฒนาตนเอง เพื่อส่งเสริ มให้ พนักงานมีความรู้ แ ละทักษะที่เกี่ยวข้ องในการปฏิบัติ งานได้ อย่างมีประสิท ธิ ผล โ ดยมี
แผนพัฒนาตาม Learning roadmap ที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน และสนับสนุนให้ พนักงานได้ รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่วา่ จะเป็ นการฝึ กอบรมที่จดั โดยหน่วยงานภายใน และการฝึ กอบรมที่จดั โดยสถาบันภายนอก
4. โครงการปลูกฝั งค่ านิยมและวัฒนธรรมองค์ กร (TISCO Brand Values)
กลุ่มทิสโก้ ได้ ให้ ความสาคัญในการตระหนักรู้และส่งเสริ มให้ พนักงานยึดมัน่ ในค่านิยมองค์กร คือ ความเชี่ยวชาญ ( Mastery) ความ
ซื่อสัตย์ (Integrity) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) และใส่ใจในลูกค้ า (Customer Priority) นอกจากนี ้ ยังได้ กาหนดอุปนิสยั เพิ่มเติม คือ ความคิ ด
สร้ างสรรค์ (Creativity) และการให้ คาแนะนา (Guidance) เพื่อให้ พนักงานทิสโก้ เป็ นผู้ร่วมสร้ างโอกาสแก่ลกู ค้ าและสังคมไทย และในปี 2556 มีการ
ปรับสัญลักษณ์โลโก้ ของกลุ่มทิสโก้ เป็ น “วงแหวนแห่งโอกาส” โดยออกแบบการสื่อสารและหลักสูตรฝึ กอบรมอย่างชัดเจนและบรรจุไว้ ในกิจกรรม
พนักงานต่างๆ นับตังแต่
้ การปฐมนิเทศและการฝึ กอบรมอื่น ๆ กับได้ เพิ่มกิจกรรมส่งเสริ มให้ พนักงานถ่ายทอดความรู้เบื ้องต้ นด้ านการเงิน ผ่านการ
จัดแคมป์วิชาการให้ กับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา รวมถึงการกระตุ้นความคิดสร้ างสรรค์ ส่งเสริ มการแสดงออกและนาค่านิยม
ขององค์กรมาใช้ ในการปฏิบัติหน้ าที่ ผ่านโครงการประกวดต่าง ๆ เช่น CEO Awards และ Employee of the Month เป็ นต้ น โดยมีการตังที
้ ม
พนักงานสัมพันธ์ เป็ นผู้รับผิดชอบและวางกลยุทธ์ ด้านความสัมพันธ์ ภายในองค์กร เพื่อดูแลและส่งเสริ มวัฒนธรรม ค่านิยม และสิ่งแวดล้ อมใ น
องค์กรเป็ นการเฉพาะอีกด้ วย
5. ระบบจัดการการเรียนรู้ และ e-learning (Learning Management System & e-Learning)
กลุ่มทิสโก้ ตระหนักถึงความสาคัญของการที่พนักงานทุกคนในองค์กร สามารถเข้ าถึงและได้ รับการพัฒนาศักยภาพและความรู้ อย่าง
ต่อเนื่อง จึงได้ พัฒนาระบบจัดการการเรี ยนรู้ (Learning Management System) ซึ่งจะช่วยให้ พนักงานทุกคน สามารถเข้ าถึงองค์ความรู้ผ่าน
การศึกษาในรูปแบบ e-learning และสามารถติดตามผลการเรียนรู้ได้ อย่างเป็ นระบบ
6. โครงการการจัดการองค์ ความรู้ (Knowledge Management)
กลุ่มทิสโก้ คานึงถึงความเชี่ยวชาญและปั จจัยแห่งความสาเร็ จต่าง ๆ ที่สะสมและถ่ายทอดต่อกันมาในองค์กรมาอย่างยาวนาน และ
เพื่อให้ การรวบรวมและนาองค์ความรู้เหล่านี ้ไปใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ มีการริ เริ่ มโครงการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
ขึ ้น เพื่อถอดองค์ความรู้ ในองค์กรให้ ครบถ้ วนไม่สูญหาย โดยเริ่ มจากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ รวมถึงผู้เกษี ยณอายุ และนามา
รวบรวมอย่างเป็ นระบบ เพื่อเผยแพร่ให้ พนักงานได้ เรียนรู้ และเป็ นทรัพยากรที่จะใช้ ในการพัฒนาบุคลากรได้ อย่างต่อเนื่องในอนาคต

8-16

ส่วนที ่ 2 หัวข้อที ่ 9 การกากับดูแลกิ จการ

9. การกากับดูแลกิจการ
9.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

ธนาคารทิสโก้ (บริ ษัท ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)) “บริ ษัท” ในฐานะบริ ษัทย่อยของกลุ่มทิสโก้ ได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแล
กิจการ (Corporate Governance Policy) อย่างเคร่งครัด รวมทังมี
้ การระบุไว้ อย่างชัดเจนในข้ อบังคับของธนาคารให้ ปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ซึ่งกากับดูแลโดยบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยอ้ างอิงจากหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับ
บริ ษัทจดทะเบียน ปี 2549 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด ครอบคลุมโครงสร้ างการกากับดูแล แนวปฏิบตั ิในการกากับ
ดูแลกิจการ โครงสร้ างการปฏิบตั ิงาน หน้ าที่ของหน่วยงานกากับดูแล และนโยบายการปฏิบตั ิงานแบบรวมศูนย์ เพื่อให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยปฏิบตั ิ
ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการของกลุม่ อย่างเคร่งครัด
บริษัทมุง่ เน้ นการให้ บริการทางการเงินที่ทนั สมัย สร้ างสรรค์ และเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า โดยยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานสูงสุดด้ านจรรยาบรรณและการกากับดูแลกิจการที่ดี ด้ วยตระหนักว่าธุรกิจต้ องดาเนินควบคูไ่ ปกับการเป็ นพลเมืองที่ดีของสังคมและ
การดูแลผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ที่เกี่ยวข้ อง ไม่วา่ จะเป็ นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้ า คูค่ ้ าและเจ้ าหนี ้ คูแ่ ข่ง รวมทังสั
้ งคมและสิ่งแวดล้ อม
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ได้ มีการทบทวนและปรับปรุง “นโยบายการกากับดูแลกิจการ” (Corporate Governance Policy) โดยได้ รับการ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็ นแนวทางให้ แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มทิสโก้ ในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ
และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทในกลุ่มทิสโก้ ดาเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบสูงสุด มีความโปร่งใส และปฏิบตั ิต่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
อย่า งเท่า เทียมกัน รวมทัง้ เพื่อสนับ สนุน ให้ บ ริ ษัท ในกลุ่มทิส โก้ มีการบริ ห ารจัด การด้ ว ยความซื่อสัต ย์ส ุจริ ต มีป ร ะสิท ธิ ภาพและประสิท ธิ ผ ล
แนวปฏิบตั ิในการกากับดูแลกิจการที่กลุ่มทิสโก้ ยึดเป็ นหลักในการดาเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็ น 5 หัวข้ อหลัก กล่าวคือ สิทธิของผู้ถือหุ้น
และการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บทบาทของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของกรรมการ และ
ความซื่ อ สัต ย์ แ ละจริ ย ธรรม (รายละเอี ย ดของแนวปฏิ บัติ ใ นการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท สามารถดู ไ ด้ จากเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ที่
www.tisco.co.th)
หลักการการกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ที่กาหนดโดยบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และใช้ บงั คับกับบริ ษัทในกลุ่ม
ทังหมด
้
สรุปได้ ดงั นี ้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นผู้เป็ นเจ้ าของบริ ษัทที่แท้ จริ ง โดยการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุก
กลุ่มอย่างเสมอภาค สิทธิขนั ้ พื ้นฐานตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น ได้ แก่ การซื ้อขายหรื อโอนหุ้ น การมีส่วนแบ่งในกาไรของบริ ษัท การได้ รับข่าวสาร
ข้ อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอผ่านทางช่องทางที่เข้ าถึงได้ ง่ายและในเวลาที่เหมาะสม การเข้ าร่วมประชุมเพื่อใช้ สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อเลือกตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี รวมถึงเรื่ องอื่นๆ ที่มี
ผลกระทบอย่างมีนยั ต่อบริษัท เป็ นต้ น นอกจากนีบ้ ริษัทส่งเสริมให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิของตนอย่างเต็มที่ โดยการอานวยความสะดวกและจัดหาช่องทาง
อันเป็ นการเอื ้อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถใช้ สิทธิได้ โดยไม่ย่งุ ยาก เช่น การให้ ข้อมูลสาคัญผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท การจัดให้ มีหน่วยงานนัก ลงทุนสัมพันธ์
เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นโดยตรง และการอานวยความสะดวกในการเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น
บริษัทปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย บุคคลธรรมดา หรือสถาบัน ผู้ถือหุ้นไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติทงั ้
ที่เป็ นผู้บริหารหรือไม่เป็ นผู้บริหาร โดยมีนโยบายดังนี ้
1) ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะได้ รับการคุ้มครองจากการกระทาที่ไม่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้นไม่วา่ จะทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม
2) บริษัทกาหนดระเบียบการห้ ามใช้ ข้อมูลภายในไว้ อย่างเข้ มงวด
3) คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารระดับสูงจะต้ องเปิ ดเผยเกี่ยวกับการทาธุรกรรมที่มีผลกระทบโดยตรงกับบริ ษัท ไม่ว่าธุรกรรม
ดังกล่าวจะกระทาโดยตรงหรือโดยอ้ อมหรือในนามของบุคคลที่สาม
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นอย่างยิ่ง ด้ วยเป็ นโอกาสสาคัญที่ผ้ ูถือหุ้นจะสามารถใช้ สิทธิ เพื่อมีส่วนร่ วมในการ
พิจารณาตัดสินใจในเรื่องสาคัญต่างๆ ของกิจการ ซึง่ ได้ อานวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ดังนี ้
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การแจ้ งรายละเอียดการประชุมและเอกสารการประชุม

บริ ษัทจัดทาเอกสารการประชุมทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเปิ ดเผยให้ นักลงทุนทราบเป็ นการทั่วไปล่วงหน้ าก่อนการ
ประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้ าอย่างเพียงพอ ในขณะที่บริ ษัทจะ
ดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมทัง้ เอกสารประกอบการประชุมให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามที่
กฎหมายกาหนด ทังนี
้ ้ รายละเอียดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และในเอกสารที่จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น เป็ นข้ อมูลเดียวกัน นอกจากนี ้ บริ ษัทยังลงประกาศบอก
กล่าวการนัด ประชุมผู้ถือหุ้นทางหนังสือพิมพ์เป็ นเวลา 3 วัน ติดต่อกัน นอกจากนี ้ บริ ษั ทยังลงประกาศบอกกล่าวการนัดประชุมผู้ถือหุ้นทาง
หนังสือพิมพ์เป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันอีกด้ วย ทังนี
้ ้ รายละเอียดวาระการประชุมระบุชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว


การเข้ าร่วมประชุม

บริ ษัทจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมตามรายละเอียดเกี่ยวกับ
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อรักษาสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
และเพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น บริ ษัทได้ นาระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการลงทะเบียนพร้ อมทังจั
้ ดพิมพ์บตั รลงคะแนนในแต่ละวาระ
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นด้ วย ส่งผลให้ การลงทะเบียนเป็ นไปด้ วยความรวดเร็ว และถูกต้ อง นอกจากนี ้ ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นยังสามารถลงทะเบียนเข้ า
ร่วมประชุมเพื่อใช้ สิทธิออกเสียงในวาระที่ยงั มิได้ ลงคะแนนได้ อีกด้ วย สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และมีค วามประสงค์
จะมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมแทนได้ บริษัทได้ เสนอชื่อกรรมการอิสระพร้ อมประวัติให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณามอบฉันทะ บริษัทได้ แนบหนังสือมอบ
ฉันทะที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ อีกทัง้ สามารถออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ าในหนังสือลงทะเบียนเข้ า ร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนซึง่ นาส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะประเภทอื่น และ
หนังสือลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ อีกด้ วย


การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้ เหมาะสมและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความ
คิดเห็นและสอบถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ บริษัทจะดาเนินการอย่างดีที่สดุ ให้ กรรมการทุกคน ผู้บริหารระดับสูง
รวมทังผู
้ ้ สอบบัญชี เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อชี ้แจงข้ อซักถามอีกด้ วย โดยกรรมการและผู้บริ หารจะอธิบายและชี ้แจงเหตุผลอย่างตรงประเด็นจน
เป็ นที่กระจ่าง


การดาเนินการประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาระเบียบวาระตามลาดับที่กาหนดไว้ ในหนังสื อเชิญประชุม เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลี่ยนลาดับ
ระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมผู้ถือหุ้น หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้ อยกว่าหนึ่งใน
สามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจะขอให้
ั้
ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่ นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ โดยก่อนเริ่ มพิจารณา
ระเบียบวาระต่า งๆ จะมีการแจ้ งจานวนหรื อสัด ส่ว นผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับ มอบฉันทะที่ เข้ า ร่ ว มประชุม รวมทัง้ แจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นรั บ ทราบสิท ธิ ในการ
ลงคะแนน คะแนนเสียงที่ต้องการในแต่ละวาระ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง หรื อมีผ้ ู รับ
มอบฉันทะให้ มาร่วมประชุม มีสิทธิออกเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น ยกเว้ นวาระการพิจารณาเลือกตังกรรมการ
้
ซึ่งใช้ วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม
(Cumulative Voting) ในการออกเสียงลงคะแนน เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้ การปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างเท่าเทียมกันมากที่สดุ
บริษัทนาบัตรลงคะแนนมาใช้ ในทุกวาระ รวมทังวาระการพิ
้
จารณาเลือกตังกรรมการ
้
ทังนี
้ ใ้ นวาระเลือกตังกรรมการ
้
บริ ษัทได้ จดั ทาบัตรลงคะแนน
เสียงให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถใช้ สิทธิออกเสียงเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ จดั ให้ มีบุคคลภายนอกทาหน้ าที่ดแู ลให้ การประชุมผู้ถือหุ้น
เป็ นไปด้ วยความโปร่งใส ถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับบริษัท เมื่อเสร็จสิ ้นการตรวจนับคะแนน จะประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง
2. บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริษัทปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทังหมดอย่
้
างเป็ นธรรมตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ ซึง่ ระบุไว้ ชดั เจนในเรื่อง “สิทธิของผู้ถือหุ้นและ
การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน” และสอดคล้ องต่อสิทธิตามกฎหมายของผู้มีสว่ นได้ เสีย นอกจากนี ้ บริษัทยังให้ ความสาคัญต่อผู้สว่ นได้ เสีย
ด้ วยการพัฒนากระบวนการเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีสว่ นได้ เสียได้ อย่างต่อเนื่องเสมอมา
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ผู้มีสว่ นได้ เสียเหล่านี ้ ได้ แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัท พนักงาน ลูกค้ า คูค่ ้ า เจ้ าหนี ้ และคูแ่ ข่ง รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้ อม โดยรอบ
2.1 ผู้ถือหุ้น
นอกเหนือจากประโยชน์โดยตรงที่เกิดจากสิทธิของผู้ถือหุ้นและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นที่ได้ รับจากบริ ษัทตามที่ได้ กล่าว
มาข้ างต้ น ในทางอ้ อมนัน้ สิ่งที่ผ้ ูถือหุ้นได้ รับจากการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมของบริ ษัท ที่มีต่อผู้มีส่วนได้ เสียอื่น เช่น การไว้ วางใจซึ่งกันและกัน ได้
กลายเป็ นการส่งเสริ มความร่วมมือระหว่างบริ ษัทและคู่ค้า ซึ่งถือได้ ว่าเป็ นปั จจัยสาคัญในการเพิ่มความมัง่ คัง่ ของผู้ถือหุ้นในระยะยาวและทาให้
บริษัทมีความมัน่ คงทางการเงินและมีการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
2.2 พนักงาน
พนักงานทังหมดทั
้
ง้ ที่เป็ นพนักงานประจาและพนักงานสัญญาจ้ างของบริ ษัทจะได้ รับค่าตอบแทนอย่างเป็ นธรรม และเป็ นไป
ตามระบบประเมินผลการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน อีกทังบริ
้ ษัทยังจัดให้ มีการให้ ความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาและการฝึ กอบรม และได้ มีการจัด
สวัสดิการเพื่อดูแลด้ านสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทางานอีกด้ วย
2.3 ลูกค้ า
บริ ษัทยึดมัน่ ต่อหน้ าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาที่ให้ กับลูกค้ าโดยส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริ การที่เหมาะสมอย่างมืออาชีพ
ด้ วยจรรยาบรรณและมาตรฐานอันสูงสุด
2.4 คู่ค้าและเจ้ าหนี ้
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของคู่ค้า จึงปฏิบตั ิต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเป็ นธรรม รับผิดชอบต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขสัญญาที่ตกลง
กัน ทังนี
้ ้ ในการคัดเลือกคู่ค้าบริ ษัทมีนโยบายและกระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ างที่ชดั เจน และมีนโยบายไม่ทาธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติก รรมต้ องสงสัยใน
การรับหรือให้ สินบนหรือทุจริตคอรัปชัน่ ในรูปแบบใดโดยเด็ดขาด
นอกจากนี ้ บริษัทยังปฏิบตั ิตอ่ เจ้ าหนี ้อย่างเป็ นธรรมและซื่อสัตย์สจุ ริ ตด้ วยเช่นกัน โดยเคารพเงื่อนไขที่ทงสองฝ่
ั้
ายตกลงกัน ใน
การดาเนินการค้ าร่วมกับเจ้ าหนี ้ บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามนโยบายของแนวร่ว มปฏิบัติ (Collective Action Coalition) เพื่อการต่อต้ านการทุจริ ตใน
ภาคเอกชนและพระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปั ญญา
2.5 คู่แข่ ง
บริษัทดาเนินธุรกิจด้ วยความเคารพในการแข่งขันที่เป็ นธรรมและซื่อสัตย์สจุ ริต โดยทางานภายในกรอบของกฎระเบียบของการ
แข่งขันทางการค้ าที่เกี่ยวข้ องและละเว้ นจากการกระทาที่อาจมีผลกระทบในทางลบต่ออุตสาหกรรมการเงิน
2.6 สังคมและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและได้ ดาเนินการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาความคิ ดริ เริ่ มที่จะทาให้ สงั คมดีขึน้
โดยได้ ใช้ ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญมุ่งเน้ นไปยัง ปั ญหาความยัง่ ยืนซึ่งมีความสาคัญต่อผู้มีส่วนได้ เสียและบริ ษัท เช่น การสนับสนุนการศึกษา
และความรู้ทางการเงิน กิจกรรมสวัสดิการสังคม การอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมและสิ่งแวดล้ อม กิจกรรมดังกล่าวส่วนใหญ่ได้ ถกู ผลักดันโดยพนักงานที่มีจิต
อาสา และลูกค้ าและคูค่ ้ าทางธุรกิจบางส่วน ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการปลูกฝั งค่านิยมทางศีลธรรมและจิตสานึกที่มีตอ่ สังคมส่วนรวม
นอกเหนือจากการที่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียสามารถแสดงความคิดเห็น ร้ องเรี ยน หรื อเสนอเรื่ องสาคัญอื่นๆ ได้ โดยตรงต่อกรรมการอิสระ หรื อ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว เพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียยิ่งขึ ้น บริษัทได้ จดั ให้ มีชอ่ งทางติดต่อที่หลากหลาย อาทิ เปิ ดศูนย์บริ การ
ลูกค้ าสัมพันธ์ เคาน์เตอร์ บริ การทังที
้ ่สานักงานใหญ่และสาขา เว็บไซต์ของบริ ษัท และจัดให้ มีหน่วยงานเฉพาะ เพื่อให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียแสดงความ
คิดเห็น ร้ องเรี ยน หรื อเสนอเรื่ องสาคัญอื่นๆ ต่อบริ ษัทได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จัดให้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการรับความ
คิดเห็น ข้ อร้ องเรียนต่างๆ จากผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ขณะที่หน่วยงานทรัพยากรบุคคลและศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยนกลุ่มทิสโก้ (TISCO HR Help Line)
รับผิดชอบในการรับข้ อคิดเห็นและเรื่ องราวร้ องทุกข์จากพนักงาน นอกจากนี ้ยังมีหน่วยงานกากับรับผิดชอบในการรับข้ อเสนอแนะ ข้ อร้ องเรี ยน หรื อ
เรื่องสาคัญอื่นๆ เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบ ตลอดจนการกากับดูแลต่างๆ หน่วยงานเหล่านีจ้ ะเป็ นผู้คดั กรองและรายงานเรื่ องที่มี
ความสาคัญไปยังคณะกรรมการกากับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงาน ซึ่งจะดาเนินการแก้ ไขปั ญหา และ/หรื อ รายงานต่อไปยังคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานเรื่ องที่มีนัยสาคัญไปยังคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อทราบต่อไป
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นอกจากนี ้ บริษัทได้ จดั ทาแนวนโยบาย และวิธีปฏิบตั ิงานต่อข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ า พนักงาน และผู้มีส่วนได้ เสียอื่นๆ อย่างชัดเจน เพื่อรักษาสิทธิ
รวมถึงคุ้มครองความเป็ นส่วนตัวของผู้ร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียนดังกล่าวจะได้ รับการคุ้มครองและเก็บรักษาข้ อมูลส่วนตัวไว้ เป็ นความลับ
ช่ องทางการรับเรื่องร้ องเรียน
กลุม่ ทิสโก้ กาหนดช่องทางการรับเรื่องร้ องเรียน โดยผู้ร้องเรียนสามารถร้ องเรียนได้ 4 ช่องทาง ดังนี ้
ช่ องทางที่ 1

การร้ องเรียนด้ วยตนเองที่สานักงานใหญ่หรือสาขาของธนาคาร โดยแจ้ งผ่านพนักงาน
หรือกรอกแบบฟอร์ มแล้ วส่งให้ พนักงาน

ช่ องทางที่ 2

การร้ องเรียนโดยจัดทาเป็ นหนังสือ และส่งมาที่
ฝ่ ายกากับ
บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
เลขที่ 48/49 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชัน้ 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ช่ องทางที่ 3

การร้ องเรียนผ่านศูนย์บริการลูกค้ าทางโทรศัพท์หรือโทรสารที่หมายเลข
โทรศัพท์ 0 2633 6000 และโทรสาร 0 2633 6800

ช่ องทางที่ 4

การร้ องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ช่ องทางที่ 5

ศูนย์รับเรื่องร้ องเรียนกลุม่ ทิสโก้ (TISCO HR Help Line) สาหรับพนักงาน

3. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญของบริษัทซึง่ รวมถึงข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน
อย่า งถูก ต้ อง ครบถ้ ว น โปร่ งใส เสมอภาค และทัน การณ์ รวมทัง้ เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบี ยบต่า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่สะดวกต่อการค้ นหา เช่น เว็บไซต์ของบริ ษัท ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมนักวิเคราะห์ และช่องทางการ
เปิ ดเผยข้ อมูลของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้ น
บริษัทจัดทารายงานต่างๆ เพื่อนาส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและเผยแพร่ตอ่ สาธารณชนบนพื ้นฐานของความเป็ นธรรมและง่ายต่อการ
เข้ าใจ โดยคณะกรรมการมีหน้ าที่จดั ทารายงานอธิบายถึงผลการดาเนินงานและเหตุการณ์สาคัญในรอบปี ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบ และรับผิดชอบต่ อ
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึง่ การประเมินเบื ้องต้ นดาเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผู้สอบทานก่อนที่คณะกรรมการบริษัทจะทาการอนุมตั ิการประเมินเป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ าย ในด้ านการรับรองความถูกต้ องของรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้ าที่สอบทานรายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยให้ มีการจัดทาอย่างถูกต้ อง
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างโปร่งใสเพียงพอต่อผู้ลงทุนในการตัดสินใจลงทุน กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการ
บริษัทเป็ นผู้จดั ทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบจะออกรายงานเมื่อมีประเด็นการ
ตรวจสอบควบคูก่ บั รายงานของผู้สอบบัญชี โดยรายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชี จะรวบรวมไว้ ใน
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี
บริษัทจัดให้ มีการเปิ ดเผยรายชื่อ และอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดอื่นๆ จานวนครัง้ ของการประชุม จานวน
ครัง้ ที่กรรมการแต่ละคนเข้ าร่วมประชุมในปี ที่ผ่านมา ค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงข้ อมูลกรรมการและผู้บริ หาร และข้ อมูลอื่นๆ ขององค์กร ใน
รายงานประจาปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท
บริ ษัทมอบหมายให้ สานักเลขานุการบริ ษัท (Corporate Secretariat Office) และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
ทาหน้ าที่เผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทังข้
้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลทัว่ ไปให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สถาบันจัด อันดับความ
น่าเชื่อถือในการลงทุน และหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ แก่ การรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริ ษัทในหัวข้ อ “นักลงทุนสัมพันธ์ ” เพื่อให้ ผ้ สู นใจสามารถศึกษาข้ อมูลได้ โดยสะดวก นอกจากนี ้ ยังมีการ
จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และชี ้แจงข้ อมูล รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมซักถามข้ อมูลอย่างโปร่งใส โดยมีผ้ ูบริ หารระดับสูงเข้ าร่วม
การชี ้แจงด้ วย โดยกิจกรรมดังกล่าวรวมถึงการประชุมนักวิเคราะห์เพื่อชี ้แจงผลประกอบการรายไตรมาส (Quarterly Analyst Meeting) การ
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แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) การให้ ข้อมูลแบบตัวต่อตัวแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั ้งในประเทศและจากต่างประเทศ และ
การพบปะผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
นอกจากนี ้ กรรมการและผู้บริ หารต้ องรายงานให้ บริ ษัททราบถึงการถือครองหุ้นของบริ ษัทและการมีส่วนได้ เสีย ของตน รายละเอียด
ตามข้ อ 4 ซึง่ จะได้ กล่าวถึงต่อไปนี ้
4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4.1 โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ความซื่อสัตย์
ความสามารถในการให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระ และความเข้ าใจในธุรกิจของกลุม่ ทิสโก้ ทังนี
้ ้ กรรมการแต่ละท่านมีวาระการดารงตาแหน่งเป็ นเวลา 1
ปี โดยกาหนดไว้ ชดั เจนในข้ อบังคับของบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะได้ รับการเลือกตังใหม่
้ ทงคณะในการประชุ
ั้
มผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจาปี ทุกครัง้ โดยให้ คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการณ์ในตาแหน่งต่อไปจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ ารับตาแหน่ง
เพื่อให้ กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงสามารถอุทิศเวลาในการบริ หารจัดการบริ ษัทได้ อย่างเต็มที่ จึงกาหนดให้ กรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงดารงตาแหน่งประธานกรรมการ กรรมการบริหาร หรื อกรรมการผู้มีอานาจลงนาม ตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งหรื อหลายตาแหน่งใน
บริษัทอื่นได้ ไม่เกิน 3 บริษัทจดทะเบียน ตามที่กาหนดไว้ ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี ้ กรรมการและผู้บริ หาร ควรหลีกเลี่ยงการ
รับตาแหน่งหรืองานใดที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ คณะกรรมการชุดอื่นช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการสอบทานหรื อทาการศึกษา
เรื่องต่างๆ ที่สาคัญในรายละเอียด อาทิเช่น คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ กลุ่มทิสโก้ ได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัท ดูแล
กิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ ติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการ จัดการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง
การจัดทาหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม และหน้ าที่อื่นๆ ตามที่ระบุไว้ ในกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกากับดูแล
4.2 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหลัก 2 ด้ าน ได้ แก่ บทบาทด้ านผลการดาเนินงาน และบทบาทด้ านการกากับดูแลกิจการ แสดง
ให้ เห็นว่าคณะกรรมการบริ ษัทไม่เพียงต้ องให้ ความสาคัญต่อการกาหนดนโยบายและกลยุทธ์ ของบริ ษัท แต่ยงั ต้ องติดตาม ดูแล และควบคุมการ
บริหารงานของบริษัทเพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ นโยบายสาคัญต่างๆ ของบริ ษัทได้ ถกู นาไปใช้ ปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็ นไปตาม
กฎหมาย ข้ อกาหนด กฏเกณฑ์ตา่ งๆ เพื่อมาตรฐานจรรยาบรรณสูงสุด
(1) บทบาทด้ านผลการดาเนินงาน - การกาหนดนโยบายและกลยุทธ์
คณะกรรมการบริษัทต้ องจัดให้ มีแผนกลยุทธ์ระยะยาว ที่สะท้ อนถึงแนวคิดและวิสยั ทัศน์ในการดาเนินธุรกิ จในอนาคตของ
บริ ษัท ส่วนแผนธุรกิจระยะสัน้ ควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ เพื่อ ที่ฝ่ายจัดการจะสามารถนาไปปฏิบัติและประเมินผลได้ อย่าง
สม่าเสมอ คณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิแผนธุรกิจ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของพนักงานและการทาประมาณการโดยฝ่ ายจัดการในแต่ละปี
แผนการปฏิบตั ิงานจะครอบคลุมถึงตัวบ่งชี ้การปฏิบตั ิงานและเป้าหมายทางธุรกิจซึง่ ในกรณีที่การดาเนินงานต่างไปจากแผนที่กาหนดจะต้ องมีการ
ตรวจและวิเคราะห์อย่างสม่าเสมอ นอกจากนีค้ วรมีการประเมินผล และรายงานการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานโดยฝ่ ายจัดการต่อคณะกรรมการ
บริ ษั ทเพื่อรับ ทราบความคื บหน้ าอย่างสม่าเสมอเพื่อ ให้ การด าเนิ นงานประสบผลสาเร็ จลุล่วงตามเป้าหมาย การติ ตตามและประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอจะช่วยบ่งชี ้ถึงความคลาดเคลื่อนของผลการปฏิบตั ิงานจากแผนงานที่ได้ กาหนดไว้ เพื่อดาเนินการแก้ ไขได้ อย่างถูก ต้ อง
และทันท่วงที
คณะกรรมการบริ ษั ท จะกาหนดนโยบายในการปฏิบัติ ง านเพื่ อใช้ ใ นการก ากับ ควบคุม การด าเนิ น ธุ รกิ จตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายการบริหารทรัพยากรบุคคล การเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงิน การตรวจสอบและการลงทุน ซึง่ สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ ระยะยาวและระยะ
สันของกลุ
้
่มทิสโก้ ในการกาหนดนโยบาย ฝ่ ายจัดการจะจัดเตรี ยมและนาเสนอนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่ อให้ คณะกรรมการบริ ษัทอนุมัติ โดย
คณะกรรมการบริษัทจะต้ องดูแลให้ นโยบายและแนวปฏิบตั ิเป็ นไปตามหลักการดาเนินธุรกิจของบริษัท นโยบายดังกล่าวช่วยให้ ฝ่ายจัดการสามารถ
ตัดสินใจดาเนินการได้ ในสถานการณ์ตา่ งๆ เป็ นการจากัดความผิดพลาดที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อันเป็ นผลจากการตัด สินใจที่ไม่ถกู ต้ อง
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ส่วนที ่ 2 หัวข้อที ่ 9 การกากับดูแลกิ จการ
นโยบายจะต้ องครอบคลุมกิจกรรมหลักทังหมดของบริ
้
ษัท และจะต้ องสามารถปรับเปลี่ยนหรื อเพิ่มเติมได้ เพื่อรองรับแนว
ปฏิบตั ิใหม่หรือที่มีการปรับปรุง และสถานการณ์ของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดทานโยบายที่ชดั เจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรสามารถป้องกันการ
สื่อสารที่ผิดพลาดได้ บริ ษัทจะทาธุรกรรมใหม่ได้ ต่อเมื่อมีการจัดทานโยบายที่เกี่ยวข้ องรองรับแล้ วเท่านัน้ โดยคณะกรรมการบริ ษัทควรจั ดให้ มี
วิธีการประเมินผล และการรายงานกิจกรรมเสี่ยงที่เหมาะสม
ในการปฏิบัติตามนโยบายนัน้ ต้ องมีการจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนโดยมีการสื่อสารมาตรฐานดังกล่าวให้
พนัก งานทุกระดับ ของบริ ษั ท ทราบโดยทั่ว กัน ทัง้ นี จ้ ะต้ อ งมี แ หล่ง ของข้ อ มูล อ้ า งอิ ง เพีย งแหล่ง เดี ย วเพื่ อ ให้ เ ป็ นมาตรฐานเดี ยวกัน ทัง้ หมด
คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้ มีมาตรฐานในการทบทวนปรับปรุงนโยบายเป็ นครัง้ คราวเพื่อให้ นโยบายมีความสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ ทงระยะ
ั้
ยาวและระยะสัน้
กลุม่ ทิสโก้ ให้ ความสาคัญในการดาเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ แนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี กลุม่ ทิสโก้ ไม่มี
นโยบายสนับสนุนให้ มีการทารายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน หรื อการทารายการซึ่งอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ หาก
เกิดรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณารายการดังกล่าวอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยจะรายงาน และ/หรื อ นาเสนอคณะกรรมการ
บริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิแล้ วแต่กรณี บริ ษัทจะพิจารณารายการดังกล่าวเสมือนการทารายการปกติการค้ าทั่วไป บุคคลที่เข้ าข่ายที่อาจจะมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์จะไม่มีสิทธิในการอนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าว
(2) บทบาทด้ านการกากับดูแลกิจการ - การดูแลควบคุม ติดตามประเมินผล และความรับผิดชอบต่อผลงานในหน้ าที่
แม้ วา่ คณะกรรมการบริษัทจะได้ มอบหมายหน้ าที่สาคัญๆ ส่วนใหญ่ รวมทังการบริ
้
หารงานประจาวันให้ แก่ฝ่ายจัดการแล้ ว
ก็ตาม คณะกรรมการบริ ษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการกากับดูแลและติดตามการดาเนินงานของบริ ษัทเพื่อการปฏิบัติตามบทบาทด้ านการ
กากับดูแลกิจการที่ดีให้ ครบถ้ วน คณะกรรมการบริษัทควรรับทราบถึงสภาพแวดล้ อมในการดาเนินงานของบริษัทตลอดเวลา รวมทังปั
้ จจัยต่างๆ ทัง้
ภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อบริ ษัท ซึ่งรวมถึงสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ โครงสร้ างของกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ กรรมการควร
ตระหนักถึงภาระความรับผิดที่อาจเกิดขึ ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ และควรดูแลให้ บริษัทมีนโยบายและวิธีปฏิบตั ิที่เหมาะสมเพื่อควบคุม
การดาเนินงานของบริษัทให้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย ข้ อกาหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง กรรมการควรติดตามหาความรู้เกี่ยวกับแนวโน้ มทางการเงินทัง้
ในระดับท้ องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับสากล รวมทังการเปลี
้
่ยนแปลงต่างๆ ทางกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อ
บริษัทอยูเ่ สมอ
รายงานที่ ฝ่ ายจัด การจัด ท าและน าเสนอให้ แ ก่ค ณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่งแสดงข้ อมูล ที่ เกี่ ยวข้ องกับ สถานะ และผล
ประกอบการด้ านต่างๆ อาทิ ข้ อมูลทางการเงิน การบริ หารความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินให้ ก้ ยู ืม สภาพคล่อง สภาวะและความผันผวนของตลาด การ
ลงทุน สินทรัพย์และหนี ้สิน และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ เป็ นเครื่องมือสาคัญที่คณะกรรมการบริษัทจะใช้ ในการทาหน้ าที่สอดส่อง
ดูแลการดาเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณารายงานและข้ อมูลต่างๆ เหล่านัน้ ด้ วยความรอบคอบ และระมัดระวังเพื่อให้ ทราบ
ถึงสัญญาณเตือนในด้ านต่างๆ เช่น ผลประกอบการที่ถดถอย ความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ การใช้ อานาจในลักษณะที่ไม่ถกู ต้ องของฝ่ ายจัดการ ปั ญหาที่
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน การไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทังประเด็
้
นอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้ อง
ของรายงานนันๆ
้
คณะกรรมการบริษัทควรกาหนดให้ ฝ่ายจัดการจัดส่งรายงานเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นประจา รวมทังให้
้ ฝ่าย
จัดการแจ้ งให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบถึงสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ แนวโน้ มทางการตลาด มาตรฐานทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงด้ านกฎและ
กฎระเบียบต่างๆ และตัวบ่งชีท้ างเศรษฐกิจมหภาคอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทควรกาหนดให้ ฝ่ายจัดการมีหน้ าที่แจ้ งให้
คณะกรรมการบริษัททราบถึงอุปสรรคในการแข่งขัน โอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงใดๆ ในธุรกิจ และขันตอนของทางการซึ
้
่งอาจจะมี
ผลกระทบต่อบริษัท รวมทังก
้ าหนดให้ ฝ่ายจัดการจัดหาข้ อมูลสนับสนุนให้ แก่คณะกรรมการบริษัทในการวางแผนทางกลยุทธ์ กาหนดนโยบาย หรื อ
กากับดูแลกิจการหรือธุรกิจของบริษัทด้ วย
สาหรับหน้ าที่ในการดูแลการบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการบริ ษัทควรดูแลให้ แน่ใจว่าฝ่ ายจัดการทราบถึงความเสี่ยง
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ ้น รวมทังมี
้ การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบและมีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอในการกาหนดตัวชี ้วัดความ
เสี่ยงวิธีการประเมินความเสี่ยง กระบวนการสอบทานและควบคุมความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ ของสถาบันการเงิน ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทควรให้
ความเห็นชอบแผนปฏิบตั ิการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทซึง่ ฝ่ ายจัดการจัดทาขึ ้น
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กลุม่ ทิสโก้ อยูภ่ ายใต้ ข้อบังคับของกฎหมาย กฎและระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ของทางการ และมีหน้ าที่จะต้ องจัดทารายงาน
ต่างๆ เสนอต่อหน่วยงานที่ทาหน้ าที่กากับดูแลเป็ นจานวนมาก คณะกรรมการบริ ษัทจึงมีความรับผิดชอบในการจัดให้ มีระบบควบคุมต่างๆ เพื่อให้
เกิดความมัน่ ใจว่า กลุม่ ทิสโก้ ได้ ดาเนินการโดยถูกต้ องตามกฎหมาย กฎและระเบียบข้ อบังคับ โดยที่ระบบควบคุมดังกล่าว จะเป็ นเครื่ องมือช่วยชี ้
เตือนให้ เห็นถึงการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย หรือกฎและระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ที่เกิดขึ ้นหรืออาจเกิดขึ ้นได้ อย่างทันท่วงที
4.3 คณะกรรมการชุดอื่น
เพื่อให้ การกากับดูแลกิจการบรรลุเป้าหมายสูงสุด และรักษามาตรฐานการดาเนินงานในระดับสูง คณะกรรมการได้ มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการชุดอื่นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการสอบทานหรือพิจารณาศึกษาเรื่องต่างๆ ที่สาคัญในรายละเอียด คณะกรรมการ
ชุดอื่นมีอานาจในการตัดสินใจแทนคณะกรรมการ เสนอความเห็นหรือข้ อเสนอแนะให้ คณะกรรมการตัดสินใจ ตามกรอบที่คณะกรรมการเห็นสมควร
มอบหมาย อาทิ คณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการตรวจสอบ และอื่นๆ หากจาเป็ น เป็ นคราวๆ ไป ซึ่งองค์คณะของคณะกรรมการชุดต่างๆ
จะต้ องมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ขอบเขตการดาเนินงาน ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคน และเป็ นไป ตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สมาชิกในคณะกรรมการชุดอื่นที่มีสว่ นได้ เสียหรืออาจมีสว่ นได้ เสียในรายการใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการ
พิจารณารายการดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการมี ก ารก าหนดบทบาทและแบ่ง แยกขอบเขต อ านาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ ระหว่า งคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบอย่างชัดเจน ดังรายละเอียดปรากฏตามข้ อ 8.1
4.4 การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีการกาหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้ เป็ นการล่วงหน้ า เพื่อให้ กรรมการแต่ละคนสามารถจัดเวลาและ
เข้ าร่วมประชุมได้ กรณีที่มีวาระพิเศษอาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามความเหมาะสมได้ โดยในการกาหนดวาระที่จะพิจารณาในการประชุมแต่ละครัง้ นัน้
ประธานคณะกรรมการและผู้บริ หารสูงสุดจะร่ วมกันกาหนดขอบเขต ระดับความสาคัญและเรื่ องที่จะกาหนดเป็ นวาระการประชุม นอกจากนี ้
คณะกรรมการได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้ อมเอกสารที่ใช้ ประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยเอกสารมี
ข้ อมูลถูกต้ องครบถ้ วนและเพียงพอต่อการพิจารณา มีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็ นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี
ให้ แก่คณะกรรมการล่วงหน้ าอย่างน้ อยก่อนการประชุม 7 วัน
ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการสนับสนุนให้ มีการพิจารณาประเด็นต่างๆ อย่างรอบคอบโปร่ งใส และ
จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอแก่ผ้ ูบริ ห ารในการนาเสนอรายละเอียด และคณะกรรมการที่ จะพิจารณาและให้ ข้อคิดเห็นอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดย
คณะกรรมการสนับสนุนให้ ผ้ บู ริหารเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรง เมื่อเสร็ จสิ ้นการประชุม
คณะกรรมการ เลขานุการบริ ษัทมีหน้ าที่จัดทารายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมทุกประเด็น เนือ้ หา และความเห็น ซึ่งจะถูก
จัดเก็บไว้ อย่างมีระเบียบเพื่อการตรวจสอบ
4.5 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
กรณีที่มีการแต่งตังกรรมการใหม่
้
บริษัทจะจัดให้ มีการปฐมนิเทศเพื่อชี ้แจงข้ อมูลเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทและผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมาโดยผู้บริ หารระดับสูง เพื่อให้ กรรมการใหม่มีความเข้ าใจในธุรกิจ และสามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ อย่างเต็มที่ โดยส่งมอบคู่มือ
กรรมการ นโยบาย และแนวปฏิบตั ิของการกากับ ดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ให้ แก่กรรมการอีกด้ วย นอกจากนี ้ บริ ษัทมีนโยบายในการส่งเสริ มให้
กรรมการเข้ ารับการอบรมหรือเข้ าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็ นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ อย่างสม่าเสมอ โดยดาเนินการให้ กรรมการทุกท่านเป็ นสมาชิก
ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย รวมทัง้ มีส านักเลขานุการบริ ษัทเป็ นสื่อกลางในการติดตามดูแลข่าวสารในด้ านต่างๆ รวมถึง
สนับสนุนการเข้ าอบรมหลักสูตรและการอบรมที่เป็ นประโยชน์ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ ของกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนเป็ นประจาทุกปี ทังนี
้ ้ บริ ษัท
จะแจ้ งกาหนดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้ กรรมการทราบล่วงหน้ าอย่างสม่าเสมอ
ทังนี
้ ้ กรรมการทุกท่านได้ รับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการแล้ ว และในปี 2559 มีกรรมการที่เข้ า
อบรมหรือสัมมนาอื่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบตั ิงาน ได้ แก่
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ชื่อ-นามสกุล
1. นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ

2. นางภัทรียา เบญจพลชัย

3. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

4. นายทาคาชิ คุโรเมะ

หลักสูตรและงานสัมนา
หลักสูตรของสถาบันวิทยาการพลังงาน
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน
หลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้ าและแพทยสภา
 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สาหรับผู้บริหารระดับสูง
หลักสูตรของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
 Driving Company Success with IT Governance
งานสัมนาอื่นๆ
 The Institute of Directors (UK) Annual Convention 2016 “Thriving in a Changing World”
หลักสูตรของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
 Driving Company Success with IT Governance
หลักสูตรของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่ วมกับสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Audit Committee Forum 2016 “New Audit Report: What’s in it for you?”
หลักสูตรของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
 Directors Certification Program

4.6 แผนการกาหนดผู้สืบทอดตาแหน่ ง (Succession Planning)
บริษัทได้ มีการกาหนดผู้สืบทอดตาแหน่งงานที่สาคัญไว้ ครบทุกตาแหน่ง เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง
โดยคณะกรรมการมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทใหญ่ดาเนินการดูแลให้ มีการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง
ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในกลุม่ ทิสโก้ และทบทวนแผนดังกล่าวเป็ นระยะ เพื่อความเหมาะสม สาหรับงานในตาแหน่งบริ หาร คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลจะเป็ นผู้พิจารณาและประเมินผู้สืบทอดตาแหน่ง เพื่อนาเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาของบริ ษัท
ใหญ่พิจารณาอนุมตั ิ โดยพิจารณาถึงปั จจัยต่างๆ เช่น คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละตาแหน่งงาน และประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของผู้บริหารที่มีคณ
ุ สมบัติเข้ าข่ายเหมาะสมที่สามารถสืบทอดในแต่ละตาแหน่ง
5. ความซื่อสัตย์ และจริยธรรม
ชื่อเสียงของกลุม่ ทิสโก้ ในเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมถือได้ วา่ เป็ นรากฐานที่สาคัญของบริ ษัทตังแต่
้ แรกเริ่ มดาเนินธุรกิจ ซึ่งทาให้ ผู้
มีส่วนได้ เสียเกิดความเชื่อมัน่ ต่อพนักงานของกลุ่มทิสโก้ ในเรื่ องของการคงไว้ ซึ่งความมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อมาตรฐานสูงสุด ลูกค้ าจะ
ได้ รับคาแนะนาที่มีคุณค่า ด้ วยความเอาใจใส่ ความเชื่อถือได้ ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ความจงรักภักดี ความไว้ วางใจ และความเป็ นมืออาชีพ ทังนี
้ ้
ความซื่อสัตย์ถือได้ วา่ เป็ นคุณสมบัติพื ้นฐานของการได้ รับเลือกเป็ นพนักงานของบริษัท
คณะกรรมการและพนักงานของบริ ษัท รวมทั ้งกลุ่มผู้บ ริ ห ารสูงสุด และผู้บริ ห ารระดับ สูงมุ่งมัน่ ที่จะรักษามาตรฐานอันสูงสุด ของ
กลุม่ ทิสโก้ ในเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรม โดยยึดมัน่ ในแนวปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี ้
ก) การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับ
ข) ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์จะต้ องได้ รับการเปิ ดเผยและเตรียมการที่เหมาะสมเพื่อให้ แน่ใจว่าการมีผลประโยชน์ที่มีสาระสาคัญ
ไม่ได้ มีสว่ นในกระบวนการตัดสินใจ
ค) ไม่อนุญาตให้ พนักงานรับหรื อเสนอ เงินสด ของขวัญที่มีมลู ค่า หรื อผลตอบแทนอื่นใด ซึ่งอาจจะถูกตีความว่าเป็ นการรับหรื อให้
สินบน
ง) ประเด็นด้ านจริยธรรมจะต้ องได้ รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
นโยบายและแนวทางในการต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
ในปี 2554 บริษัทได้ จดั ทา "นโยบายต่ อต้ านการทุจริ ต " (Anti-Corruption Policy) ขึน้ เพื่อเป็ นนโยบายในการป้องกันการกระทาทุจริ ต
และการรับหรือให้ สินบนของพนักงานในกลุม่ ทิสโก้ นอกจากแนวนโยบายที่เป็ นแนวทางยึดถือซึง่ นาไปสูก่ ารปฏิบตั ิแล้ ว บริ ษัทยังได้ ส่งเสริ มและเข้ า
ร่วมกิจกรรมต่อต้ านการทุจริ ตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด อาทิเช่น เป็ นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มแรกของ แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
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ต่อต้ านการทุจริ ต (Collective Action Coalition Against Corruption หรื อ CAC) โดยได้ ผ่านการรับรองฐานะจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริต เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 รวมถึงเป็ นหนึ่งในบริ ษัทที่ได้ รับการต่ออายุการรับรองฐานะและเป็ นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC) ประจาไตรมาส 2 ปี 2559 ต่อไปอีกเป็ นเวลา 3 ปี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559
อีกทังจั
้ ดทาการสื่อสาร "นโยบายต่อต้ านการทุจริ ต" ซึ่งได้ รับการอนุมตั ิและสนับสนุนจากคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ บริ หารจัดการด้ วยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต ตลอดจนสนับสนุนให้ พนักงานเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมเดินขบวนแสดงพลังต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ในวันต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ในช่วงตลอดเวลาที่ผ่านมา ผู้บริ หารกลุ่มทิสโก้ ยงั ได้ รับเชิญเป็ นผู้บรรยายหลักในหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับการต่อต้ านทุจริ ต
และคอร์ รัปชัน่ ในการเสวนาสาคัญๆ หลายครัง้ รวมถึงการเข้ าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดีและบรรษัทภิบาลมาโดยตลอด เช่น ในปี
2559 ได้ ให้ การต้ อนรับหน่วยงานและผู้สนใจ ในโครงการ CAC Company Visit ซึ่งจัดขึน้ โดยสมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัท ไทย (IOD) เพื่อศึกษาดูงานด้ า นการต่อต้ านทุจริ ต คอร์ รัปชั่น และเรี ยนรู้ แ นวปฏิบัติ ที่ดี ในการดาเนิ นธุรกิจด้ ว ยความ
รับผิดชอบต่อสังคม และมีการกากับดูแลกิจการที่ดี เป็ นต้ น
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คณะกรรมการชุดย่ อย

เพื่อ ให้ ก ารกากับ ดูแ ลกิ จการบรรลุเป้ าหมายสูงสุด และรั กษามาตรฐานการด าเนิ น งานในระดับ สูง คณะกรรมการได้ มี การแต่งตัง้
คณะกรรมการชุด อื่น เพื่ อช่ว ยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการสอบทานหรื อพิจารณาศึกษาเรื่ องต่า งๆ ที่ ส าคัญ ในรายละเอียด อาทิ
คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอื่นๆ และคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการชุด อื่น มีอานาจในการตัด สิน ใจแทนคณะกรรมการ เสนอความเห็ น หรื อข้ อ เสนอแนะให้ ค ณะกรรมการตัด สิน ใจ ตามกรอบที่
คณะกรรมการเห็นสมควรมอบหมาย หากจาเป็ น เป็ นคราวๆ ไป ซึ่งองค์คณะของคณะกรรมการชุดต่างๆ จะต้ องมีความเหมาะสมกับขนาดของ
ธุรกิจ ขอบเขตการดาเนินงาน ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคน และเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สมาชิกใน
คณะกรรมการชุดอื่นที่มีสว่ นได้ เสียหรืออาจมีสว่ นได้ เสียในรายการใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณารายการดังกล่าวเพื่อหลีก เลี่ยง
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการมีการกาหนดบทบาทและแบ่งแยกขอบเขต อานาจหน้ าที่และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกากับ ดูแลกิ จการ อย่างชัดเจน โดยสรุ ป ได้ ดังนี ้
(รายละเอียดปรากฏตามข้ อ 8.1)
คณะกรรมการบริ หาร รับผิดชอบงานในระดับปฏิบตั ิการซึ่งต้ องมีการพิจารณาในรายละเอียดของนโยบาย ขัน้ ตอนการดาเนินการ การ
บริ หารทรัพยากรบุคคล และการจัดการด้ านอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการให้ ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการในเรื่ องการจัดสรรงบประมาณ คณะกรรมการ
บริ หารมีหน้ าที่พิจารณาเรื่ องเร่งด่วน ซึ่งในกรณีปกติต้องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยเฉพาะกรณีที่ต้องตัดสินใจในช่วงที่ยงั ไม่มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทังยั
้ งมีอานาจแต่งตังและให้
้
คาแนะนาคณะกรรมการชุดย่อยที่รับผิดชอบเฉพาะเรื่ องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานภายในกลุม่ ทิสโก้
คณะกรรมการบริ ห ารได้ รับ การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริ ษั ท ปั จจุบัน คณะกรรมการบริ ห าร ประกอบด้ ว ยกรรมการที่ มีส่ว นร่ ว ม
บริหารงาน จานวน 4 ท่าน ได้ แก่ นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ เป็ น ประธานคณะกรรมการบริหาร นายสุทศั น์ เรืองมานะมงคล นายทาคาชิ คุโรเมะ และ
นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน) เป็ น กรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบในการกากับดูแลให้ เกิ ดความอิสระในการสอบทานรายงานทางการเงิน การ
ควบคุมและตรวจสอบภายใน และการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์และนโยบายของกลุม่ ทิสโก้ นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบยังให้ ความเชื่อมัน่ และ
ความน่า เชื่ อถื อในการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่า งโปร่ งใสครบถ้ วน ตลอดจนถึง การสร้ า งกากับ ให้ เกิ ดความมั่นใจว่า ในระบบการถ่ว งดุลอานาจใน
กระบวนการจัดทางบการเงินให้ ถกู ต้ องอย่างสมเหตุสมผลและเปิ ดเผยต่อสาธารณะได้ อย่างทันเวลา คณะกรรมการตรวจสอบยังมีบทบาทในการ
เสริ มสร้ างความเป็ นอิสระให้ กับผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอกในการให้ ความเห็นในความถูกต้ องของงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่ได้ รั บการ
ยอมรับโดยทัว่ ไปที่ฝ่ายบริหารจัดทาขึ ้น
สาหรับบริ ษัทย่อย อาจมีการจัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบขึน้ เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่เฉพาะในบริ ษัทย่อยนัน้ แต่ต้องเป็ นไปตามที่กฎหมาย
กาหนด และคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทย่อยจะต้ องรายงานการปฏิบัติงานให้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทใ หญ่ทราบภายใต้ แนว
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ปฏิบตั ิในการกากับและรวมกลุม่ ของธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท ปั จจุบนั คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการอิสระจานวน 3
ท่าน ได้ แก่ รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ เป็ น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางภัทรียา เบญจพลชัย และ ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ เป็ น
กรรมการตรวจสอบ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริ ษัท (รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ปรากฏตามเอกสาร
แนบ 1)
คณะกรรมการเฉพาะกิจด้ านต่างๆ ของธนาคารและบริษัทย่อยอื่น
 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของธนาคารทิสโก้ ทาหน้ าที่ควบคุมดูแลการรับนโยบายบริ หารความเสี่ยงในภาพรวมของบริ ษัทมา

ปฏิบตั ิได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหน่วยงานต่างๆ ของธนาคาร แล้ วรายงานผลจากการปฏิบตั ิตามนโยบายและกลยุทธ์
นันให้
้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของของบริษัทใหญ่ภายใต้ แนวปฏิบตั ิในการกากับและรวมกลุม่ ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ฝ่ ายบริ หารความเสี่ยงองค์กรและฝ่ ายวิจัยความเสี่ยงทาหน้ าที่สนับสนุนการดูแลและควบคุมความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร ตาม
แนวทางและข้ อกาหนดในการบริ หารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง จัดให้ มีการรายงานฐานะความเสี่ยงต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและสายงานที่เกี่ยวข้ องอย่างสม่าเสมอ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการดาเนินธุรกิจใหม่
 คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารทิสโก้ และบริ ษัทย่อยอื่นที่ทาธุรกิ จการให้ สินเชื่อ และคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่ อที่มี

ปั ญหาของธนาคารทิสโก้ มีหน้ าที่กาหนดแนวทางการพิจารณาสินเชื่อ และควบคุมระเบียบปฏิบัติในการให้ สินเชื่อ ในระดับรายการ
เพื่อให้ มีการดูแลและควบคุมความเสี่ยงด้ านสินเชื่อที่ครบถ้ วน ทัง้ นีม้ ีสายควบคุมสินเชื่อเป็ นหน่วยงานสนับสนุนในการประเมินและ
ติดตามควบคุมการพิจารณาสินเชื่อในระดับรายการ นอกจากนี ้ยังมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาหน้ าที่สอบทานสินเชื่อ (Credit Review)
และตรวจสอบกระบวนการพิจารณาสินเชื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
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9.3.1 การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุค คล ซึ่งมี คุณสมบัติ เหมาะสม รวมถึงมีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในด้ านต่างๆ มีความเข้ าใจที่เพียงพอในด้ านการเงิน การธนาคาร รวมถึงธุรกิจหลักทรัพย์ เศรษฐกิจ กฎหมาย และ
อื่นๆ โดยคานึงถึงความจาเป็ นขององค์กร การกากับดูแลกิจการที่ดี และโครงสร้ างคณะกรรมการเพื่อสร้ างความเห็นที่หลากหลายในคณะกรรมการ
จากพื น้ ฐานทางธุ ร กิ จ และประสบการณ์ ที่ แ ตกต่า งกั น ในกรรมการแต่ล ะท่ า น ตลอดจนให้ มี อ งค์ ป ระกอบที่ มี ค วามหลากหลาย (Board
Composition) ทังในด้
้ านอายุ เพศ ความรู้ ความชานาญ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่สาคัญอื่นๆ เพื่อให้ สามารถรับความเห็นที่แตกต่างและ
แสดงข้ อคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจของบริษัทได้ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะรับฟั งข้ อเสนอแนะของผู้
ถือหุ้นรายย่อย ซึง่ เสนอชื่อบุคคลที่ควรได้ รับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการหรื อกรรมการอิสระของบริ ษัทด้ วย โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด ดังรายละเอียดปรากฏตามข้ อ 9.1.1
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแต่งตังกรรมการและ/หรื
้
อกรรมการอิสระแทน
กรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรื อเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
เลือกตังกรรมการและ/หรื
้
อกรรมการอิสระในกรณีที่กรรมการพ้ นตาแหน่งตามวาระ หรื อเลือกตัง้ กรรมการใหม่เพิ่มเติม โดยหลักเกณฑ์ในการ
เลือกตังและถอดถอนกรรมการตามที
้
่ระบุไว้ ในข้ อบังคับของบริษัทเป็ นดังนี ้
1) ให้ ผ้ ถู ือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กาหนดจานวนผู้ที่จะดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทเป็ นคราวๆ ไป โดยให้ มีจานวนไม่น้อย
กว่า 5 คน โดยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมด
้
ต้ องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการที่มี
สัญชาติไทยตามที่กฎหมายกาหนด
2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการให้
้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือคูณด้ วยจานวนกรรมการที่จะเลือกตัง้
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่
เลือกตังบุ
้ คคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดก็ได้
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(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่
บุคคลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ เลือกโดยวิธีจบั สลากเพื่อให้ ได้
จานวนกรรมการที่จะพึงมี
3) ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ เลือกตังคณะกรรมการทั
้
งชุ
้ ดพร้ อมกันในคราวเดียว แต่ให้ คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการใน
ตาแหน่งเพื่อดาเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จาเป็ นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ ารับหน้ าที่ กรรมการผู้ออกไปนัน้
จะได้ รับเลือกเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้
4) ผู้เป็ นกรรมการนัน้ เฉพาะแต่ผ้ ูถือหุ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้น เท่านัน้ ที่จะตัง้ หรื อถอนได้ อย่า งไรก็ดี ถ้ า หากว่า มีต าแหน่งว่า งลงใน
คณะกรรมการเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือสิ ้นกาหนดเวลาดังที่ระบุไว้ แล้ ว ให้ กรรมการที่คงเหลืออยู่ตงผู
ั ้ ้ อื่นขึ ้น
ใหม่ให้ เต็มที่วา่ ง เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่าสองเดือน ทังนี
้ ้ มติในการตังกรรมการดั
้
งกล่าวต้ องประกอบด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่ แต่ผ้ ทู ี่ได้ รับการตังจากกรรมการที
้
่คงเหลือดังว่านี ้ จะคงอยู่ในตาแหน่งได้
เพียงเท่ากาหนดเวลาที่กรรมการผู้ที่เข้ าสืบตาแหน่งแทนชอบที่จะอยูไ่ ด้ ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นถอนกรรมการผู้หนึ่งและตังผู
้ ้ อื่นขึ ้นไว้
แทนที่ ผู้ที่รับแต่งตังนั
้ นให้
้ อยูใ่ นตาแหน่งได้ เพียงเท่ากาหนดเวลาที่กรรมการผู้ถกู ถอนนันชอบที
้
่จะอยูไ่ ด้
5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
นอกจากนี ้ บริ ษัทกาหนดให้ มีจานวนกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารระดับสูงมากกว่าจานวนกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารระดับสูง ในขณะที่
จานวนตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละรายจะเป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อการถ่วงดุลอานาจอย่างเหมาะสม
9.3.2 การสรรหาผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคลที่มีความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อ
ดารงตาแหน่งผู้บริหารสูงสุด โดยมีปัจจัยเบื ้องต้ นที่ใช้ ประกอบการพิจารณา ได้ แก่ คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในสายงาน
ด้ านการเงิน ผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกให้ ดารงตาแหน่งควรมีแนวคิดและวิสยั ทัศน์ในการบริ หารจัดการในแนวทางเดียวกับคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้
การดาเนินงานขององค์กรประสบผลสาเร็ จลุล่วงตามเป้าหมาย ซึ่งผู้บริ หารสูงสุดและคณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องมีความไว้ วางใจซึ่งกันและกัน
ตลอดจนมีการประสานงานกัน อย่า งใกล้ ชิด โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า ตอบแทนจะเสนอชื่อบุค คลที่ ได้ รับ การคัด เลือกต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตังต่
้ อไป
สาหรับตาแหน่งผู้บริหารอื่นๆ ผู้บริหารสูงสุดจะเป็ นผู้พิจารณาคุณสมบัติเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังต่
้ อไป
9.3.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ในการสรรหาและแต่งตังบุ
้ คคลเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระนัน้ บุคคลดังกล่าวจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ของทิสโก้ (TISCO CG Policy and Code of Conduct) ซึง่ เข้ มงวดกว่าที่กาหนดโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย รายละเอียดสรุปได้ ดงั นี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.50 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมถึงหุ้นที่ถืออยูโ่ ดยผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุมในบริ ษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้ มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท หรือบริษัทย่อย
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4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามลักษณะที่กาหนดโดยคณะกรรมการกากับตลาดทุน กับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ น
หรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จัดการของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ใ ห้ บ ริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้ รับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ ผ้ ู
ให้ บริการทางวิชาชีพเป็ นนิติบคุ คล ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การ
ของผู้ให้ บริการทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ น้ เพื่ อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยใน
ห้ างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อ ถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของ
จานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
9.3.4 ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรือการให้ บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีท่ผี ่ านมา1
- ไม่มี 9.4

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทย่ อยและบริ ษัทร่ วม

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ทาหน้ าที่ควบคุมดูแลบริ ษัทในกลุ่มทิสโก้ ทงหมด
ั้
ซึ่งรวมถึงธนาคารให้ ดาเนินธุรกิจภายใต้
มาตรฐานเดียวกัน และดาเนินกิจการ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น โดยงานด้ านการกากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง พัฒนาธุรกิจ กากับและ
ควบคุม และงานสนับสนุนส่วนกลางรวมศูนย์ บริ ษัทย่อยแต่ละบริ ษัทจะดาเนินงานเสมือนหน่วยกลยุทธ์ ทางธุรกิจ (Strategic Business Unit)
รับผิดชอบในส่วนงานด้ านการตลาดและลูกค้ าสัมพันธ์ และงานด้ านปฏิบตั ิการและควบคุมสินเชื่อ รายละเอียดโครงสร้ างการจัดการปรากฏในหน้ า
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ตังแต่
้ ปี 2553 มีการโอนย้ ายผู้บริ หารระดับสูงและผู้บริ หารของกลุ่มที่ รับผิดชอบดูแลหรื อกากับส่วนงานหลักที่มีความสาคัญต่อการ
ดาเนินธุรกิจของกลุม่ ทิสโก้ มาเป็ นพนักงานในสังกัดของบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ มอบหมาย (Secondment) ให้ ผ้ ูบริ หารดังกล่าวไปบริ หารจัดการ
บริษัทย่อยเต็มเวลาโดยมีงานในความรับผิดชอบเช่นเดียวกับก่อนการโอนย้ ายเพื่อให้ มนั่ ใจว่าสามารถอุทิศเวลาในการบริ หารจัดการบริ ษัทดัง กล่าว
ได้ อย่างเต็มที่ภายใต้ นโยบายและแผนงานของกลุม่ ซึง่ อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้ การทาหน้ าที่ในการกากับดูแลบริ ษัทในกลุ่มเป็ นไปภายใต้ มาตรฐานเดียวกัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง 2 บริ ษัทมีการ
กาหนดขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริ หารที่บริ ษัทมอบหมายให้ เข้ าไปบริ หารจัดการบริ ษัทย่อยไว้ อย่างชัดเจน มีการ
ติดตามดูแลบริษัทย่อยให้ ดาเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญต่างๆ อย่างครบถ้ วนถูกต้ องเป็ นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ดูแลควบคุมให้ บริษัทย่อย
มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ รวมทังมี
้ การติดตามดูแลให้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยให้ ปฏิบตั ิตามหน้ าที่แ ละ
ความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกาหนด โดยการกากับดูแลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการชุดย่อยรวมทังผู
้ ้ บริ หารของ

1
2

ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่ องการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2)
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
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บริษัทเป็ นผู้ทาหน้ าที่ในการควบคุมดูแล รายละเอียดขอบเขต อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยปรากฎในหัวข้ อย่อย 8.1
และ 9.2 สาหรับการทารายการระหว่างบริ ษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสาคัญ หรื อการทารายการ
สาคัญอื่นใดของบริษัทย่อย เช่น การเลิกบริษัทย่อย การอนุมตั ิการเพิ่มทุนหรือลดทุน ต้ องได้ รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อนการทารายการดังกล่าว โดยที่ผ่านมา บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามระเบียบข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่เกี่ยวข้ องกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด
9.5

การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน

บริษัทได้ กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิงานของพนักงานให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความสุจริต ยุติธรรม ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ และ
การไม่ให้ ความสาคัญต่อผลประโยชน์สว่ นตัวเหนือความรับผิดชอบที่มีตอ่ กลุม่ ทิสโก้ ซึง่ รวมถึงการที่พนักงานไม่นาข้ อมูลภายในไปใช้ เพื่อประโยชน์
ส่วนตนหรือเปิ ดเผยข้ อมูลแก่บคุ คลอื่นที่ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงาน ทังนี
้ ้ กลุ่มทิสโก้ ได้ รวบรวมแนวปฏิบตั ิทางด้ านธุรกิจ กฎระเบียบและ
ข้ อบังคับ รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของกลุม่ ทิสโก้ ไว้ ในคู่มือปฏิบตั ิงาน (Compliance Manual) รวมทังก
้ าหนดนโยบายป้องกันและ
จัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ซึง่ อาจเกิดขึ ้นในการประกอบธุรกิจและให้ บริการลูกค้ า
นอกจากนี ้ บริษัทได้ กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ซึ่งกาหนดให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูง และพนักงานเปิ ดบัญชีซื ้อ
ขายหลักทรัพย์กับ บล. ทิสโก้ ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย และรายงานการซือ้ ขายต่อหน่วยงานกากับ นอกจากนี ้ บริ ษัทห้ ามผู้มีส่วนรับรู้ข้อมูลภายในซึ่ ง
รวมถึงผู้บริหารระดับสูงซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลาตังแต่
้ 7 วันก่อนวันทาการสุดท้ ายของทุกเดือน จนถึง 2 วันถัดจากวันประกาศ
งบการเงิน หรือรายการย่อแสดงหนี ้สินและสินทรัพย์ของบริษัท โดยบริษัทจะมีมาตรการลงโทษหากพบว่ามีการนาข้ อมูลภายในไปใช้ เพื่อประโยชน์
ส่วนตนตามระเบียบของบริษัท
9.6

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่ าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)
ธนาคารทิสโก้ บนั ทึกค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้ แก่ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ในรอบปี บัญชี 2559 เป็ นจานวนเงินรวม 3,700,000 บาท
9.6.2 ค่ าบริการอื่น (Non-audit Fee)
ธนาคารทิสโก้ บนั ทึกค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ในรอบปี บัญชี 2559 ซึง่ ได้ แก่ การจัดทารายงานพิเศษตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ให้ แก่ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ในรอบปี บัญชีที่ผ่านมาเป็ นจานวนเงินรวม 1,050,000 บาท
9.7

การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องอื่นๆ

กลุม่ ทิสโก้ ได้ จดั ให้ มีแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพโดยเป็ นส่วนหนึ่งของคู่มือปฏิบตั ิงาน (Compliance Manual)
รวมทังนโยบายป
้
้ องกันและจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และกาหนดระเบียบในการปฏิบตั ิงานของพนักงานและมาตรฐานว่าด้ วยความ
ประพฤติและวินัยไว้ ในข้ อบังคับเกี่ยวกับการทางาน และ Employees Code of Conduct ซึ่งเป็ นมาตรฐานเดียวกันในกลุ่มทิสโก้ เพื่อให้ ผ้ บู ริ หาร
ระดับสูงและพนักงานทุกระดับทัว่ ทังองค์
้ กรปฏิบตั ิหน้ าที่ตามแผนงานของกลุม่ ทิสโก้ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและเป็ นธรรมต่อกลุ่มทิสโก้ ผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุม่ รวมทังประชาชนทั
้
ว่ ไป กลุม่ ทิสโก้ จะพิจารณาลงโทษหากพนักงานละเมิดต่อข้ อกาหนดวิธีปฏิบตั ิงาน นโยบาย และจรรยาบรรณตามที่
กาหนด โดยหน่วยงานกากับมีหน้ าที่กากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย จรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติที่กาหนด ทัง้ นี ้ จรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพและระเบียบการปฏิบตั ิของพนักงานกลุม่ ทิสโก้ โดยสรุปดังนี ้
1. ความซื่อสัตย์สจุ ริต และยุติธรรม

พนักงานจะต้ องปฏิบัติ ห น้ า ที่ด้ ว ยความซื่อสัต ย์ แ ละยุติ ธ รรม ไม่อาศัยต าแหน่ งหน้ า ที่
การงาน ทาประโยชน์ เพื่อตนเอง หรื อเอื ้อประโยชน์เฉพาะกลุ่ม หรื อกระทาการใด อันส่อ
ไปในทางทุจริต ซึง่ ทาให้ เกิดการเสื่อมเสียต่อกลุม่ ทิสโก้ หรือลูกค้ า

2. ความระมัดระวัง

กลุม่ ทิสโก้ จะใช้ ความรอบคอบระมัดระวังในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ โดยใช้ ความรู้
ความสามารถ และความชานาญเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่จะพึงกระทาในสถานการณ์นนๆ
ั้
พนักงานทุกคนจะต้ องแน่ใจว่าได้ ปฏิบตั ิงานบนพื ้นฐานหลักความระมัดระวังเสมอ
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3. การปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ พนักงานจะต้ องปฏิบัติงานให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
รวมทัง้ ไม่ช่วยเหลือผู้อื่นละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ และจรรยาบรรณ โดย
จะต้ องศึกษาถึงกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และข้ อปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจงกับสาย
วิชาชีพของตนเองด้ วย
4. การบันทึกข้ อมูลและการจัดทารายงาน

การบันทึกบัญชีและบันทึกข้ อมูลอื่นๆ ของกลุ่มทิสโก้ จะต้ องมีความถูกต้ องสมบูรณ์ และ
เหมาะสม กลุ่ม ทิ ส โก้ จ ะไม่ ปิ ดบัง ข้ อ มูล ใดๆ ต่ อ ผู้ส อบบัญ ชี ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตัง้ หรื อ
หน่วยงานกากับดูแลอื่น และจะเปิ ดเผยข้ อมูลที่จาเป็ นในการประเมินความถูกต้ องของ
งบการเงินตามที่ควร และในการประเมินความถูกต้ องเหมาะสมของเงื่อนไขทางการเงิน
และการปฏิบตั ิการของกลุม่ ทิสโก้

5. การรักษาความลับของลูกค้ า

การรักษาความลับของกลุ่มทิสโก้ และลูกค้ า เป็ นหลักการพื ้นฐานในการดาเนินธุรกิจของ
กลุ่มทิสโก้ ข้ อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้ องกับรายการบัญชี และกิจกรรมของลูกค้ าถือว่าเป็ น
ความลับ และจะไม่ถกู นาไปเปิ ดเผย ยกเว้ นกรณีที่ได้ รับอนุญาตจากลูกค้ า หรื อกฎหมาย
กาหนดให้ เปิ ดเผย หรื อเพื่อดาเนินธุรกิจอันเป็ นปกติธุระ โดยความเห็นชอบของผู้มีอานาจ
หน้ าที่รับผิดชอบ พนักงานทุกคนจะต้ องใช้ ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการเก็บรักษาข้ อมูล
ที่เป็ นความลับดังกล่าวและต้ องไม่นาไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตัวพนักงานเอง

6. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

พนั ก งานของกลุ่ ม ทิ ส โก้ จะต้ องไม่ ใ ห้ ความส าคั ญ ต่ อ ผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว เหนื อ
ความรั บ ผิ ด ชอบที่ มี ต่อ กลุ่ม ทิ ส โก้ และจะต้ อ งตัง้ เป้ าหมายการตัด สิ น ใจทางธุ ร กิ จ
บนพื ้นฐานของผลประโยชน์อนั สูงสุดของกลุม่ ทิสโก้ และลูกค้ า โดยปราศจากการคานึงถึง
ประโยชน์สว่ นตัว ทังนี
้ ้ พนักงานจะต้ องไม่รับข้ อเสนอผลตอบแทนใดๆ ไม่ว่าจะเป็ นในรูป
ของเงิน ของขวัญ หรือเกี่ยวข้ องกับสถานการณ์หรือกิจกรรมใดที่จะนาไปสูห่ รืออาจนาไปสู่
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์สว่ นตัวกับกลุม่ ทิสโก้ หรือลูกค้ า

7. การสนับสนุนทางการเมือง

กลุ่มทิสโก้ มีระเบียบห้ ามบริ จาคทุนหรื อทรัพย์ใดๆ ของกลุ่มทิสโก้ ให้ แก่พรรคการเมืองใด
หรื อผู้สมัครรับเลือกตัง้ ใด และห้ ามจ่ายเงินหรื อให้ ของขวัญที่มีค่าแก่ ข้าราชการประจา
หรือข้ าราชการการเมือง หรือพรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตัง้ เพื่อจุดประสงค์ในการ
ได้ มาซึง่ ธุรกิจของกลุม่ ทิสโก้

8. การรับข้ อร้ องเรียนจากลูกค้ า

ข้ อร้ องเรี ย นจากลู ก ค้ าเป็ นสิ่ ง จ าเป็ นที่ จ ะต้ องได้ รั บ การพิ จ ารณาด าเนิ น การตาม
กระบวนการอย่างมีป ระสิทธิ ภาพ เพื่อรักษาชื่อเสียงในการด าเนิ นธุ รกิ จของกลุ่มทิส โก้
พนักงานคนใดได้ รับการร้ องเรียนจากลูกค้ า หรือการแจ้ งเรื่องร้ องเรี ยนจากหน่วยงานกากับ
ดูแลภายนอก พนักงานจะต้ องรายงานไปยังผู้รับผิดชอบทราบทันที และต้ องไม่ทาความ
ตกลงใดๆ กับลูกค้ า เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมจากผู้มีอานาจ

9. การโฆษณาและการขาย

การโฆษณากิจการของกลุม่ ทิสโก้ ต้องกระทาให้ ถกู ต้ อง และตรงต่อความเป็ นจริง ไม่ทาการ
หรือละเว้ นการโฆษณาข้ อความใดที่อาจทาให้ ประชาชนเข้ าใจผิดในฐานะการดาเนินงาน
หรื อการให้ บริ การของกลุ่มทิ สโก้ เปิ ดเผยรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ การที่
ชัดเจน และต้ องปฏิบตั ิเป็ นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
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10. การต่อต้ านการทุจริต

กลุ่ม ทิ ส โก้ ไ ด้ มี ก ารด าเนิ น นโยบายต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่น โดยห้ า มไม่ใ ห้ ก รรมการบ ริ ษั ท
ผู้บริหารและพนักงานรับหรือให้ สินบนในทุกกิจกรรมภายใต้ การควบคุมของบริ ษัท ไม่ว่าใน
รูปแบบใดก็ตาม นอกจากนี ้ กลุม่ ทิสโก้ ยงั กาหนดแนวปฏิบตั ิที่ทาให้ มนั่ ใจว่าค่าใช้ จ่ายเพื่อ
การกุศ ล ค่า สนับสนุน ของขวัญ และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ มีความโปร่ งใส และไม่เป็ นไปเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการจูงใจผู้รับไม่ว่าจะเป็ นเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐหรื อเอกชนให้ ปฏิบตั ิงานโดยไม่
เหมาะสมหรือใช้ อานาจหน้ าที่ในทางมิชอบ

11. สิ่งแวดล้ อม สุขภาพและความปลอดภัย

กลุม่ ทิสโก้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการคุ้มครอง
สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานในสถานที่ทางานและบุคคลอื่นๆ ที่รับผลกระทบ
จากกิจกรรมทางธุรกิจ และการป้องกันมลพิษทางสิ่งแวดล้ อม กลุ่มทิสโก้ ม่งุ มัน่ ที่จะพัฒนา
ด้ านสิ่งแวดล้ อมของสถานประกอบการ สุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน อย่าง
ต่อเนื่อง

12. การเคารพสิทธิมนุษยชน

กลุม่ ทิสโก้ ดาเนินธุรกิจโดยเคารพหลักการสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดและเชื่อว่าธุรกิจจะ
ประสบความสาเร็ จได้ นัน้ จะต้ องปฏิบตั ิงานอย่างมีจริ ยธรรมและมีมนุษยธรรมกับทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน

13. การปกป้องทรัพย์สินของกลุม่ ทิสโก้

เพื่อการดาเนินการให้ มีประสิทธิผลด้ วยต้ นทุนทีม่ ีประสิทธิภาพ พนักงานของกลุม่ ทิสโก้ ต้อง
บารุ งรั กษาทรั พย์ สิน ป้ องกัน ไม่ใ ห้ ทรั พย์ สิน ถูกขโมยและป้ องกัน การใช้ ทรั พย์ สิน อย่า ง
สิ ้นเปลือง รวมถึงใช้ ทรัพย์สินอย่างเหมาะสมสอดคล้ องกับข้ อกาหนดในการประกอบธุรกิจ
ของกลุม่ ทิสโก้

14. การเคารพลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปั ญญา

กลุ่ม ทิ ส โก้ เ คารพและตระหนั ก ถึ ง การไม่ ล ะเมิ ด ซึ่ ง ลิ ข สิ ท ธิ์ และทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
พนักงานมีหน้ าที่ในการปกป้องทรัพย์สินทางปั ญญาของกลุ่มทิสโก้ จากการใช้ หรื อนาไป
เผยแพร่โดยไม่ได้ รับอนุญาต รวมถึงเคารพซึ่งสิทธิของผู้เป็ นเจ้ าของลิข สิทธิ์ และทรัพย์สิน
ทางปั ญญา

15. การรั กษาจรรยาบรรณในการท างานอย่า ง พนักงานจะต้ องทางานเต็มเวลาและอุทิศตนให้ กบั องค์กรอย่างเต็มที่ รวมทังต้
้ องรับผิดชอบ
เคร่งครัด
การปฏิบัติงานของตัวเอง ตรงต่อเวลา ทางานอย่างเต็มความสามารถ รวมทัง้ ใส่ใจดูแล
คุณภาพของงาน ร่วมแรงร่วมใจกันทางานเพื่อให้ หน่วยงานบรรลุเป้าหมาย
16. การรับจ้ างทางานหรือกิจกรรมนอกกลุม่ ทิสโก้

พนักงานจะต้ องไม่รับจ้ างทางานหรื อกิจกรรมทางธุรกิจนอกกลุ่มทิสโก้ ในเวลางานปกติ
อันจะนามาซึง่ ความขัดแย้ งต่อหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายจากกลุม่ ทิสโก้ สาหรับนอกเวลางาน
ปกติ พนักงานประจาไม่ควรมีสว่ นร่วมในธุรกิจหรื อกิจกรรมทางธุรกิจที่อาจมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการทางานของการทางานกับกลุม่ ทิสโก้

17. การรักษาความสัมพันธ์กบั บุคคลภายนอก

เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั สาธารณชน พนักงานควรจะใช้ ความระมัดระวังเป็ นพิเศษใน
การติดต่อสื่อสารกับสื่อมวลชน เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ และชุมชน
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18. รายงานพฤติ ก รรมที่ ผิ ด กฎหมายหรื อ ผิ ด พนักงานมีหน้ าที่ในการหาคาแนะนาในการปฏิบตั ิงานที่เหมาะสมและรายงานการละเมิด
จรรยาบรรณหรือการดาเนินการตอบโต้
กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ ที่ใ ช้ กับ ธุรกิ จของกลุ่มทิส โก้ การละเมิด จรรยาบรรณ และ
นโยบาย ของกลุม่ ทิสโก้ ทนั ทีที่เกิดเหตุการณ์
กลุ่มทิ ส โก้ ได้ กาหนดกระบวนการรั บ เรื่ อ งร้ องเรี ยน เพื่ อรั บ รายงานทัง้ จากภายในและ
ภายนอก เกี่ยวกับ พฤติ กรรมที่ผิ ดกฎหมาย ผิด จรรยาบรรณ หรื อการถูกกลั่น แกล้ งจาก
บุคคลอื่น ทังนี
้ ้ผู้รายงานสามารถรายงานผ่านช่องทางที่จดั ไว้ ให้ เช่น เว็บไซต์ และทางอีเมล
กลุ่มทิสโก้ จะรักษาความลับ ของผู้รายงานพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรื อผิดจรรยาบรรณ
อย่างเคร่งครัด
19. การดาเนินการทางวินยั

การกระทาที่ฝ่าฝื นหรื อละเมิด จรรยาบรรณจะได้ รับการตรวจสอบและดาเนินการลงโทษ
ทางวินัย ทัง้ นี ้ การกระทาผิดอื่นใดที่ไม่ได้ มีกล่าวไว้ ในจรรยาบรรณนี แ้ ละแนวปฏิบัติอื่น
ไม่ได้ ทาให้ การกระทาดังกล่าวได้ รับการยกเว้ นจากการพิจารณาความผิดทางวินัย และ
พนักงานผู้กระทาผิดอาจต้ องได้ รับการดาเนินการลงโทษด้ วยเช่นกัน

กลุม่ ทิสโก้ กาหนดให้ มีการทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการเป็ นประจาทุกปี โดยในปี 2559 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการได้ มี
การทบทวนและปรับปรุงให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ของรายงานการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai
Listed Companies) รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อนามาปฏิบตั ิและปรับใช้ ตามความเหมาะสม พร้ อมทังชี
้ ้แจงเหตุผลที่บริษัทยังไม่
สามารถปฏิบตั ิตามหลักการดังกล่าวได้ โดยปรากฏรายละเอียดดังนี ้
1. คณะกรรมการมี ก ารก าหนดนโยบายจ ากั ด คณะกรรมการกาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศของ
จานวนปี ในการด ารงต าแหน่ งของกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยไม่มีการกาหนดนโยบายจากัดจานวนปี ในการดารงตาแหน่ง
อิสระไว้ ไม่เกิน 9 ปี
ของกรรมการอิสระเพิ่มเติม เพื่อรักษาความต่อเนื่องในการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระ
ที่จาเป็ นต่อการสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการให้ บรรลุเป้าหมาย
2. โครงสร้ างผู้ถือหุ้นที่เปิ ดเผยแสดงให้ เห็นถึงผู้ถือ หลักทรัพย์ของบริษัทเป็ นหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ผู้ถือหุ้น
หุ้นที่แท้ จริงของบริษัทได้ อย่างชัดเจน
รายใหญ่ของบริษัทบางรายเป็ นสถาบันต่างชาติที่ถือหุ้นในชื่อของคัสโตเดียน ทาให้ พ้นวิสยั
ที่บริษัทจะสามารถระบุตวั ตนของผู้ถือหุ้นที่แท้ จริงได้
3. บริ ษัทได้ เปิ ดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนของ บริ ษัทถือว่าประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่มทิสโก้ เป็ นส่วนหนึ่งของคณะผู้บริ หารของบริ ษัท
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารกลุม่ ทิสโก้
และได้ เปิ ดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่มทิสโก้ รวมอยู่ใน
ค่าตอบแทนของคณะผู้บริหาร
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10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
กลุม่ ทิสโก้ ให้ ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และคานึงถึงผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายมาโดยตลอด โดยมีการกาหนด
กลยุทธ์ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainability Strategy) เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาไปสู่ความยัง่ ยืนแก่กิจการและสังคมโดยรวม ทังในด้
้ าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้ อม รวมถึงการกากับดูแลกิจการ ดังได้ กล่าวไว้ ในส่วนที่ 2 หัวความรับผิดชอบต่อสังคม และในปี 2559 นี ้ กลุ่มทิสโก้ ได้ รับ
การคัดเลือกให้ ได้ รับประกาศนียบัตรอีเอสจี 100 (Certificate of ESG100 Company) ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2 จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยเป็ น 1 ใน 100
บริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนของไทยที่มีความโดดเด่นในการดาเนินธุรกิจ มีการกากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้ อมด้ วย
10.1 การดาเนินงานด้ านเศรษฐกิจ
กว่า 47 ปี ที่ผ่านมา กลุ่มทิสโก้ มีการเจริ ญเติบโตต่อเนื่องเป็ นลาดับ สามารถผ่านสถานการณ์เศรษฐกิจที่ผันผวนมาได้ อย่างมั่นคง มีผล
ประกอบการเป็ นที่น่าพอใจ จากการเดินหน้ าขับเคลื่อนกลยุทธ์ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ภายใต้ การบริ หารจัดการแบบโฮลดิ ้งที่ ส่งผลต่อความเสี่ยง
จากการดาเนินธุรกิจที่ลดลง มีการกระจายตัว มีความยืดหยุน่ สูง เอื ้อต่อการขยายธุรกิจ ขยายฐานลูกค้ าทุกกลุ่ม และพัฒนาระบบไอทีก้าวสู่ ดิจิทลั
แบงก์ รักษาจุดยืนในการเป็ น “Top Advisory House” เพื่อให้ สามารถตอบโจทย์ความต้ องการทางการเงินได้ อย่างครบวงจร
ในปี 2559 กลุ่มทิสโก้ ได้ ขยายสาขาของธุรกิจสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ “สมหวัง เงินสั่งได้ ” ให้ ครอบคลุมทัว่ ประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการ
ให้ บริการให้ คนในชุมชนเข้ าถึงแหล่งเงินกู้ที่เป็ นสถาบันการเงินได้ ง่าย โดยส่งเสริ มการให้ สินเชื่อเพื่อนาไปใช้ เป็ นทุนหมุนเวียนในกา รทาธุรกิจราย
ย่อย ได้ และยังประโยชน์ด้านการจ้ างงานในพื ้นที่ด้วย พร้ อมกันนี ้สาขายังได้ จดั โปรแกรม “ฉลาดเก็บฉลาดใช้ ” อบรมให้ ความรู้แก่คนในชุมชน โดย
เน้ นการวางแผนการเงินครัวเรื อน แนะนาการออมอย่างถูกวิธี การรู้ทนั หนีน้ อกระบบ และวินัยในการใช้ จ่าย ตลอดจนการพิจารณาและทบทวน
ความจาเป็ นในการกู้ยืม ซึ่งจะช่วยให้ การเป็ นหนีเ้ ป็ นไปอย่างมีเหตุผล อีกทัง้ เป็ นการปรับปรุ งคุณภาพกลุ่มคนที่จะเป็ นลูกค้ าของกลุ่มทิสโก้ ใน
อนาคต นับเป็ นส่วนหนึ่งในการเสริ มสร้ างวินัยทางเงินแก่สงั คมโดยรวมด้ วย โดยในปี 2559 มีการจัดการอบรม 123 ครัง้ ใน 60 จังหวัด มีคนใน
ชุมชนเข้ ารับการอบรมถึง 24,150 คน ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มข้ าราชการท้ องถิ่น พ่อค้ าแม่ค้า และเกษตรกร หลังการอบรมมีการวัดผลความเข้ าใจใน
เนื ้อหาด้ วยแบบสอบถามที่ออกแบบอย่างเหมาะสม เก็บแบบสอบถามได้ 74% ของจานวนผู้เข้ ารับการอบรม ซึ่งมี 90% ของแบบสอบถามถูกต้ อง
ทุกข้ อ
กลุม่ ทิสโก้ ยงั ได้ พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อประโยชน์แก่ลกู ค้ าอย่างทัว่ ถึง ทังลู
้ กค้ าบุคคล ลูกค้ าธุรกิจและสถาบัน มุ่งเน้ นให้
คาแนะนาในการลงทุนที่สอดคล้ องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของลูกค้ า เพื่อการตัดสินใจเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์และบริ การอย่างเหมาะสม อาทิ
การเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ "ทิสโก้ มาย ลิงค์" (หรือ TISCO My Link) แบบประกันชีวิตควบการลงทุน ที่มีความยืดหยุน่ สูงทังด้
้ านความคุ้มครองชีวิต และ
ได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนด้ วย ทัง้ ยังเดินหน้ าขับเคลื่อนโครงการกองทุนสุนทาน (Philanthropic Investment) เป็ นปี ที่ 2 เป็ นการลงทุน
รูปแบบใหม่ ที่กลุ่มทิสโก้ ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ และเป็ น 1 ใน 6 บริ ษัทผู้จัดตัง้ ร่ วม โดยมี บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด เป็ น
ผู้บริ หารจัดการกองทุน เน้ นลงทุนในบริ ษัทจดทะเบียนที่ดาเนิ นธุรกิจตามหลัก ESG (Environmental Social and Governance) มีนโยบายนา
ผลตอบแทนที่ได้ รับไปสนับสนุนโครงการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน ขณะที่เงินลงทุนตังต้
้ นยังคงอยู่ กองทุนนีจ้ ึงไม่เพียงคานึงถึงการ
เจริญเติบโตทางด้ านเศรษฐกิจ ยังครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทางสิ่งแวดล้ อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Corporate
Governance: ESG) ด้ วย เหล่านี ้ล้ วนเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้ แก่ลกู ค้ า กิจการ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว
10.2 การดาเนินงานด้ านสังคม
ปั จจัยสาคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสูเ่ ป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน คือ บุคลากรที่เชี่ยวชาญและมีความสามารถ การลงทุนในทรัพยากร
บุคคลจึงเป็ นสิ่งที่กลุม่ ทิสโก้ ไม่เคยละเลย มุง่ เน้ นการสื่อสารค่านิยมองค์กร และการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและต่อเนื่อง ผ่านระบบ
Learning Management System (LMS) เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้เรื่ องธุรกิจขัน้ พื ้นฐาน กระตุ้นให้ พนักงานมีแรงบันดาลใจในการทางาน
รวมถึงการเสริมสร้ างความรู้ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลแก่พนักงาน ทังพนั
้ กงานสายงานธุรกิจ (Finance) และพนักงานสายงานสนับสนุน
(Non-finance) ทังเรื
้ ่องการออม
การวางแผนการเงิน การลงทุน การบริ ห ารหนี ้ การวางแผนเกษี ยณอายุ ทัง้ ในส านักงานใหญ่ และสาขา ให้ สามารถน าไปปรับ ใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันและเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่คนรอบข้ างได้ อีกทังกลุ
้ ่มทิสโก้ ยังให้ ความสาคัญกับพนักงานทุกระดับทุกเพศทุกวัยอย่างเท่ าเทียม มีการ
ประเมินผลด้ านบุคลากรโดยใช้ แบบสอบถามจากภายนอกที่ได้ รับการยอมรับในระดับสากล โดย เอออน ฮิววิท ( ประเทศไทย ) และสถาบันบัณฑิต
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บริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนาผลลัพธ์ ที่ได้ มาปรับปรุ งให้ เป็ นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) และในปี
2559 มีการพิจารณาจ้ างงานผู้พิการตามมาตรา 35 แทนการจ่ายเงินเข้ ากองทุนตามมาตรา 34 โดยร่วมกับสมาคมธนาคารไทย ดาเนินการจ้ างผ่าน
สภากาชาดไทยทัว่ ประเทศ รวม 20 อัตรา เริ่มจัดจ้ างในปี 2560 และจะทยอยเพิ่มจานวนการจ้ างต่อไป
นอกจากนี ้ กลุม่ ทิสโก้ ยังให้ ความสาคัญในการร่วมพัฒนาชุมชนเพื่อตอบแทนสังคม ใน 3 แนวทาง ได้ แก่ 1. การพัฒนาด้ านการศึกษา
2. การให้ ความรู้ทางการเงิน และ 3. กิจกรรมด้ านสิ่งแวดล้ อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ซึ่งเป็ นแนวทางที่สอดคล้ องกับกลยุทธ์ การพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน โดยผนวกกิจกรรมเข้ ากับการดาเนินงานปกติ มีพนักงานจิตอาสาทังที
้ ่สานักงานใหญ่และสาขาเป็ นคณะทางานร่วม เข้ าไปดาเนินงาน
ช่วยเหลือ และติดตามผล เพื่อการเติบโตร่วมกันของกลุ่มทิสโก้ และชุมชน ด้ านการพัฒนาการศึกษา กลุ่มทิสโก้ มอบทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิทิสโก้
เพื่อการกุศลเป็ นประจาทุกปี ในปี 2559 มอบทุนการศึกษารวม 7,403 ทุน เป็ นเงิน 30,485,500 บาท ครอบคลุมโรงเรี ยนต่างๆ กว่า 1,069 แห่งทัว่
ประเทศ เป็ นทุนแบบให้ เปล่า ไม่มีข้อผูกมัด มีทงทุ
ั ้ นใหม่ และทุนแบบต่อเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อที่หลังจบการศึกษาจะสามารถปร ะกอบ
อาชีพเลี ้ยงดูตนเองและเป็ นที่พึ่งของครอบครัวได้ ในอนาคต ด้ วยหวังว่าการเป็ นผู้รับในวันนีจ้ ะปลูกฝั งจิตสานึกการช่วยเหลือเกือ้ กูลผู้อื่นแก่เด็ก
นักเรี ยน โดยมีการติดตามผลเป็ นประจาทุกปี สุ่มเยี่ยมตามบ้ านของนักเรี ยนที่ได้ รับทุนในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล น่าน เชียงราย อ่างทอง และ
ราชบุรี รวม 22 แห่ง 525 ทุน เพื่อศึกษาผลการดาเนินงานให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิทิสโก้ ฯ และนาข้ อมูลที่ได้ มาจัดสรรทุนและ
ค่าใช้ จา่ ยในอนาคตให้ เกิดประโยชน์มากที่สดุ สาหรับทุนพัฒนาโรงเรี ยนจัดสรรเพื่อสร้ าง/ปรับปรุงอาคารเรี ยน และครุภณ
ั ฑ์/อุปกรณ์การเรี ยนแก่
โรงเรียนที่ขาดแคลนทัว่ ประเทศ ที่ภาครัฐยังมีงบประมาณไม่เพียงพอ และมีความจาเป็ นเร่งด่วน เพื่อปรับปรุงหรื อจัดสร้ างใหม่ให้ ตวั อาคารมีความ
ปลอดภัยได้ มาตรฐาน เป็ นแรงจูงใจให้ คนในชุมชนส่งบุตรหลานเข้ าเรียนตามวัย โดยในปี 2559 ได้ จดั สร้ างอาคารเรียน “ทิสโก้ ร่วมใจ 5” แก่โรงเรี ยน
บ้ านโนนบอน (คาหล้ าประชานุเคราะห์) จ.อุบลราชธานี รวมงบประมาณ 5.03 ลบ. เป็ นโครงการร่วมกับเครื อข่ายและผู้มีจิตศรัทธา โดยกลุ่มทิสโก้
เป็ นผู้สนับสนุนหลัก มีกาหนดแล้ วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560
ด้ านการให้ ความรู้ ทางการเงิน กลุ่มทิสโก้ ยังคงเดิน หน้ าสานต่องานให้ ความรู้ ทางการเงินเพื่ อเป็ นการสืบสานพระราชปณิธานด้ า น
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 อันเป็ นที่มาของกิจกรรม นอกจากโปรแกรม
“ฉลาดเก็บฉลาดใช้ ” ที่ดาเนินงานโดยสาขาทัว่ ประเทศแล้ ว กลุม่ ทิสโก้ ยงั ได้ จดั กิจกรรมค่ายการเงินทิสโก้ “ออมก่อนใช้ สร้ างวินัยทางการเงิน ” เปิ ด
โอกาสให้ เยาวชนระดับมัธยมปลายจากทัว่ ประเทศได้ เข้ าเรียนรู้แนวคิดการออมแบบใหม่และความรู้ทางการเงินแบบร่วมสมัย ที่จะช่วยสร้ างความ
มัน่ คงให้ กบั ตนเองและครอบครัวในอนาคต โดยออกแบบหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับผลสารวจทักษะทางการเงินของคนไทยของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยฉบับล่าสุด เพื่อให้ สามารถแก้ ปัญหาได้ ตรงจุด พร้ อมน้ อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอดแทรกตลอดหลักสูตร เนือ้ หาหลักมุ่งสร้ าง
จิตส านึกที่ดีต่อการออม แนะนาเทคนิค การออมรู ปแบบต่างๆ จุด ประกายการใช้ ชีวิตอย่างมีเป้ าหมาย สร้ า งเข้ าใจในเรื่ องมูลค่าของเงินตาม
กาลเวลา และการคานวณดอกเบี ้ย โดยมีวิทยากรผู้ถ่ายทอดเป็ นพนักงานจิตอาสาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้ านการเงิน พร้ อมกันนี ้ยังให้ สนับสนุน
การต่อยอดการเรี ยนรู้ด้วย โดยนอกจากเยาวชนที่ผ่านการอบรมจะนาความรู้ ที่ได้ รับไปปฏิบัติแล้ ว จะต้ องช่วยกันเผยแพร่บอกต่อแก่คน ใกล้ ตัว
ครอบครัว และชุมชน และนาส่งรายงานผลลัพธ์ ของการเผยแพร่เข้ าประกวด ภายในกิจกรรมค่ายการเงินยังได้ จดั โปรแกรมให้ ความรู้ทางการเงิน
ให้ แก่ครูของโรงเรี ยนที่เข้ าร่วมค่ายการเงินควบคู่ไปด้ วย เอื ้อต่อการเป็ นที่ปรึกษาแก่นักเรี ยนในการนาความรู้ไปเผยแพร่ และสามารถนาความรู้ที่
ได้ รับไปปรับใช้ กับตนเอง เป็ นแบบอย่างที่ดีต่อไป โดยกลุ่มทิสโก้ จดั กิจกรรมค่ายการเงินเป็ นประจาทุกปี นับตังแต่
้ ปี 2556 มีการพัฒนาปรับปรุ ง
หลักสูตรเรื่ อยมาจนถึงปี 2559 จัดกิจกรรมแล้ วรวม 10 รุ่น มีเยาวชนและครูเข้ าร่ วม 1,005 คน จาก 303 โรงเรี ยนใน 74 จังหวัดทั่วประเทศ โดย
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมได้ จดั กิจกรรมต่อยอดเผยแพร่ความรู้ไปยังชุมชนรวม 143 โครงการ สามารถส่งต่อความรู้ไปยังคนในชุมชนได้ รวม 116,609 คน
นอกจากนี ้กลุ่มทิสโก้ ให้ ความร่วมมือกับเครื อข่ายเพื่อดาเนินกิจกรรมให้ ความรู้ทางการเงิน ได้ แก่ การเข้ าร่ วมเป็ นคณะทางานโครงการให้ ความรู้
ทางการเงินของสมาคมธนาคารไทย ซึง่ มีแผนดาเนินกิจกรรมในปี 2560 รณรงค์สร้ างจิตสานึกและตระหนักในภาระหนี ้ และยังร่วมกับชมรม CSR
ในโครงการรู้เก็บรู้ใช้ สบายใจ สร้ างแกนนานักศึกษา 7 สถาบันในจังหวัดนครปฐม ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2 ด้ วย
นอกจากนี ้กลุม่ ทิสโก้ ยงั ให้ ความสาคัญต่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ อาทิ กิจกรรมรณรงค์บริ จาคโลหิตทัว่ ประเทศที่จดั ต่อเนื่องมา
กว่า 32 ปี ในปี 2559 นี ้ ได้ รับปริมาณโลหิตรวม 3,366 ยูนิต 1,376,200 ซีซี สามารถช่วยเหลือผู้ต้องการโลหิตได้ ราว 10,000 คน รวมไปถึงกิจกรรม
เพื่อทานุบารุงศาสนาซึง่ กลุม่ ทิสโก้ จดั ขึน้ เป็ นประจาทุกปี ครบทุกภาคทัว่ ประเทศ ซึ่งแต่ละกิจกรรมของกลุ่มทิสโก้ ขับเคลื่อนโดยพนักงานจิตอาสา
ช่วยสร้ างและสืบสานวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปั น การเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคมด้ วย
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10.3 การดาเนินงานด้ านสิ่งแวดล้ อม
กลุม่ ทิสโก้ ให้ ความสาคัญกับการใช้ ทรัพยากรอย่างรู้คณ
ุ ค่า ควบคูก่ บั การปลูกฝั งจิตสานึกรักษาสิ่งแวดล้ อมแก่พนักงาน โดยมีเป้าหมายใน
การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมจากการดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน และส่งเสริ มความร่วมมือไปยังผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของบริ ษัทฯ โดยในปี 2559
กลุม่ ทิสโก้ ยงั คงมีนโยบายส่งเสริ มกิจกรรมประหยัดพลังงานและทรัพยากรด้ วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และกระบวนการปฏิบตั ิงานให้ มีการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ นอกจากเป็ นการรณรงค์กบั พนักงานภายในแล้ ว ยังมีนโยบายให้ ลกู ค้ ามีสว่ นร่วมด้ วย ซึง่ ลูกค้ า
สามารถเลือกใช้ บริ การได้ อาทิ เลือกรับหรื อไม่รับสลิปเพื่อประหยัดกระดาษ การส่งเสริ มให้ ลูกค้ าใช้ บริ การ E-statement แทนการพิมพ์ด้ว ย
กระดาษ สาหรับลูกค้ าสินเชื่อธุรกิจ บริษัทอาศัยหลักการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมในกระบวนการปฏิบตั ิงาน เป็ นเกณฑ์ร่วมในการพิจารณาอนุมตั ิเงินกู้
โครงการ และการทาธุรกิจกับคู่ค้า อีกด้ วย นอกจากนีก้ ลุ่มทิสโก้ ยงั ได้ พฒ
ั นาปรับปรุงกระบวนการทางานการให้ บริ การไปสู่ดิจิตอลแบงกิ ้ง ซึ่งจะ
สามารถช่วยลดระยะเวลาในการทาธุรกรรม ปั ญหาการจราจร และลดการใช้ ทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องได้ ด้ านอาคารสานักงานใหญ่ของกลุ่มทิ ส
โก้ คือ อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ได้ เข้ าร่วมโครงการลดการใช้ น ้า 30% ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรื อ ไทยพี
บีเอส ด้ วยการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ ามาใช้ ในการบริ หารจัดการทรัพยากรนา้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และในปี เดียวกันนี ้ อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์
ยังได้ รับรางวัลอาคารชุดที่มีการบริ หารด้ านการประหยัดพลังงานที่เป็ นเลิศ (Best Practice Award : Energy management and Sustainability)
จากสมาคมวิชาชีพการบริ หารทรัพยากรอาคาร (Thailand Facility Management Association) ที่มอบให้ แก่อาคารที่มีการบริ หารด้ านการ
ประหยัดพลังงานที่เป็ นเลิศ ทังการบริ
้
หารจัดการพลังงานนา้ และไฟฟ้า ด้ วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาระบบประกอบ
อาคารให้ ส ามารถใช้ งานได้ อย่า งดีมีประสิทธิ ภาพและลดการใช้ พลังงานได้ อย่างต่อเนื่องอีกด้ วย ด้ านการปลูกจิตสานึ กรักษาสิ่งแวดล้ อมกับ
พนักงาน กลุม่ ทิสโก้ ยงั คงจัดกิจกรรมปลูกป่ าประจาปี นาโดยผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา 186 คนร่วมกิจกรรม “ปลูกต้ นไม้ รักษ์ ป่านา้ กร่อย” ใน
พื ้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จานวน 1,700 ต้ น บนพื ้นที่ 2 ไร่ ภายในโครงการลูกพระ
ดาบส สมุทรปราการ ตามพระราชดาริ ซึง่ ปลูกต่อเนื่องเป็ นครัง้ ที่ 6 เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนเรี ยนรู้พนั ธุ์ไม้ ในเขตนา้ กร่อย หรื อพืชที่สามารถทนต่อสภาพ
ดินเค็ม ในลักษณะสวนพฤกษศาสตร์ และสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของโครงการ ซึง่ จะสามารถสร้ างอาชีพสร้ างรายได้ ให้ แก่คนใน
ชุมชนได้ ตอ่ ไป
กิจกรรมเพื่อสังคมของกลุม่ ทิสโก้ ดาเนินงานโดยคณะทางานและพนักงานจิตอาสา คิดเป็ น 50% ของจานวนพนักงานทังหมด
้
ได้ ร่วมทา
หน้ าที่เป็ นอาสาสมัครในกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ตามที่ได้ กล่าวข้ างต้ น
10.4 การดาเนินงานด้ านการกากับดูแลกิจการและการบริ หารความเสี่ยง
กลุม่ ทิสโก้ มีวฒ
ั นธรรมองค์กรด้ านการกากับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง มีการทบทวนมาตรฐานการกากับดูแลกิจการ
และปรับปรุงนโยบายให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานสากล โดยได้ รับการยอมรับและรางวัลด้ านบรรษัทภิบาลมาโดยตลอด ในปี 2559 บริ ษัทในกลุ่มทิส
โก้ 4 บริษัท คือ บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ธนาคารทิสโก้ บล.ทิสโก้ และ บลจ.ทิสโก้ เป็ น 4 ใน 9 บริ ษัทกลุ่มแรกที่ได้ รับการต่ออายุ (Re-certify)
ใบรับ รองการมีนโยบายและแนวปฏิบัติ ตามเกณฑ์ โครงการแนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต ( Collective Action
Coalition Against Corruption หรื อ CAC) สะท้ อนความมุ่งมัน่ ของกลุ่มทิสโก้ ในการนานโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ มา
ปฏิบตั ิใช้ จริ งในองค์การได้ อย่างประสบความสาเร็ จ และประกาศตนร่วมต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันในทุกรูปแบบ นอกจากการดาเนินธุรกิจบน
มาตรฐานสูงสุดด้ านจรรยาบรรณและการกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อมอบผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาวแก่ทกุ ฝ่ ายแล้ ว กลุม่ ทิสโก้ ยงั ได้ เข้ าร่วมกิจกรรม
รณรงค์เพื่อแสดงพลังต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ มาอย่างต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 6 และเป็ นผู้สนับสนุนหลักในกิจกรรมต่างๆ ที่จดั ขึน้ เพื่อกระตุ้นให้ ทกุ ภาคส่วนของ
สังคมตระหนักและเข้ าใจถึงผลกระทบของการคอร์ รัปชัน่ นาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงให้ เกิดขึ ้นกับสังคมไทย
ทังนี
้ ้ กลุ่มทิสโก้ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ เป็ นส่วนหนึ่งของรายงานประจาปี ทุกฉบับ พร้ อมเปิ ดเผยข้ อมูลรายละเอียดไว้ ใ น
“รายงานความยัง่ ยืน” ภายใต้ กรอบการรายงานตามมาตรฐานสากล GRI (Global Reporting Initiative) ซึ่งรวบรวมข้ อมูลตามแนวทางและ
ข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในข้ อ 10.1-10.3 ไว้ อย่างครบถ้ วน โดยรายงานความยัง่ ยืน
ของกลุ่มทิสโก้ ประจาปี 2559 เป็ นการนาเสนอข้ อมูลรายงานในช่วงระหว่ างวันที่ 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559 เปิ ดเผยไว้ ในเว็บไซต์
www.tisco.co.th หน้ า ความรั บ ผิ ด ชอบต่อ สังคม และนักลงทุน สัมพัน ธ์ ด้ ว ย ในปี ที่ ผ่า นมา กลุ่มทิ ส โก้ ยัง ได้ รับ เกี ย รติ บัต รด้ า นความยั่งยื น
(Certificate of Recognition) จากสถาบันไทยพัฒน์ในฐานะที่เป็ นองค์กรที่ริเริ่มจัดทารายงานแห่งความยัง่ ยืน อิงเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน หรื อ
Sustainable Development Goals (SDGs) 17 ข้ อของสหประชาชาติ
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10.5 การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
กลุ่มทิ สโก้ ให้ ค วามสาคัญ และมุ่งมั่นในการดาเนินธุ รกิจด้ วยความโปร่ งใสมาตลอดระยะเวลากว่า 47 ปี โดยยึด หลักปฏิบัติตาม
แนวนโยบายด้ านการกากับดูแลกิจการ รวมถึงแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และมีการปลูกฝั งให้ พนักงานปฏิบตั ิงานด้ วยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริตโดยกาหนดไว้ เป็ นหนึ่งในค่านิยมองค์กรและระบุเป็ นแนวปฏิบตั ิในคูม่ ือการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
โดยในปี 2553 กลุ่มทิสโก้ ได้ ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็ นแนวร่ วมต่อต้ านการทุจริ ตของภาคเอกชนไทยกับโครงการแนวร่วมปฎิบัติ
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต โดยบริ ษัทได้ ผ่านการรับรองฐานะจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริต เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 และได้ รับรองการต่ออายุการรับรองฐานะต่อไปอีก 3 ปี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559
กลุม่ ทิสโก้ ได้ มีการจัดให้ มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริต โดยมีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของนโยบายและ
แนวปฏิบตั ิที่กาหนดเป็ นประจาสม่าเสมอ โดยสาระสาคัญของแนวปฏิบตั ิที่กาหนดมีการสื่อสารให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานรับทราบผ่านทางช่องทาง
ต่างๆ เช่น การประกาศบนอินทราเน็ตขององค์กร การจัดเป็ นสื่อการสอนในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ การจัดประชุมชี ้แจงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็ น
ต้ น ซึ่งกลุ่มทิสโก้ มีการบรรจุสาระสาคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิในเรื่ องของการต่อต้ านทุจริ ตเป็ นส่วนหนึ่งของการประเมินผลประจาปี ของพนักงาน
(Compulsory KPI) นอกจากนี ้ กลุ่มทิสโก้ ยังจัดให้ มีการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับทุจริ ตคอร์ รัปชั่นเป็ นประจาทุกปี โดยมีการรายงานผลการ
ประเมินให้ คณะกรรมการที่เกี่ ยวข้ องพิจารณารับ ทราบและด าเนิ นการตามความเหมาะสม ในส่ว นของการแสดงถึงเจตนารมณ์ การต่อต้ า น
คอร์ รัปชั่น นอกเหนื อจากการจัดส่งหนังสือชีแ้ จงเจตนารมณ์ ต่อคู่ค้ าขององค์กรแล้ ว กลุ่มทิส โก้ ยังมีการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ ดังกล่า วต่อ
สาธารณชนผ่านการร่วมกิจกรรมกับองค์กร สมาคม หรือกลุม่ ความร่วมมืออื่นที่ตอ่ ต้ านทุจริต รวมถึงการให้ ความร่วมมือกับโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิ
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริตในการสื่อสารแนวปฏิบตั ิที่พงึ มีเกี่ยวกับการต่อต้ านคอร์ รัปขั่นให้ กับกลุ่ม
บริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่นๆ ที่ประสงค์เข้ าร่วมโครงการและขอการรับรองฐานะจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้ านทุจริต
แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชั่น
กลุม่ ทิสโก้ ออกแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการป้องกันการมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ อง
ให้ สอดคล้ องกับนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ต (Anti-Corruption Policy) และให้ มีผลบังคับใช้ กับคณะกรรมการ, ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนใน
กลุม่ ทิสโก้ โดยแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการป้องกันการมีสว่ นเกี่ยวข้ องเกี่ยวกับคอร์ รัปชัน่ ของกลุม่ ทิสโก้ ได้ รวบรวมแนวปฏิบตั ิเพื่อป้องกันหรื อลดโอกาส
การในเรื่ องที่อาจจะถูกใช้ เป็ นช่องทางในการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ , รวมถึงการกาหนดแนวปฏิบตั ิต่อคู่ค้าหรื อผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องทางธุรกิจตลอดจนการ
กาหนดช่องทางการแจ้ งเบาะแสและข้ อสงสัย การสื่อสารและการอบรม แนวทางในการเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเจตนารมณ์ขององค์กรใน
การต่อต้ านทุจริตคอร์ รัปชัน่ การรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง และการตรวจสอบและการให้ ความเชื่อมัน่ ในการปฏิบตั ิงาน ทังนี
้ เ้ พื่อให้ เกิดความ
มัน่ ใจว่า ผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับชันจะสามารถปฏิ
้
บตั ิงานได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสมสาหรับแต่ละสถานการณ์
โดยในปี 2553 กลุ่มทิสโก้ ได้ ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็ นแนวร่วมต่อต้ านการทุจริ ตของภาคเอกชนไทยกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริต (Collective Action Coalition) โดยกลุม่ ทิสโก้ เป็ น 1 ใน สถาบันการเงิน
กลุม่ แรกที่ได้ รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมฯ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 โดยได้ รับการรับรองว่า มีแนวปฏิบตั ิที่ดีในการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
ในระดับประเทศ และเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 กลุม่ ทิสโก้ ได้ รับรองการต่ออายุการรับรองฐานะต่อไปอีก 3 ปี
การดาเนินการการป้องกันการมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน่ ที่กลุม่ ทิสโก้ ดาเนินการไปแล้ ว ได้ แก่
1. กาหนดให้ ความซื่อสัตย์ มีคณ
ุ ธรรม (Integrity) เป็ นค่านิยมหลัก (Core Value) ขององค์กร เพื่อให้ พนักงานทุกคนของกลุ่มทิสโก้
ประพฤติปฏิบตั ิตนอย่างซื่อสัตย์สจุ ริ ต ยึดมัน่ ในมาตรฐานสูงสุดของจรรณยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงานและการให้ บริ การ
ลูกค้ า พร้ อมทังปลู
้ กฝั งค่านิยมนี ้ให้ แก่พนักงานตังแต่
้ วนั แรกที่เข้ าทางานและตลอดระยะเวลาที่เป็ นพนักงาน
2. จัดให้ มีการประเมินความเสี่ยงด้ านการทุจริต (Corruption Risk) เป็ นประจาพร้ อมกับการประเมินความเสี่ยงประจาปี
3. บริษัทมีการทบทวนการปฏิบตั ิงาน เรื่ อง ต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้ มีความสอดคล้ องกับความเสี่ยงที่ประเมิน โดยมีการทบทวน
แนวปฏิบตั ิให้ มีความเหมาะสมสอดคล้ องกับความเสี่ยงเป็ นประจา พร้ อมทังก
้ าหนดบทลงโทษอย่างเด็ดขาดสาหรับพนักงานที่มี
ส่วนเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน่
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ส่วนที ่ 2 หัวข้อที ่ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
4. จัดให้ มีการอบรมและการสื่อสารให้ พนักงานรับทราบ โดยบรรจุเป็ นเนือ้ หาในการประเมินผลประจาปี ของพนักงาน (Compulsory
KPI) สาหรับหนักงานประจาทุกคนต้ องเข้ าทาการทดสอบและต้ องสอบให้ ได้ 100%
5. จัดให้ มีชอ่ งทางการรับเรื่องร้ องเรียนเบาะแสการมีสว่ นร่วมในการคอร์ รัปชัน่ โดยมีชอ่ งทางรับเรื่องจากบุคคลภายนอกและพนักงาน
ภายใน โดยเรื่องที่ได้ รับการร้ องเรียนจะถูกนาไปสืบหาข้ อเท็จจริง และข้ อมูลผู้แจ้ งเบาะแสจะถูกเก็บไว้ เป็ นความลับ
6. คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง แสดงออกถึงเจตนารมณ์การต่อต้ านผ่านการร่วมกิจกรรมกับองค์กร สมาคม หรื อ กลุ่มความ
ร่วมมืออื่นที่ตอ่ ต้ านการทุจริตเป็ นประจาสม่าเสมอ โดยปี 2559 เป็ นปี ที่ 6 ที่กลุม่ ทิสโก้ ได้ เข้ าร่วมเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กรเอกชนใน
การแสดงออกถึงการสนับสนุนการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น โดยกิจกรรมที่มีการเข้ าร่ วมในปี 2559 ได้ แก่ การร่ วมงาน “วันต่อต้ า น
คอร์ รัปชัน่ 2559” ที่จดั ขึ ้นที่ท้องสนามหลวง ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559
7. ในฐานะที่เป็ นสถาบันการเงินที่ได้ รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่ วมฯ เป็ นกลุ่มแรก และผ่านการขอต่ออายุการรับรอง
ออกไปอีก 3 ปี กลุม่ ทิสโก้ ได้ รับเกียรติจากคณะกรรมการแนวร่วมฯ ในการขอให้ ถ่ายทอดประสบการณ์ กระบวนการ ปั ญหา/แนว
การแก้ ไข และปั จจัยความสาเร็จแก่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่ไม่จดทะเบียน ที่สนใจในการขอยื่นขอรับรองจากคณะกรรมการ
แนวร่วมฯ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมเข้ าสู่กระบวนการรับรองเป็ นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ าน
ทุจริต (CAC)
8. ปรั บ ปรุ งกระบวนการในการจัด ซือ้ ให้ มีกระบวนการในการควบคุมที่ แ ข็งแกร่ งมากยิ่งขึน้ เพื่อลดโอกาสในการเกิ ดการทุจริ ต
คอร์ รัป ชั่น นอกจากนี ม้ ีการกาหนดให้ กรณีที่ มีการจัด ซท้ อจัด จ้ า งที่มีมลู ค่ารายการสูงต้ องผ่านการพิจารณากลั่นกรองความ
เหมาะสมของราคาและเงื่อนไขของการจัดซื ้อจัดจ้ างจากคณะกรรมการที่ได้ รับมอบหมายเป็ นการเฉพาะ
9. ปรับปรุงแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรับของขวัญให้ มีความเข้ มงวดมากขึน้ โดยกาหนดห้ ามมิให้ รับของขวัญจากลูกค้ า คู่ค้า ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้ องทางธุรกิจนอกเทศกาลที่เป็ นประเพณีนิยม กรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธการรับได้ กาหนดให้ ของขวัญที่รับมาทุกชิ ้น ยกเว้ น
ของที่มีอายุการเก็บ รักษาเป็ นระยะเวลาสัน้ ต้ องมีการนาส่งให้ มลู นิ ธิทิสโก้ เพื่อดาเนินการเป็ นสาธารณกุศ ลต่อไป และในช่ว ง
เทศกาลปี ใหม่ 2560 นี ้ กลุม่ ทิสโก้ มีการจัดทาหนังสือแจ้ งการขอความร่วมมือในการงดให้ ของขวัญกับพนักงานและผู้บริ หาร และ
นาส่งเพื่อขอความร่วมมือไปยังลูกค้ า คูค่ ้ า ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทางธุรกิจของกลุม่ ทิสโก้
10. ให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานที่ทาหน้ าที่กากับดูแลในการเปิ ดเผยผลการประเมินความคืบหน้ าขององค์กรเกี่ยวกับการดาเนินการ
เกี่ยวกับการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ โดยปั จจุบนั กลุ่มทิสโก้ มีระดับผลการประเมินอยู่ในระดับที่ 4 คือเป็ นบริ ษัทที่ได้ รับการรับรองเป็ น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และอยู่ในการระหว่างการต่อยอดไปสู่ระดับที่ 5 ในการ
กาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ไปยังคูค่ ้ าหรือบริษัทที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องทางธุรกิจ
11. ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทจัดการกองทุน ซึง่ เป็ นบริษัทภายในกลุม่ ของทิสโก้ ให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานทางการใน
การสนับสนุนการดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน่ เป็ นอย่างดี บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัดที่มี
การประกอบธุรกิจจัดทาบทวิเคราะห์ของบริ ษัทจดทะเบียน ได้ มีการเปิ ดเผยผลการประเมินความคืบหน้ าของการดาเนินการ
เกี่ ย วกับ การป้ องกัน การมี ส่ว นเกี่ ย วข้ องกับ การคอร์ รั ป ชั่น ของบริ ษั ท จดทะเบีย นนัน้ ไว้ ใ นบทวิ เคราะห์ ด้ ว ย เพื่อ เป็ นข้ อ มูล
ประกอบการพิจารณาของผู้ลงทุน
ในขณะที่บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จากัด มีการเปิ ดเผยผลการประเมินความคืบหน้ าของการดาเนินการเกี่ยวกับการ
ป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทไว้ ในเอกสารเผยแพร่ กองทุน และเริ่ มมีการนาผลการประเมินดังกล่าว
รวมถึงการได้ รับการรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นหนึ่งในปั จจัยในการพิจารณาลงทุน
เพื่อกองทุนภายใต้ การจัดการของบริษัท
ทังนี
้ ้ รายละเอียดนโยบายมีการเปิ ดเผยไว้ ในเว็บไซต์อย่างเป็ นทางการของบริษัทในส่วนการกากับดูแลกิจการ เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นเกี่ยวข้ องได้
รับทราบนโยบายการต่อต้ านทุจริตของบริษัทอย่างทัว่ ถึง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตของกลุ่มทิสโก้ ได้ ที่ เว็บไซต์
http://www.tisco.co.th/th/aboutus/governance.html)
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ส่วนที ่ 2 หัวข้อที ่ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
10.6 การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงาน และรางวัลที่ได้ รับในปี 2559
กลุม่ ทิสโก้ ได้ รับรางวัลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน อันเป็ นเครื่องสะท้ อนให้ เห็นถึงมาตรฐานในการดาเนินนโยบายและ
ผลการดาเนินงานที่โดดเด่นในปี 2559 มีดงั นี ้
รางวัลผู้บริ หารสูงสุดดีเด่ น
นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกุล ประธานกรรมการบริ หารกลุ่มทิสโก้ รับรางวัลผู้บริ หารสูงสุดดีเด่น (Outstanding CEO Awards) ในพิธีมอบ
รางวัล “SET Awards 2016” ในฐานะผู้บริหารสูงสุดที่มีความเป็ นผู้นาโดดเด่นที่นาพาองค์กรกรสูค่ วามสาเร็ จ และเป็ นผู้ยึดถือหลักคุณธรรมในการ
บริหารองค์กร รวมถึงการมีวิสยั ทัศน์และความสามารถเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนเป็ นผู้ที่ให้ ความสาคัญต่อสังคมและธุรกิจ ที่สนับสนุนการสร้ างความ
ยัง่ ยืนให้ กบั กิจการอย่างมัน่ คงได้ เป็ นอย่างดี
รางวัลบริ ษัทจดทะเบียนด้ านผลการดาเนินงานดีเด่ น
บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) รับรางวัลบริ ษัทจดทะเบียนด้ านผลการดาเนินงานดีเด่น ( Outstanding Company
Performance Awards) ในกลุม่ บริษัทจดทเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000 – 100,000 ล้ านบาท ใน
พิธีมอบรางวัล“SET Awards 2016” โดยรางวัลดังกล่าวเป็ นรางวัลที่มอบให้ แก่บริ ษัทจดทะเบียนที่มีผลการดาเนินงานโดดเด่น โดยพิจารณาจาก
ข้ อมูลผลประกอบการทางธุรกิจ การกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทังการปฏิ
้
บตั ิตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นการเปิ ดเผยข้ อมูล และ
คุณภาพของงบการเงิน ทังนี
้ ้ จะต้ องมีผลคะแนนรวมสูงกว่าระดับคะแนนขันต
้ ่าตามที่กาหนด
เกียรติบัตรด้ านความยั่งยืน
กลุ่มทิสโก้ ได้ รับเกียรติบตั รด้ านความยัง่ ยืน (Certificate of Recognition for SDG-Enhanced Sustainability Report 2016) ประจาปี
พ.ศ. 2559 จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่กลุ่มทิสโก้ เป็ นองค์กรที่เป็ นผู้ริเริ่ มจัดทารายงานแห่งความยัง่ ยืน อิงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน หรื อ
Sustainable Development Goals (SDGs) 17 ข้ อที่สหประชาชาติประกาศเป็ นเป้าหมายโลก
ประกาศนียบัตร “Certificate of ESG100 Company 2016”
กลุ่มทิสโก้ ได้ รับประกาศนียบัตร “Certificate of ESG100 Company 2016 ” ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2 จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะได้ รับ
คัดเลือกเป็ น 1 ใน 100 บริษัทในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดาเนินการด้ านสิ่งแวดล้ อม สังคม และธรรมาภิบาลโดดเด่น
ประกาศนียบัตรผู้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่ อต้ านทุจริ ต
บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ธนาคารทิสโก้ บล.ทิสโก้ และ บลจ.ทิสโก้ ได้ รับประกาศนียบัตรการต่ออายุผ้ ผู ่านกระบวนการรับรองและ
เป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริต (CAC) ประจาไตรมาส 2/2559 เป็ นเวลาต่อไปอีก 3 ปี มอบโดย แนวร่วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริต (CAC) โดยมุง่ เน้ นให้ บริษัทมีแนวปฏิบตั ิที่ดี ดาเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมและมีการกากับดูแล
กิจการที่ดี รวมทังมี
้ แนวปฏิบตั ิเพื่อต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชันอย่างจริงจัง เป็ นต้ นแบบให้ ภาคธุรกิจไทยที่เกี่ยวข้ องได้ ปฏิบตั ิตามต่อไป
รางวัล Best Acquisition Financing, Thailand
ธนาคารทิสโก้ ได้ รับรางวัล Best Acquisition Financing, Thailand ในงาน The Asset Triple A Country Awards 2016 จัดขึ ้นโดย
นิตยสาร The Asset นิตยสารด้ านการเงินชันน
้ าของเอเชีย จากการเป็ นผู้จดั การเงินกู้และผู้ร่วมสนับสนุนทางการเงิน ให้ แก่บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์
จากัด (มหาชน) หรือ BJC
รางวัล Top Bank in the Secondary Market, Corporate Bonds Thailand, Ranked 1st
ธนาคารทิสโก้ ได้ รับรางวัล Top Bank in the Secondary Market, Corporate Bonds Thailand, Ranked 1st ในงาน The Asset
Benchmark Research Awards Dinner 2016 จัดขึน้ โดยนิตยสาร The Asset นิตยสารด้ านการเงินชันน
้ าของเอเชีย จากผลการสารวจความ
คิดเห็นของนักลงทุนสถาบันที่ใช้ บริการซื ้อขายตราสารหนี ใ้ นภูมิภาคเอเชีย
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ส่วนที ่ 2 หัวข้อที ่ 11 การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสีย่ ง

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ธนาคารทิสโก้ ได้ ตระหนักถึงและให้ ความสาคัญต่อการบริ หารจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมภายในที่ดีเพื่อ
สนับสนุนให้ ธนาคารทิสโก้ สามารถดาเนินธุรกิจได้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยัง่ ยืน โดยเริ่ มต้ นตังแต่
้ การ
สร้ างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ มีการดาเนินการธุรกิจภายใต้ หลักบรรษัทภิบาลและโปร่งใส มีการกาหนดโครงสร้ างการบริ หารจัดการที่มีการถ่วงดุล
การกาหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบตั ิงานกลางที่สาคัญเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อให้ ธนาคารทิสโก้ มีการนาไปปฏิบตั ิใช้ ภายใต้ มาตรฐาน
และระบบการควบคุมที่เป็ นแนวปฏิบตั ิเดียวกัน รวมถึงมีการจัดทาจรรยาบรรณพนักงาน การกาหนดบทลงโทษทางวินัย และการกาหนดช่องทาง
และกระบวนการรับข้ อร้ องเรียนที่เหมาะสม
การกากับดูแลระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
การกากับ ดูแ ลการด าเนิ น ธุ รกิ จ และความเพี ยงพอเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของธนาคารทิ ส โก้ อยู่ภายใต้ การดูแ ลของ
คณะกรรมการบริษัทผ่านทางคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีโครงสร้ างการกากับดูแลกิ จการและควบคุมแบบรวมศูนย์อยู่
ที่บริษัทใหญ่และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุม่ ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีโครงสร้ างสาคัญดังนี ้
1. คณะกรรมการบริหารของบริษัท กากับดูแลการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในทังหมดของธนาคารทิ
้
สโก้ โดยมีการ
แต่งตังคณะกรรมการเฉพาะกิ
้
จด้ านต่างๆและมอบหมายให้ กากับดูแลการบริ หารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมตามหน้ าที่ความรับผิดชอบที่
ได้ รับมอบหมาย สาหรับบริษัทซึ่งเป็ นบริ ษัทใหญ่ มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดูแลความเสี่ยงและควบคุมการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ อง
แบบรวมศูนย์ โดยแบ่งออกเป็ น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกากับกฎเกณฑ์และการปฏิบตั ิงาน และคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาหรับธนาคารซึง่ เป็ นบริษัทย่อยภายในกลุม่ ทิสโก้ มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการเฉพาะกิจที่ทาหน้ าที่กากับดูแลการบริ หารจัดการความ
เสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยแบ่งออกเป็ น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่ อและ
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา เป็ นต้ น ทังนี
้ ้แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมของธนาคารทิสโก้ จกั มีการดาเนินการ
ภายใต้ แนวนโยบายสาหรับการควบคุมภายใน นโยบายการกากับดูแลกิจการและการบริ หารความเสี่ยง ตลอดจนถึงนโยบายและแนวปฏิบตั ิงาน
กลางที่กาหนดโดยบริษัทใหญ่
2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ทาหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระในการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายในซึง่ กาหนดและกากับดูแลโดยคณะกรรมการบริหาร รวมถึงความมีประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทจักมีการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในที่มีการจัดทาโดยฝ่ ายจัดการของทางบริษั ทเป็ นประจาทุกปี ก่อนนาเสนอ
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา ในส่วนของการกากับดูแล คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทจักมีการทบทวนนโยบายและแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน กากับดูแลความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในผ่านการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและหน่วยงานบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ รวมถึงกากับดูแลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการกากับกฎเกณฑ์และการ
ปฏิบัติงานและคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารทิสโก้ เพื่อประเมินความถูกต้ องตามควรของรายงานสถานะทางการเงินของบริ ษัท ความ
โปร่งใสของการดาเนินธุรกิจ ความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในของทุกการปฏิบตั ิงาน และการดาเนินการเพื่อให้
มัน่ ใจว่าบริษัทมีการปฏิบตั ิงานที่เป็ นไปตามข้ อกาหนดกฎหมายและข้ อกาหนดที่มีการบังคับใช้ จากทางการ สาหรับบริ ษัทย่อยอื่นที่มีความสาคัญ
และอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแลจะกาหนดให้ มีการจัดให้ มีคณะกรรมการตรวจสอบและการรายงานระบบการควบคุมและ
ตรวจสอบภายในของแต่ละบริษัท โดยในส่วนของกลุม่ ทิสโก้ นนคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารจะถู
ั้
กแต่งตังโดยบริ
้
ษัท โดยมีการปฏิบตั ิอย่าง
เป็ นอิสระในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของธนาคารและประเมินความถูกต้ องและโปร่งใสของการรายงานสถานะ
ทางการเงินของธนาคาร และการปฏิบัติ งานเป็ นไปตามข้ อกาหนดกฎหมายและข้ อกาหนดที่มีการบังคับ ใช้ จากทางการ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบของธนาคารจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท สาหรับการตรวจสอบควบคุมภายในบริ ษัทอื่น ๆ กาหนดให้ มีการ
รายงานมาที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดยตรง

11-1

ส่วนที ่ 2 หัวข้อที ่ 11 การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสีย่ ง
สรุปภาพรวมระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารทิสโก้ ได้ มีวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ ทังในระดั
้
บภาพรวมขององค์กรไปจนถึง ระดับ
กิจกรรมให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ มั่นใจว่า องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิ ผลและประสิทธิ ภาพ รวมทังสามารถ
้
ปฏิบตั ิตามกฎหมายได้ อย่างเหมาะสม ซึง่ ภาพรวมของระบบการควบคุมภายทัง้ 5 องค์ประกอบที่สาคัญ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1)

สภาพแวดล้อมในการควบคุมภายใน
ธนาคารทิสโก้ ได้ จดั ให้ มีสภาพแวดล้ อมที่สง่ เสริมการควบคุมภายใน เริ่ มตังแต่
้ การกาหนดให้ ความซื่อสัตย์และมีจริ ยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเป็ นหนึ่งในคุณค่าหลักขององค์กร การกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน , การจัดให้ มี
โครงสร้ างสายการรายงานที่มีความถ่วงดุลและการกาหนดอานาจในการสัง่ การรวมถึงความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับลักษณะ
งานเพื่อให้ องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ในส่วนของการกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน คณะกรรมการบริษัทจักทาหน้ าที่ในการกากับดูแล
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะผู้บริหารรวมถึงประสิทธิภาพของการควบคุมและบริ หารความเสี่ยง ในขณะที่คณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลจักท าหน้ า ที่ ในการกากับ ดูแ ลการปฏิบัติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท กรรมการและผู้บ ริ ห าร เพื่อให้ มั่น ใจว่า มีการ
ปฏิบตั ิงานตามนโยบายบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจและกฏหมายที่เกี่ยวข้ อง
ตามสภาพแวดล้ อมของการควบคุมภายในของธนาคารทิสโก้ นัน้ มีการกาหนดระดับชัน้ ของแนวการป้องกันและควบคุมความ
เสี่ยงเป็ นสามระดับ แนวการป้ องกัน ในระดับ ชัน้ ที่ ห นึ่ งรั บ ผิ ดชอบโดยหน่ ว ยงานต้ น สังกัด รวมถึงชัน้ ผู้บริ ห ารในการกาหนด
มาตรการในการควบคุมที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ ตามแนวนโยบายการบริ หารความเสี่ยงที่กาหนด
แนวการป้องกันในระดับชันที
้ ่สองดาเนินการโดยหน่วยงานบริ หารความเสี่ยง โดยทาหน้ าที่ในการกาหนดแนวนโยบายในการ
บริ ห ารจัดการความเสี่ยงและกากับ ดูแ ลการปฏิบัติ งาน ในส่ว นของแนวการป้ องกันชัน้ ที่ส ามรั บ ผิ ดชอบโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งทาหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระผ่านการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุม
2) การประเมิ นความเสีย่ ง
ธนาคารทิ ส โก้ จัด ให้ มีร ะบบการบริ ห ารความเสี่ ยงและการควบคุม ภายในเป็ นอย่า งดี โดยได้ มี การแต่งตัง้ และมอบหมาย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทาหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดทานโยบายบริหารความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยงสาหรับ
ความเสี่ยงที่สาคัญ รวมทังการก
้
าหนดขีดจากัดความเสี่ยงและการติดตามและควบคุมความเสี่ยง นอกจากนีค้ ณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงทาการประเมินและวัดระดับความเสี่ยงที่สาคัญ ได้ แก่ ความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ ความเสี่ ยงด้ านตลาด ความเสี่ยง
ด้ านการจัดหาเงิน ความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ และความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต การจัดการภายใต้ กรอบการบริ หารความเสี่ยงมีการ
กาหนดให้ หน่วยงานบริหารความเสี่ยงทาหน้ าที่ติดตามผลการปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิด้านการบริหารความเสี่ยงและรายงานความ
เสี่ยงให้ กบั ผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้ องรับทราบอย่างสม่าเสมอ และจะมีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามนโยบายบริ หาร
ความเสี่ยงโดยหน่วยงานตรวจสอบภายอย่างสม่าเสมอ
3) การควบคุมการปฎิ บตั ิ งาน
ธนาคารทิสโก้ ได้ ออกแบบระบบการควบคุมแบบรวมศูนย์เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดาเนินธุรกิจของบริษัทมีการปฏิบตั ิงานภายใต้ ระบบ
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและมีแนวทางการควบคุมหลักที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกาหนดระบบการควบคุมจักมีการ
กาหนดให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมและการปฏิบตั ิงาน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะทาให้ ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์และที่อาจ
ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัทให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการกาหนดการแบ่งแยกหน้ าที่ระหว่างผู้ปฏิบตั ิงาน ผู้ติดตามและ
ควบคุมและผู้ประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมเพื่อให้ เกิดการถ่วงดุลและการตรวจสอบอย่างเหมาะสม การให้ ความสาคัญ
กับการกาหนดแนวปฏิบตั ิและขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานตามแนวนโยบายและแนวทางการควบคุมหลักของบริ ษัท การติดตามและ
กากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
นอกจากนี ้ ในการพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้ องหรือเกี่ยวโยงกับบริษัท บริษัทมีการกาหนดแนวนโยบายให้ มีการคานึงถึง
ประโยชน์สงู สุดของบริษัทเป็ นสาคัญ โดยพิจารณาเสมือนเป็ นรายการที่กระทากั บบุคคลภายนอก (at arms’ length basis) ตาม
หลักบรรษัทภิบาลและนโยบายการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องตามที่กาหนด
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ส่วนที ่ 2 หัวข้อที ่ 11 การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสีย่ ง
4)

5)

ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล
ธนาคารทิสโก้ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ เกิดการบริ หารจัดงานระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามแนวทางที่กาหนดไว้ ทัง้ นี ้ บริ ษัทได้ มีการนา
เทคโนโลยีรวมถึงระบบการรักษาความปลอดภัยทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้ ในกระบวนการปฏิบตั ิงานอย่าง
เหมาะสมเพื่อให้ เกิดความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้ อมูลสาคัญต่างๆ นอกจากนี ้ ธนาคารทิสโก้ มีการกาหนดช่องทางและ
กระบวนการในการสื่อสารข้ อมูลภายในและภายนอกองค์กรที่เหมาะสมและจาเป็ น เพื่อให้ สามารถสื่อสารข้ อมูลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ทังภายในและภายนอกได้
้
อย่างถูกต้ องครบถ้ วนและทันเวลา
ระบบการติดตามผล
ธนาคารทิ ส โก้ มีก ารติ ด ตามและประเมิน ผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ มั่น ใจได้ ว่า การควบคุมภายในยัง ด าเนิ น ไปอย่า งมี
ประสิทธิภาพอยูเ่ สมอ นอกเหนือจากการกากับดูแลโดยหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้ า นปฏิบตั ิการแล้ ว ธนาคารทิสโก้ ยงั จัดให้ มี
ช่องทางการรายงานและสื่อสารข้ อมูลข้ อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในต่อบุคคลที่รับผิดชอบเพื่อให้ มีการกาหนดมาตรการ
ในการดาเนินการแก้ ไขได้ อย่างทันท่วงที รวมถึงการกาหนดให้ มีกระบวนการตรวจสอบผ่านการปฏิบัติหน้ าที่ของหน่ว ยงาน
ตรวจสอบและหน่วยงานกากับ ที่ทาหน้ าที่ในการประเมินประสิทธิ ภาพของระบบการควบคุมและการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ
ข้ อบังคับของหน่วยงานที่กากับดูแลตามแผนงานทีก่ าหนด ผลการกากับดูแลและการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายใน
มีการกาหนดให้ รายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการที่เกี่ ยวข้ องอย่างสม่าเสมอ

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โดยกรรมการอิสระทัง้ 5 ท่านซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบ 3
ท่าน เข้ าร่วมประชุมครบถ้ วน คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่จดั ทาโดยฝ่ ายบริ หารและผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทดังกล่าวครอบคลุม 5 องค์ประกอบ คือ การค วบคุม
ภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการมี
ความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจ โดยบริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายใน
และบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนินการตามระบบการปฏิบตั ิงานที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังมี
้ กระบวนการติดตามควบคุมดูแลการ
ดาเนินงานของบริษัทย่อยให้ สามารถดาเนินธุรกิจภายใต้ ระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีมาตรการในการป้องกันการทาธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งด้ านผลประโยชน์ได้ อย่างเหมาะสม
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีท่ มี ีความเห็นแตกต่ างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรื อผู้สอบ
บัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีค วามเห็ น แตกต่า งจากคณะกรรมการบริ ษั ท ดูรายละเอี ยดเพิ่มเติ มในเอกสารแนบ 5 รายงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี ้ บริ ษัท สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ไม่ได้ มีความเห็นเพิ่มเติมต่อ ระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทในปี 2558 แต่อย่างใด
11.3 หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริ ษัท
(1) หัวหน้ าฝ่ ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department)
ธนาคารทิส โก้ ได้ มอบหมายให้ คุณ จิราภรณ์ ซอสุข ไพบูล ย์ ซึ่งเป็ นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ด้า นการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมต่อการดารงตาแหน่งหัวหน้ าฝ่ ายผู้ตรวจสอบภายใน โดยสามารถปฏิบัติงานได้ อย่างเป็ นอิสระภายใต้ การสนับสนุนของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ คุณจิราภรณ์ ซอสุขไพบูลย์ ได้ รับมอบหมายให้ ดารงตาแหน่งเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบอีกตาแหน่งหนึ่ง
ด้ วย โดยคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้ าฝ่ ายตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3
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ส่วนที ่ 2 หัวข้อที ่ 11 การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสีย่ ง
(2) หัวหน้ าฝ่ ายกากับ (Compliance Department)
ธนาคารทิสโก้ มอบหมายให้ คณ
ุ ดุลยรัตน์ ทวีผล ดารงตาแหน่งเป็ นหัวหน้ าฝ่ ายกากับ (Corporate Compliance Department) เพื่อทา
หน้ าที่กากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กากับดูแลการประกอบธุรกิจของธนาคารทิสโก้ ทังนี
้ ้ ฝ่ ายกากับอยู่ภายใต้ ส าย
บังคับบัญชาของสานักกากับกิจการ (Governance Office) ซึ่งบริ ษัทใหญ่มอบหมายให้ คณ
ุ ไพรัช ศรี วิไลฤทธิ์ ดารงตาแหน่ง หัวหน้ าสานักกากับ
ดูแลกิจการ โดยมีคณ
ุ สมบัติของผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้ าปรากฎในเอกสารแนบ 3
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ส่วนที ่ 2 หัวข้อที ่ 12 รายการระหว่างกัน

12. รายการระหว่ างกัน
ธนาคารทิสโก้ ได้ เปิ ดเผยอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 3.33 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ซึ่งปรากฎในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินของธนาคารปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทังนี
้ ้ ธนาคารมีรายการทางธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ซึง่
รายการดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างธนาคารและบุคคลหรื อบริ ษัท ในกลุ่มซึ่งเทียบเคียงกับเงื่อนไขและ
ราคาที่ใช้ กบั ลูกค้ าทัว่ ไป
12.1

ความจาเป็ นและความสมเหตุผลของรายการ

การทารายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ ดังกล่าว มีความจาเป็ นและมีความสมเหตุผลของการทารายการเพื่อประโยชนสูงสุดของธนาคาร
ซึง่ เป็ นรายการที่สนับสนุนการดาเนินธุรกิจปกติของกลุม่ ทิสโก้ และเป็ นไปตามเกณฑ์กากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยรายการ
ระหว่างกันดังกล่าวไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
12.2 มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน
ธนาคารจะพิจารณาการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยถือเสมือนเป็ นการทารายการที่กระทากับบุคคลภายนอก
ผู้มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในรายการใดจะไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติรายการดังกล่าว ทัง้ นี ้ กลุ่มทิสโก้ จะเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อความ
โปร่งใสตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
12.3

นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
ธนาคารได้ ใ ห้ ค วามส าคัญ อย่า งยิ่ งต่อ ระบบการบริ ห ารงานการจัด การอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตามกรอบการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี
(Good Governance) และสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ กลุม่ ทิสโก้ ยงั ได้ จดั ให้ มีนโยบายการทารายการ
ระหว่างบุคคล/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้ อง (Related Party Transaction Policy) และบังคับใช้ กับบริ ษัทในกลุ่มทิสโก้ ทงหมด
ั้
กลุ่มทิสโก้ จึงไม่มี
นโยบายสนับสนุนการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง อย่างไรก็ตาม หากต้ องมีการทารายการ รายการดังกล่าวจะเป็ นไปตาม
ธุรกิจปกติของกลุม่ ทิสโก้
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ส่ วนที 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ส่วนที ่ 3 หัวข้อที ่ 13 ข้อมูลทางการเงิ นที ส่ าคัญ

ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
13.1 งบการเงิน
13.1.1 สรุ ปรายงานการตรวจสอบบัญชี
งบการเงินของธนาคารทิ สโก้ จากัด (มหาชน) สิ้ นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2559
ผู้สอบบัญชีสาหรับงบการเงินของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ แก่ นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4499 จากบริษัท บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด โดยรายงานของผู้สอบบัญชีสรุปได้ ดงั นี ้
จากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินข้ างต้ นนี ้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดาเนินงาน
และกระแสเงินสดสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
งบการเงินของธนาคารทิ สโก้ จากัด (มหาชน) สิ้ นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
ผู้สอบบัญชีสาหรับงบการเงินของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ แก่ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3734 จากบริ ษัท บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด โดย
รายงานของผู้สอบบัญชีสรุปได้ ดงั นี ้
จากการตรวจสอบของผู้ส อบบัญ ชี ผู้ส อบบัญ ชี เ ห็ น ว่ า งบการเงิ น ข้ า งต้ น นี แ้ สดงฐานะการเงิ น ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 255 8 และ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดสาหรั บปี สิ ้นสุดวันเดียวกันของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) โดยถูกต้ องตามที่
ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ส่วนที ่ 3 หัวข้อที ่ 13 ข้อมูลทางการเงิ นที ส่ าคัญ
ตารางสรุ ปงบการเงินของธนาคาร

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

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
สินทรั พย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรั บ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
ดอกเบี ้ยค้ างรั บ
รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรั บ
หัก: รายได้ รอตัดบัญชี
หัก: ค่าเผื่ อหนี ้สงสัยจะสูญ
หัก: ค่าเผื่ อการปรั บมูลค่าจากการปรั บโครงสร้ างหนี ้
รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรั บสุทธิ
ทรั พย์ สินรอการขายสุทธิ
อสังหาริ มทรั พย์ เพื่อการลงทุนสุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สทุ ธิ
สินทรั พย์ ไม่มตี วั ตนสุทธิ
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรั พย์ อนื่
รวมสินทรั พย์
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31 ธันวาคม 2557

1,147,866
37,061,867
5,552,994

1,100,349
29,662,703
7,185,422

1,179,613
36,852,663
13,308,949

240,579,109
484,024
241,063,133
(19,084,912)
(7,490,786)
(9,748)
214,477,687
6,739
31,363
668,641
359,083
218,806
1,216,780
260,741,826

254,617,453
502,279
255,119,732
(20,351,171)
(5,570,490)
229,198,071
44,346
31,363
713,642
279,091
11,474
1,573,698
269,800,159

279,989,638
527,506
280,517,144
(21,947,954)
(6,380,337)
252,188,853
117,967
16,067
751,427
223,601
26,142
1,220,460
305,885,742

ส่วนที ่ 3 หัวข้อที ่ 13 ข้อมูลทางการเงิ นที ส่ าคัญ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่
(หน่ว ย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
หนีส้ นิ และส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ นิ
เงินรั บฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี ้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
ภาษีเงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่าย
เงินปันผลค้ างจ่าย
หนี ้สินอืน่
รวมหนีส้ นิ

31 ธันวาคม 2557

155,950,816
4,970,868
180,242
34,118
64,398,919
272,390
734,762
446,942
2,027,449
4,281,352
233,297,858

159,046,427
9,963,505
356,335
41,898
67,618,919
205,542
867,126
228,591
1,105,881
4,551,186
243,985,410

206,391,307
10,352,384
399,916
40,729
57,736,819
176,786
1,088,888
421,170
1,105,881
4,168,098
281,881,978

1

1

1

9,215,676
9,215,677

9,215,676
9,215,677

9,215,676
9,215,677

1

1

1

ส่วนเกิ นมูลค่าหุ้นสามัญ
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้ าของ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว-สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของเจ้ าของ

9,215,676
9,215,677
2,543,024
226,295

9,215,676
9,215,677
2,543,024
242,398

9,215,676
9,215,677
2,543,024
246,994

984,000
14,474,972
27,443,968

984,000
12,829,650
25,814,749

984,000
11,014,069
24,003,764

รวมหนีส้ นิ และส่ วนของเจ้ าของ

260,741,826

269,800,159

305,885,742

ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นบุริมสิทธิ 104 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 921,567,588 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 10 บาท

ทุนที่ออกและเรี ยกชาระเต็มมูลค่าแล้ ว
หุ้นบุริมสิทธิ 104 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 921,567,588 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 10 บาท
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ส่วนที ่ 3 หัวข้อที ่ 13 ข้อมูลทางการเงิ นที ส่ าคัญ
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
(หน่วย: พันบาท ยกเว้ นกาไรต่อหุ้นแสดงเป็ นบาท)
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
รายได้ ดอกเบี ้ย

15,194,498

16,004,303

17,943,555

ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ้ย

(4,958,671)

(6,564,753)

(9,083,757)

รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การ

10,235,827
3,139,462

9,439,550
3,133,395

8,859,798
3,067,805

(96,148)

(65,389)

(64,447)

3,043,314
(2,538)

3,068,006
14,366

3,003,358
23,590

11,878

24,075

141,505

ค่าปรั บที่เกี่ ยวเนื่องจากเงินให้ สินเชื่อ

340,421

432,059

320,622

รายได้ คา่ ส่งเสริ มการขายที่เกี่ ยวเนื่องกับธุรกิ จเช่าซื ้อ

273,903

348,001

268,333

รายได้ จากการดาเนินงานอืน่ ๆ

168,406

156,740

120,205

รวมรายได้ จากการดาเนินงาน
ค่าใช้ จา่ ยส่งเสริ มการขายที่เกี่ ยวเนื่องกับธุรกิ จเช่าซื ้อ

14,071,211
302,924

13,482,797
396,303

12,737,411
274,765

รวมรายได้ จากการดาเนินงานสุทธิ
ค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงาน
ค่าใช้ จา่ ยเกี่ ยวกับพนักงาน

13,768,287

13,086,494

12,462,646

2,276,592

1,764,702

1,870,596

ค่าใช้ จา่ ยเกี่ ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์

768,329

760,766

786,721

ค่าภาษีอากร

200,025

204,007

214,748

ค่าใช้ จา่ ยการบริ หารงานสนับสนุน

1,326,147

1,083,752

1,098,314

ค่าใช้ จา่ ยจากการดาเนินงานอืน่ ๆ

835,311

772,936

647,767

รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงาน
หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า

5,406,404
3,740,214

4,586,163
4,869,674

4,618,146
3,978,149

กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้

4,621,669
934,112

3,630,657
716,351

3,866,351
768,046

กาไรสาหรั บปี

3,687,557

2,914,306

3,098,305

(16,721)

(2,305)

33,585

3,344

461

(6,717)

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลังสุทธิ จากภาษีเงินได้
รายการทีจ่ ะไม่ ถกู บันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

(13,377)

(1,844)

26,868

ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย

(21,890)

5,504

(15,672)

-

-

(27,000)

4,378

(1,100)

8,534

(17,512)

4,404

(34,138)

(30,889)
3,656,668

2,560
2,916,866

(7,270)
3,091,035

4.00

3.16

3.53

ค่าใช้ จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิ
กาไรสุทธิ จากธุรกรรมเพื่อค้ าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
กาไรสุทธิ จากเงินลงทุน

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรั พย์ เผื่ อขาย
ผลกระทบภาษีเงินได้

ขาดทุนจากการตีราคาสินทรั พย์
ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลังสุทธิ จากภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นสาหรั บปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรั บปี
กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั ้นพื ้นฐาน
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ส่วนที ่ 3 หัวข้อที ่ 13 ข้อมูลทางการเงิ นที ส่ าคัญ
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้

31 ธันวาคม 2557

4,621,669

3,630,657

3,866,351

107,014

85,354

101,409

5,785,159

6,596,263

5,144,630

4,420
11,128

(822)
1

(1,197)
(67)

(16,966)

(26,437)

(140,637)

และตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อค้ า

(7,780)

6,387

21,501

กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์

(4,463)

(1,251)

(2,235)

323

2,476

1,310

-

-

5,283

กาไรจากการจาหน่ายทรั พย์ สินรอการขาย

(70,256)

(48,107)

(21,774)

ค่าใช้ จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน

53,094

47,928

28,690

รายได้ ค้างรั บอืน่ เพิ่มขึ ้น

(7,170)

(2,000)

(2,290)

210,171

(183,619)

59,430

(10,235,827)

(9,439,550)

(8,859,798)

(65,825)

(78,529)

(75,295)

เงินสดรั บดอกเบี ้ย

15,408,762

16,201,645

18,031,873

เงินสดจ่ายดอกเบี ้ย

(4,086,264)

(5,647,716)

(8,338,425)

เงินสดรั บเงินปันผล

65,825

78,529

75,295

(915,371)
10,857,643

(894,901)
10,326,308

(793,202)
9,100,852

รายการปรั บกระทบกาไรก่อนค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้ เป็ นเงินสดรั บ (จ่าย) จาก
กิ จกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ
โอนกลับค่าเผื่ อขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของเงินลงทุน (โอนกลับ)
ค่าเผื่ อขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของทรั พย์ สินรอการขาย (โอนกลับ)
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในหลักทรั พย์
(กาไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิ ดขึ ้นจริ งจากปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ

ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรั พย์ ไม่มตี วั ตน

ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่ายเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
รายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ
รายได้ เงินปันผล

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรั พย์ และหนี ้สินดาเนินงาน
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ส่วนที ่ 3 หัวข้อที ่ 13 ข้อมูลทางการเงิ นที ส่ าคัญ
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2557

สินทรั พย์ ดาเนินงาน (เพิ่มขึ ้น) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

(7,399,164)

7,189,960

15,920,288

เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้

6,526,563

13,678,578

14,873,919

ทรั พย์ สินรอการขาย
สินทรั พย์ อนื่

2,081,318
338,585

2,473,522
(423,262)

2,763,801
418,789

เงินรั บฝาก

(3,095,611)

(47,344,880)

(59,156,187)

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

(4,992,636)

(388,879)

(1,931,010)

(176,093)

(43,582)

55,052

(19,400,000)

(5,797,900)

22,381,200

(8,136)

(13,668)

(12,130)

(1,249,459)

(338,416)

(1,126,210)

(16,516,990)

(20,682,219)

3,288,364

(7,341,205)

(17,201,604)

(29,143,252)

8,969,458

23,350,020

26,039,056

เงินสดจ่ายซื ้ออุปกรณ์

(49,504)

(53,355)

(119,719)

เงินสดจ่ายจากการซื ้อสินทรั พย์ ไม่มตี วั ตน

(92,857)

(67,476)

(208,119)

4,496

1,251

2,235

1,490,388

6,028,836

(3,429,799)

16,180,000

17,680,000

2,400,000

-

(2,000,000)

(4,000,000)

(1,105,881)

(1,105,881)

(655,337)

-

-

2,446,250

15,074,119
47,517
1,100,349

14,574,119
(79,264)
1,179,613

190,913
49,478
1,130,135

1,147,866

1,100,349

1,179,613

หนี ้สินดาเนินงานเพิ่มขึ ้น (ลดลง)

หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั ้น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี ้สินอืน่
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื ้อเงินลงทุนในหลักทรั พย์ เพื่อการลงทุน
เงินสดรั บจากการขายเงินลงทุนในหลักทรั พย์ เพื่อการลงทุน

เงินสดรั บจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรั บจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
เงินสดจ่ายชาระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
เงินปันผลจ่าย
เงินสดรั บจากการเพิ่มทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสด ณ วันปลายปี

13-6

ส่วนที ่ 3 หัวข้อที ่ 13 ข้อมูลทางการเงิ นที ส่ าคัญ
13.1.2

อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

อัตราความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขั ้นต้ น
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถอื หุ้น
อัตราดอกเบี ้ยรับ
อัตราดอกเบี ้ยจ่าย
ส่วนต่างอัตราดอกเบี ้ย
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

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

72.4
26.8
13.8
5.7
2.1
3.5
0.1

65.4
22.3
11.7
5.5
2.6
2.9
0.4

56.5
24.9
14.2
5.5
3.1
2.4
1.4

อัตราส่ วนประสิทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน (Efficiency Ratio)
อัตราส่วนรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ ต่อสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราการหมุนของสินทรัพย์

(%)
(%)
(เท่า)

3.9
1.4
0.05

3.3
1.0
0.05

2.7
1.0
0.04

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถอื หุ้น
อัตราส่วนเงินให้ ก้ตู ่อเงินกู้ยมื และเงินฝาก
อัตราส่วนเงินให้ ก้ตู ่อเงินฝาก
อัตราส่วนเงินฝากต่อหนี ้สินรวม
อัตราส่วนการจ่ายเงินปั นผล

(เท่า)
(%)
(%)
(%)
(%)

8.5
100.4
142.0
66.8
55.0

9.5
103.2
147.3
65.2
37.9

11.7
97.5
125.0
73.2
35.7

อัตราส่วนค่าเผือ่ หนี ้สงสัยจะสูญต่อสินเชือ่ รวม
อัตราส่วนหนี ้สูญต่อสินเชือ่ รวม
อัตราส่วนเงินให้ สนิ เชือ่ ที่หยุดรับรู้รายได้ 1 ต่อสินเชือ่ รวม
อัตราส่วนค่าเผือ่ หนี ้สงสัยจะสูญต่อหนี ้ที่ไม่กอ่ ให้ เกิดรายได้
อัตราส่วนดอกเบี ้ยค้ างรับต่อสินเชือ่ รวม

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

3.4
1.7
3.0
146.5
0.2

2.4
3.2
3.1
80.7
0.2

2.5
1.8
2.8
108.1
0.2

อัตราส่ วนอื่นๆ (Other Ratios)
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ ง (คานวณตามเกณฑ์ ธปท.)
1
ตามคานิยามของ ธปท.

(%)

19.59

18.01

16.79

อัตราส่ วนคุณภาพสินทรั พย์ (Asset Quality Ratio)
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ส่วนที ่ 3 หัวข้อที ่ 14 การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ

14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
บทวิเคราะห์ ของฝ่ ายบริหารเป็ นการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของธนาคารทิสโก้ ในปี 2559 เทียบกับปี 2558
ภาวะตลาดเงินตลาดทุน
ในปี 2559 ภาวะเศรษฐกิจในประเทศปรับตัวดีขึน้ จากการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐ การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว และการ
บริโภคภาคเอกชนที่เริ่มฟื น้ ตัว ภาคการส่งออกเริ่ มส่งสัญญาณดีขึน้ ในช่วงครึ่งปี หลัง อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยยังประสบกับภาวะผันผวน ทังจาก
้
ปั จจัยภายในและภายนอก ทังนี
้ ้ ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศในปี 2559 ลดลงร้ อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า มาอยู่ที่ 768,788 คัน อีกทัง้
เหตุการณ์ตา่ งๆ จากปั จจัยนอกประเทศ ส่งผลให้ เกิดความไม่แน่นอนต่อเศรษฐกิจโลก ทังการปรั
้
บขึ ้นดอกเบี ้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ปั ญหา
การเติบโตของเศรษฐกิจในกลุม่ ยูโรโซน และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ทังนี
้ ้ อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปของปี 2559 เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 0.2 จากราคาน ้ามัน
ที่เพิ่มสูงขึ ้น
ธนาคารแห่งประเทศไทยคงอัตราดอกเบี ้ยนโยบาย (Repo-1 วัน) ที่ร้อยละ 1.50 โดยอัตราดอกเบี ้ยเงินฝาก 3 เดือนเฉลี่ยของธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่งลดลง จากร้ อยละ 1.01 ณ สิ ้นปี 2558 มาเป็ นร้ อยละ 0.93 ในขณะที่อตั ราดอกเบี ้ยเงินกู้ลกู ค้ ารายใหญ่ชนดี
ั ้ (MLR) ของ
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ลดลงจากร้ อยละ 6.51 มาเป็ นร้ อยละ 6.26 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า
ภาวะตลาดทุนในปี 2559 เติบโตขึ ้นอย่างมากจากปี ก่อนหน้ า โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปิดที่ 1,542.94 จุด เพิ่มขึน้ 254.92 จุด หรื อร้ อย
ละ 19.8 เมื่อเทียบกับ ปี ก่อนหน้ า ทัง้ นี ้ สาเหตุห ลักมาจากการไหลเข้ า ของเงินลงทุน จากต่า งประเทศ กอปรกับ ปริ มาณการซือ้ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ที่ขยายตัวจากภาวะเศรษฐกิจที่ผนั ผวนทังในและต่
้
างประเทศ ส่งผลให้ มลู ค่าการซื ้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึน้ จาก 41,141.45 ล้ านบาท
ในปี 2558 มาเป็ น 50,244.97 ล้ านบาท
เหตุการณ์ สาคัญ
ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ได้ ตกลงซื ้อขายธุรกิจลูกค้ ารายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย)
จากัด (มหาชน) และได้ เข้ าลงนามในสัญญาซื ้อขายธุรกิจดังกล่าว โดยธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) จะรับโอนธุรกิจสินเชื่อบุคคล ธุรกิจสิน เชื่อเพื่อ
การเคหะ ธุรกิจสินเชื่อธุรกิจรายย่อย บริการธนบดีธนกิจ และธุรกิจเงินฝากบุคคล การซื ้อขายกิจการนี ้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจลูกค้ าราย
ย่อยและเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้ าจากการเพิ่มผลิตภัณฑ์ในการให้ บริ การ ตลอดจนเป็ นการเพิ่มมูลค่าผลประโยชน์จากการรับโอนธุรกิจ
ทังนี
้ ้ การซื ้อขายธุรกิจดังกล่าวคาดว่าจะเสร็ จสมบูรณ์ภายในปี 2560 หลังจากได้ รับการอนุมตั ิจากธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นของผู้โอน
และผู้รับโอน
14.1 ภาพรวมผลการดาเนินงาน
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) มีกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานในปี 2559 จานวน 3,687.56 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 773.25 ล้ าน
บาท เมื่อเทียบกับปี 2558 (ร้ อยละ 26.5) สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ ของรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ ประกอบกับค่าใช้ จ่ายสารองหนีส้ ญ
ู ที่ลดลงจาก
ปี ก่อนหน้ า รายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.4 โดยมีส่วนต่างอัตราดอกเบี ้ยของเงินให้ สินเชื่อ อยู่ที่ร้อยละ 4.2 ซึ่งเพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับ ปี 2558
จากต้ นทุนเงินฝากที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ต้นปี นอกจากนี ้ การตังส
้ ารองหนี ้สูญในปี นี ้ลดลงร้ อยละ 23.2 เมื่อเทียบกับปี 2558 จากคุณภาพ
สินทรัพย์ที่ปรับตัวดีขึน้ ทัง้ นี ้ บริ ษัทยังคงตัง้ สารองหนีส้ ูญอยู่ในระดับที่ระมัดระวัง โดยส่วนหนึ่งมาจากการตัง้ สารองหนีส้ ญ
ู ส่วนเกินเพื่อรองรับ
ความผันผวนทางธุรกิจ ในภาวะเศรษฐกิจที่ยงั คงมีความไม่แน่นอน
ธนาคารมีกาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (Basic earnings per share) สาหรับปี 2559 เท่ากับ 4.00 บาท เทียบกับกาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานจานวน
3.16 บาทในปี 2558 ส่วนอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ยสาหรับปี 2559 เท่ากับร้ อยละ 13.8 เทียบกับปี 2558 ที่ร้อยละ 11.7
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(1) โครงสร้ างรายได้ ของธนาคาร
โครงสร้ างรายได้ ของธนาคารสาหรับปี 2558 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี ้
ตารางที่ 1 : โครงสร้ างรายได้ ของธนาคารทิสโก้ สาหรับปี 2558 และ 2559
ปี 2558

ประเภทของรายได้
รายได้ ดอกเบี ้ย
เงินให้ สนิ เชื่อ
รายการระหว่างธนาคาร
เงินให้ เช่าซื ้อและสัญญาเช่าการเงิน
เงินลงทุน
รวมรายได้ ดอกเบี้ย
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย
รายได้ ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ คา่ ธรรมเนียม
รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การ
ค่าใช้ จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ธุรกรรมเพื่อค้ าและ
ปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
รายได้ จากการดาเนินงานอื่น ๆ
รวมรายได้ จากการดาเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายส่งเสริ มการขายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเช่าซื ้อ
รวมรายได้ จากการดาเนินงานสุทธิ
รวมค่าใช้ จ่ายจากการดาเนินงาน
หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
กาไรสุทธิสาหรั บปี

ปี 2559

เปลี่ยนแปลง

จานวนเงิน

สัดส่วน

จานวนเงิน

สัดส่วน

YoY

(ล้ านบาท)

(ร้ อยละ)

(ล้ านบาท)

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

5,586.06
478.64
9,694.61
245.00
16,004.30
(6,564.75)
9,439.55

42.7
3.7
74.1
1.9
122.3
(50.2)
72.1

5,456.42
487.44
9,099.61
151.02
15,194.50
(4,958.67)
10,235.83

39.6
3.5
66.1
1.1
110.4
(36.0)
74.3

(2.3)
1.8
(6.1)
(38.4)
(5.1)
(24.5)
8.4

3,133.40
(65.39)
3,068.01

23.9
(0.5)
23.4

3,139.46
(96.15)
3,043.31

22.8
(0.7)
22.1

0.2
47.0
(0.8)

38.44
936.80
13,482.80
(396.30)
13,086.49
(4,586.16)
(4,869.67)
3,630.66
(716.35)
2,914.31

0.3
7.2
103.0
(3.0)
100.0

9.34
782.73
14,071.21
(302.92)
13,768.29
(5,406.40)
(3,740.21)
4,621.67
(934.11)
3,687.56

0.1
5.7
102.2
(2.2)
100.0

(75.7)
(16.4)
4.4
(23.6)
5.2

27.3
26.5

(2) รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ
ในปี 2559 ธนาคารมีรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิจานวน 10,235.83 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 796.28 ล้ านบาท (ร้ อยละ 8.4) จากปี ก่อนหน้ า
โดยมีรายได้ ดอกเบี ้ยจานวน 15,194.50 ล้ านบาท ลดลง 809.80 ล้ านบาท (ร้ อยละ 5.1) ขณะที่ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยมีจานวน 4,958.67 ล้ านบาท
ลดลง 1,606.08 ล้ านบาท (ร้ อยละ 24.5) จากต้ นทุนเงินฝากที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง และการบริหารจัดการต้ นทุนที่มีประสิทธิภาพ
อัตราผลตอบแทนของเงินให้ สินเชื่อ ณ สิ ้นปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 6.4 เพิ่มขึน้ จากร้ อยละ 6.2 จากปี ก่อนหน้ า ขณะที่ต้นทุนเงินทุน
ปรับตัวลดลงจากร้ อยละ 2.6 ในปี 2558 เป็ นร้ อยละ 2.1 จากต้ นทุนดอกเบี ้ยเงินฝากที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ สว่ นต่างอัตราดอกเบี ้ยของเงินให้
สินเชื่อเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 3.6 ในปี ก่อนหน้ า มาเป็ นร้ อยละ 4.2 โดยส่วนต่างอัตราดอกเบี ้ยสุทธิ (Net Interest Margin) ในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 3.8
ปรับตัวดีขึ ้นจากร้ อยละ 3.3 ในปี 2558
สาหรับรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิหลังหักหนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่าของปี 2559 มีจานวน 6,495.61 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจานวน 1,925.73 ล้ านบาท (ร้ อยละ 42.1) โดยมีค่าใช้ จ่ายหนีส้ ญ
ู หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่าจานวน 3,740.21 ล้ านบาท
ลดลงจานวน 1,129.46 (ร้ อยละ 23.2) ล้ านบาทเมื่อเทียบกับปี 2558 จากการควบคุมคุณภาพสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 2: ส่วนต่างอัตราดอกเบี ้ย

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

ปี 2558
(ร้ อยละ)

ปี 2559
(ร้ อยละ)

6.2
2.6
3.6

6.4
2.1
4.2

(3) รายได้ ท่มี ิใช่ ดอกเบีย้
ธนาคารมีรายได้ ที่ที่มิใช่ดอกเบี ้ยจากธุรกิจหลัก1จานวน 3,619.27 ล้ านบาท ลดลง 54.62 ล้ านบาท (ร้ อยละ 1.5) เมื่อเทียบกับปี
ก่อนหน้ า จากรายได้ คา่ ธรรมเนียมของธุรกิจนายหน้ าประกันภัย และรายได้ คา่ ปรับที่ลดลง
(4) ค่ าใช้ จ่ายหนีส้ ูญ หนีส้ งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ในปี 2559 ธนาคารทิสโก้ ตงส
ั ้ ารองหนีส้ ญ
ู หนีส้ งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้ อยค่ารวม จานวน 3,740.21 ล้ านบาท ลดลง
1,129.46 ล้ านบาท (ร้ อยละ 23.2) เมื่อเทียบกับปี 2558 คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 1.64 ของยอดสินเชื่อเฉลี่ย ลดลงเมื่อเทียบกับ 4,869.67 ล้ านบาทในปี
ก่อนหน้ า เป็ นผลมาจากคุณภาพสิ นเชื่อที่ปรับตัวดีขึน้ ทังนี
้ ้ การตังส
้ ารองหนีส้ ญ
ู ในปี นีย้ งั คงอยู่ในระดับระมัดระวัง ภายใต้ ภาวะเศรษฐกิจที่ยงั มี
ความไม่แน่นอนสูง โดยธนาคารมีการตังส
้ ารองหนี ้สูญส่วนเกินเพิ่มขึน้ 1,943 ล้ านบาทจากปี ก่อนหน้ า ส่วนหนึ่งเพื่อรองรับความผันผวนทางธุรกิจ
ในอนาคต ทังนี
้ ้ หากไม่รวมการตังส
้ ารองหนี ้สูญส่วนเกิน บริษัทจะมีคา่ ใช้ จา่ ยสารองหนี ้สูญคิดเป็ นร้ อยละ 1.08 ของยอดสินเชื่อเฉลี่ย
(5) ค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงาน
ในปี 2559 ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงานมีจานวน 5,406.40 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 820.24 ล้ านบาท (ร้ อยละ 17.9) เมื่อเทียบกับปี ก่อน
หน้ า ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากค่าใช้ จ่ายที่ผันแปรตามการเติบโตของรายได้ โดยบริ ษัทยังคงสามารถควบคุมต้ นทุนในการดาเนินงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้ อตั ราส่วนค่าใช้ จา่ ยต่อรายได้ รวมยังคงอยูใ่ นระดับต่าที่ร้อยละ 39.3
(6) ภาษีเงินได้ นิติบุคคล
ธนาคารมีคา่ ใช้ จา่ ยภาษีเงินได้ สาหรับปี 2559 จานวน 934.11 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราภาษี ร้ อยละ 20.2 อยูใ่ นระดับเดียวกับปี 2558
14.2 ฐานะการเงิน
(1) สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจานวน 260,741.83 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 3.4 จากปี 2558 สาเหตุหลัก
มาจากการลดลงของเงินให้ สินเชื่อจาก 234,266.28 ล้ านบาทในปี 2559 เป็ น 221,494.20 ล้ านบาท (ร้ อยละ 5.5) และการลดลงของเงินลงทุน
จาก 7,185.42 ล้ านบาท ในปี ก่อนหน้ า เป็ น 5,552.99 ล้ านบาท (ร้ อยละ 22.7)

1

รายได้ ที่มใิ ช่ดอกเบี ้ยจากธุรกิจหลัก สุทธิคา่ ใช้ จ่ายส่งเสริ มการขายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
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ตารางที่ 3: โครงสร้ างสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559
รายละเอียดสินทรั พย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
สินเชื่อธุรกิจ
สินเชื่อรายย่อย
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สินเชื่ออื่น
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับ
มูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี ้
สินทรัพย์อื่น
รวมของธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้ านบาท)
(ร้ อยละ)
1,100.35
0.4
29,662.70
11.0
7,185.42
2.7
43,327.30
16.1
170,540.47
63.2
19,888.60
7.4
509.91
0.2
(5,570.49)
3,155.90
269,800.16

(2.1)
1.2

100.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เปลี่ยนแปลง
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ร้ อยละ)
(ล้ านบาท)
(ร้ อยละ)
1,147.87
0.4
4.3
37,061.87
14.2
24.9
5,552.99
2.1
(22.7)
46,509.94
17.8
7.3
158,054.97
60.6
(7.3)
16,454.07
6.3
(17.3)
475.22
0.2
(6.8)
(7,500.53)
2,985.44
260,741.84

(2.9)
1.1
100.0

34.6
(5.4)
(3.4)

 เงินลงทุน
เงินลงทุนของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจานวน 5,552.99 ล้ านบาท ลดลง 1,632.43 ล้ านบาท (ร้ อยละ 22.7)
เมื่อเทียบกับ ณ สิ ้นปี 2558 ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการลดลงของเงินลงทุนในตราสารหนี ้
 เงินให้ สินเชื่อและลูกหนี ้
เงินให้ สินเชื่อของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจานวน 221,494.20 ล้ านบาท ลดลง 12,772.08 ล้ านบาท (ร้ อยละ
5.5) จากปี 2558 ตามสภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ ฟืน้ ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป และตลาดรถยนต์ภายในประเทศที่ยงั ชะลอตัว ทังนี
้ ้ สัดส่วนเงิน
ให้ สินเชื่อของบริ ษัท แบ่งออกเป็ น สินเชื่อรายย่อยร้ อยละ 71.4 สินเชื่อธุรกิจร้ อยละ 21.0 สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร้ อยละ 7.4 และ
สินเชื่ออื่นๆ ร้ อยละ 0.2
ตารางที่ 4 : รายละเอียดของเงินให้ สินเชื่อจาแนกตามประเภทธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559
ประเภทธุรกิจ
การผลิตและการพาณิชย์
อสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้ าง
สาธารณูปโภคและการบริ การ
การเกษตรและเหมืองแร่
รวมสินเชื่อธุรกิจ
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม
สินเชื่อเช่าซื ้อ
สินเชื่อเพื่อการเคหะ
สินเชื่อเอนกประสงค์
รวมสินเชื่อรายย่ อย
สินเชื่ออื่น
รวมของธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

จานวนเงิน
(ล้ านบาท)

จานวนเงิน
(ล้ านบาท)

สัดส่วน
(ร้ อยละ)

12,126.50
11,987.70
18,837.43
375.67
43,327.30
19,888.60
149,177.23
1,224.55
20,138.70
170,540.48
509.90
234,266.28
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5.2
5.1
8.0
0.2
18.5
8.5
63.7
0.5
8.6
72.8
0.2
100.0

10,496.69
11,696.34
23,908.50
408.41
46,509.94
16,454.07
134,163.19
978.81
22,912.97
158,054.97
475.22
221,494.20

สัดส่วน
(ร้ อยละ)
4.7
5.3
10.8
0.2
21.0
7.4
60.6
0.4
10.3
71.4
0.2
100.0

เปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)
(13.4)
(2.4)
26.9
8.7
7.3
(17.3)
(10.1)
(20.1)
13.8
(7.3)
(6.8)
(5.5)

ส่วนที ่ 3 หัวข้อที ่ 14 การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
 หนีท้ ่ไี ม่ ก่อให้ เกิดรายได้
ในปี 2559 บริ ษัทมีอตั ราส่วนหนี ท้ ี่ไ ม่ก่อให้ เกิ ดรายได้ ต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ร้อยละ 2.31 ลดลงจากปี ก่อนหน้ าที่ร้อยละ
2.95 โดยอัตราส่วนหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ประกอบด้ วยหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของสินเชื่อรายย่อยในอัตราร้ อยละ 2.61 หนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิด
รายได้ ของสินเชื่อธุรกิจในอัตราร้ อยละ 0.89 และหนี ้ที่ไ ม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอัตราร้ อยละ 3. 53
โดยหนี ท้ ี่ไ ม่ก่อให้ เกิ ดรายได้ ทงหมดมี
ั้
จานวน 5,120.99 ล้ านบาท ลดลง 1,784.84 ล้ านบาท (ร้ อยละ 25.8) เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า โดย
จานวนหนี ท้ ี่ไม่ก่อให้ เกิ ดรายได้ ปรั บตัวลดลงอย่างต่อเนื่ องจากปี ก่อนหน้ า จากการปรับตัวดีขึ ้นของคุณภาพสินเชื่อหลัก ซึ่งประกอบด้ วย
สินเชื่อเช่าซื ้อและสินเชื่อธุรกิจ อีกทัง้ หนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปรับตัวกลับเข้ าสูภ่ าวะปกติ จากการ
ควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ที่มีประสิทธิ ภาพ นอกจากนี ้ ในช่วงสิ ้นปี 2559 บริ ษัทมีการปรับชันลู
้ กหนี ้ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (SSI) ออก
จากหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ เป็ นลูกหนี ้ชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ หลังจากศาลล้ มละลายกลางมีคาสัง่ เห็นชอบด้ วยแผนฟื น้ ฟูกิจการ
ตารางที่ 5: หนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ จาแนกตามประเภทสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประเภทธุรกิจ
การผลิตและการพาณิชย์
อสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้ าง
สาธารณูปโภคและการบริ การ
การเกษตรและเหมืองแร่
รวมหนี ้ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของสินเชื่อธุรกิจ
หนี ้ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของ
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สินเชื่อเช่าซื ้อ
สินเชื่อเพื่อการเคหะ
สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริ โภค
รวมหนี ้ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของสินเชื่อรายย่อย
สินเชื่ออื่น
รวมหนี ้ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของธนาคาร

ร้ อยละของ

จานวนเงิน

สินเชื่อ
8.08
0.79
0.57
2.09
2.74

(ล้ านบาท)
979.54
94.42
107.26
7.86
1,189.08

1.91
3.13
6.67
2.91
3.13
0.47
2.95

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สัดส่วน
(ร้ อยละ)

ร้ อยละของ

จานวนเงิน

14.2
1.4
1.6
0.1
17.2

สินเชื่อ
1.78
0.70
0.52
4.85
0.89

(ล้ านบาท)
187.21
81.57
123.39
19.83
412.00

380.55
4,665.33
81.62
586.87
5,333.82
2.38

5.5
67.6
1.2
8.5
77.2
0.0

3.53
2.60
9.32
2.36
2.61
0.38

6,905.83

100.0

2.31

สัดส่วน
(ร้ อยละ)

เปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)

3.7
1.6
2.4
0.4
8.1

(80.9)
(13.6)
15.0
152.3
(65.4)

581.19
3,493.49
91.24
541.26
4,125.99
1.81

11.3
68.2
1.8
10.6
80.6
0.0

52.7
(25.1)
11.8
(7.8)
(22.6)
(24.0)

5,120.99

100.0

(25.8)

 ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญและค่ าเผื่อการปรั บมูลค่ าจากการปรั บโครงสร้ างหนี ้
ทังนี
้ ้ ณ สิ ้นปี 2559 ธนาคารมียอดสารองค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี จ้ านวน
7,500.53 ล้ านบาท ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขัน้ ต่าของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เท่ากับ 4,426.91 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราส่วนของเงินสารองของ
ธนาคารต่อสารองตามเกณฑ์ขนต
ั ้ ่าของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ร้อยละ 169.4 ทังนี
้ ้ สัดส่วนเงินสารองหนีส้ ญ
ู ต่อหนีท้ ี่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ณ สิ ้นปี
2559 ปรับตัวเพิ่มขึ ้นมาอยูท่ ี่ร้อยละ 146.5
ตารางที่ 6 : รายละเอียดของค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ จาแนกตามการจัดชันของลู
้
กหนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559

จัดชันปกติ
้
จัดชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชันต
้ ่ากว่ามาตรฐาน
จัดชันสงสั
้ ย
จัดชันสงสั
้ ยจะสูญ
เงินสารองส่วนเกิน
รวม

31 ธันวาคม 2558
(ล้ านบาท)
1,871
1,163
931
599
694
312
5,570

สัดส่วน
(ร้ อยละ)
33.6
20.9
16.7
10.8
12.5
5.6
100.0
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31 ธันวาคม 2559
(ล้ านบาท)
2,658
2,041
827
416
273
1,276
7,491

สัดส่วน
(ร้ อยละ)
35.5
27.3
11.0
5.6
3.6
17.0
100.0

เปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)
42.1
75.5
(11.2)
(30.6)
(60.7)
309.0
34.5

ส่วนที ่ 3 หัวข้อที ่ 14 การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
(2) หนีส้ ิน
หนีส้ ินรวมของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจานวน 233,297.86 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า
ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการลดลงของเงินฝากและเงินกู้ยืมระยะสัน้ จาก 159,083.35 ล้ านบาท เป็ น 155,987.74 ล้ านบาท (ร้ อยละ 1.9) รายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงินลดลงจาก 9,963.50 ล้ านบาท มาอยูท่ ี่ 4,970.87 ล้ านบาท (ร้ อยละ 50.1) และหุ้นกู้ลดลงจาก 67,582.00 ล้ านบาท
เป็ น 64,362.00 ล้ านบาท (ร้ อยละ 4.8) ทังนี
้ ้ สัดส่วนหนีส้ ินของบริ ษัท ประกอบด้ วยเงินฝากซึ่งรวมเงินกู้ยืมระยะสันร้
้ อยละ 66.9 รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงินร้ อยละ 2.1 หุ้นกู้ร้อยละ 27.6 และ อื่นๆร้ อยละ 3.4

ตารางที่ 7: รายละเอียดของหนี ้สินจาแนกตามประเภท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หนีส้ ิน
เงินฝากรวม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หุ้นกู้
อื่น ๆ
รวมของกลุ่มทิสโก้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

จานวนเงิน

สัดส่วน

จานวนเงิน

สัดส่วน

(ล้ านบาท)
159,083.35
9,963.50
67,582.00
7,356.56
243,985.41

(ร้ อยละ)
65.2
4.1
27.7
3.0
100.0

(ล้ านบาท)
155,987.74
4,970.87
64,362.00
7,977.25
233,297.86

(ร้ อยละ)
66.9
2.1
27.6
3.4
100.0

เปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)
(1.9)
(50.1)
(4.8)
8.4
(4.4)

(3) ส่ วนของเจ้ าของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ส่วนของเจ้ าของมีจานวน 27,443.97 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2558 จานวน 1,629.22 ล้ านบาท
(ร้ อยละ 6.3) จากการเพิ่มขึ ้นของกาไรสะสมตามผลการดาเนินงาน ส่งผลให้ มลู ค่าตามบัญชีของธนาคารทิสโก้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ
29.78 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ ้นจาก 28.01 บาทต่อหุ้น ณ สิ ้นปี 2558 ทังนี
้ ้ ธนาคารทิสโก้ มีห้ นุ ที่ออกและชาระแล้ วจานวน 921,567,692 หุ้น แบ่งเป็ นหุ้น
สามัญจานวน 921,567,588 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจานวน 104 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
(4) สภาพคล่ อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีเงินสด จานวน 1,147.87 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.3 ประกอบด้ วยกระแสเงินสดสุทธิ ใช้ ไป
ในกิจกรรมดาเนินงานจานวน 16,516.99 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการลดลงของตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกู้ยืมระยะสัน้ ขณะที่มีกระแสเงิน
สดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมลงทุน 1,490.39 ล้ านบาท เป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน และเงิน
สดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 15,074.12 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เป็ นผลการเพิ่มขึ ้นของเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
(5) แหล่ งที่มาและใช้ ไปของเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โครงสร้ างเงินทุนของธนาคาร ประกอบด้ วยหนี ้สินจานวน 233,297.86 ล้ านบาท และส่วนของเจ้ าของ
จานวน 27,443.97 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 8.5 เท่า โดยองค์ประกอบของแหล่งเงินทุนด้ านหนีส้ ิน ได้ แก่ เงิน
ฝากรวมคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 59.8 ของแหล่งเงินทุน รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินมีสัดส่วนร้ อยละ 1.9 หุ้นกู้และอื่นๆ ร้ อยละ 27.7
ขณะที่สว่ นของผู้ถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 10.5 ตามลาดับ บริ ษัทมีแหล่งใช้ ไปของเงินทุนหลัก คือ เงินให้ สินเชื่อ ซึ่งมีจานวน 221,494.20 ล้ าน
บาท ณ สิ ้นปี 2559 ทาให้ อตั ราส่วนเงินให้ สินเชื่อต่อเงินฝาก 1คิดเป็ นร้ อยละ 142.0 นอกจากนีย้ งั ได้ นาเงินทุนไปลงทุนในรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน และตราสารประเภทต่างๆ เพื่อเป็ นการบริหารสภาพคล่อง

1

เงินฝาก รวมถึง เงินกู้ยืมระยะสันที
้ ่เป็ นฐานลูกค้ าเงินฝากปกติของธนาคาร
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(6) การรั บอาวัล การคา้ ประกัน และภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารทิสโก้ มีการรับอาวัล การค ้าประกัน และภาระผูกพันจานวน 2,226.19 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ
4.7 จากสิ ้นปี 2558 การลดลงของการรับอาวัลตัว๋ เงิน
14.3 ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของแต่ ละกลุ่มธุรกิจ
 เงินให้ สินเชื่อ
เงินให้ สินเชื่อของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจานวน 221,494.20 ล้ านบาท ลดลง 12,772.08 ล้ านบาท (ร้ อยละ
5.5) จากสิ ้นปี 2558 จากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ ฟืน้ ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป และตลาดรถยนต์ภายในประเทศที่ยงั ชะลอตัว ทังนี
้ ้ สัดส่วน
เงินให้ สินเชื่อของบริษัท แบ่งออกเป็ น สินเชื่อรายย่อยร้ อยละ 71.4 สินเชื่อธุรกิจร้ อยละ 21.0 สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร้ อยละ 7.4 และ
สินเชื่ออื่นๆ ร้ อยละ 0.2
 สินเชื่อธุรกิจ
ธนาคารมีสินเชื่อธุรกิจจานวน 46,509.94 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 3,182.64 ล้ านบาท (ร้ อยละ 7.3) จากสิ ้นปี 2558 สาเหตุหลักมา
จากการขยายตัวของสินเชื่อในกลุม่ สาธารณูปโภคและการบริการ
 สินเชื่อสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม
ธนาคารมีสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจานวน 16,454.07 ล้ านบาท ลดลง 3,434.54 ล้ านบาท (ร้ อยละ 17.3) จาก
สิ ้นปี ก่อนหน้ า โดยรวมเป็ นผลจากการลดลงของสินเชื่อกลุม่ ธุรกิจการขนส่ง และสินเชื่อเพื่อผู้แทนจาหน่ายรถยนต์ (Car Inventory Financing)
 สินเชื่อรายย่ อย
ธนาคารมีสินเชื่อรายย่อยจานวน 158,054.97 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 7.3 จากสิ ้นปี 2558 โดยสินเชื่อรายย่อยประกอบด้ วย
สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ร้อยละ 84.9 สินเชื่ออเนกประสงค์ร้อยละ 14.5 และสินเชื่อเพื่อการเคหะร้ อยละ 0.6 โดยมูลค่าของสินเชื่อ
เช่าซื ้อมีจานวน 134,163.19 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 10.1 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า เนื่องจากภาคการอุปโภคบริ โภคภายในประเทศที่ชะลอตัว
ประกอบกับหนี ้ครัวเรื อนที่ยงั คงอยู่ในระดับสูง โดยยอดขายรถยนต์ใหม่ในปี 2559 อยู่ที่ 768,788 คัน ลดลงร้ อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับยอดขายรถ
ในปี 2558 ที่ 799,632 คัน อัตราปริ มาณการให้ สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ใหม่ของบริ ษัทต่อปริ มาณการจาหน่ายรถยนต์ใหม่ (Penetration Rate) ในปี
2559 อยูท่ ี่ร้อยละ 8.0 ส่วนสินเชื่ออเนกประสงค์มีจานวน 22,912.97 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 2,774.27 ล้ านบาท (ร้ อยละ 13.8) เมื่อเทียบกับปี 2558
 สินเชื่ออื่นๆ
ธนาคารมีสินเชื่ออื่นๆจานวน 475.22 ล้ านบาท ลดลงจานวน 34.68 ล้ านบาท (ร้ อยละ 6.8) จากปี 2558
เงินฝาก1 และเงินกู้ยืม
เงินฝากและเงินกู้ยืมรวมของธนาคารมีจานวน 220,349.74 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 2.8 จากปี ก่อนหน้ า โดยเงินฝากรวม
มีจานวน 155,987.74 ล้ านบาท ลดลง 3,095.61 ล้ านบาท (ร้ อยละ 1.9) ในขณะที่ห้ นุ กู้มีจานวน 64,362.00 ล้ านบาท ลดลง 3,220.00 ล้ านบาท
(ร้ อยละ 4.8) ทังนี
้ ้ ณ สิ ้นปี 2559 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องจานวน 43,336.83 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 19.7 เมื่อเทียบกับปริ มาณเงิน
ฝากและเงินกู้ยืมของบริษัท


1

เงินฝากรวม หมายถึง เงินฝาก และเงินกู้ยืมระยะสันซึ
้ ง่ เป็ นแหล่งเงินทุนปรกติของกลุม่ ทิสโก้
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ส่วนที ่ 3 หัวข้อที ่ 14 การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
ตารางที่ 8: รายละเอียดโครงสร้ างเงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559
ประเภทเงินฝาก
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมื่อสิ ้นระยะเวลา
บัตรเงินฝาก
เงินกู้ยืมระยะสัน้
เงินฝากรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

จานวนเงิน
(ล้ านบาท)
3,245.28
48,272.47
17,734.17
89,794.51
36.92
159,083.35

จานวนเงิน
(ล้ านบาท)
3,800.99
51,928.03
14,839.89
85,381.90
36.92
155,987.74

สัดส่วน
(ร้ อยละ)
2.0
30.3
11.1
56.4
0.0
100.0

สัดส่วน
(ร้ อยละ)
2.4
33.3
9.5
54.7
0.0
100.0

เปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)
17.1
7.6
(16.3)
(4.9)
(1.9)

14.4

เงินกองทุน
เงินกองทุนภายในของธนาคารตามหลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุนภายในเพื่อรองรับความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจานวน
ทังสิ
้ ้น 29,055.46 ล้ านบาท ประกอบด้ วยเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 และส่วนปรับปรุ งเงินสารองส่วนเกินเพื่อรองรับความเสี่ยง ซึ่งเงินกองทุนหลักของ
ธนาคารมีความเพียงพอเพื่อรองรับความเสี่ยงโดยรวมจานวน 9,444.36 ล้ านบาทที่ประเมินจากแบบจาลองความเสี่ยงภายใน โดยเพิ่มขึน้ 636.53
ล้ านบาทเมื่อเปรี ยบเทียบกับสิน้ ปี 2558 ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการปรับเพิ่มขึน้ ของความเสี่ยงด้ านเครดิต ซึ่งแสดงให้ เห็นระดับเงินกองทุนหลัก
ส่วนเกินที่มีอยูส่ งู ถึง 19,611.10 ล้ านบาท หรือ ร้ อยละ 67.5 ของเงินกองทุนรวม
ความต้ องการใช้ เงินทุนโดยรวมของธนาคารที่ประเมินจากแบบจาลองภายในของกลุ่มประกอบด้ วย เงินกองทุนที่ใช้ รองรับ ความเสี่ยง
ด้ านเครดิตเพิ่มขึ ้น 552.46 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 8.0 เป็ น 7,429.52 ล้ านบาท จากการปรับปรุงประมาณการค่าความเสี่ยงให้ ระมัดระวังยิ่งขึ ้น โดย
สินเชื่อรวมของธนาคารลดลงร้ อยละ 5.5 ในช่วงปี ที่ผ่านมา ทังนี
้ ้ อัตราส่วนหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของธนาคารอยูท่ ี่ร้อยละ 2.3 ซึ่งลดลงจากร้ อยละ
2.9 เมื่อเทียบกับสิ ้นปี ที่ผ่านมา
ในขณะที่เงินกองทุนที่ใช้ รองรับความเสี่ยงด้ านตลาดเพิ่มขึน้ จาก 102.92 ล้ านบาท เป็ น 113.14 ล้ านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผลจากการ
เพิ่มขึน้ ของความเสี่ยงจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในช่วงปี ที่ผ่านมา ในขณะเดียวกั น ความแตกต่างของสินทรัพย์และหนีส้ ินโดยรวม (Duration
Gap) ปรับลดลงมาอยู่ที่ 0.77 ปี ซึ่งอยู่ในกรอบนโยบายที่สามารถบริ หารจัดการได้ โดยระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี ้ยทางด้ าน
สินทรัพย์ปรับเพิ่มขึ ้นจาก 1.48 ปี มาอยูท่ ี่ 1.49 ปี ในขณะที่ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี ้ยทางด้ านหนีส้ ินปรับเพิ่มขึน้ จาก 0.57 มา
อยูท่ ี่ 0.72 ปี
ตารางที่ 9: ระยะเวลาเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี ้ยของสินทรัพย์และหนี ้สิน และผลกระทบ
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับ
อัตราดอกเบี ้ย (ปี )

สินทรัพย์
หนี ้สิน*
ความแตกต่ างสุทธิ (Gap)

ปี 2558
1.48
0.57
0.91

ปี 2559
1.49
0.72
0.77

การเปลี่ยนแปลงของรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิใน
1 ปี ต่อการปรับอัตราดอกเบี ้ยขึ ้นร้ อยละ 1
(ล้ านบาท)
ปี 2558
1,052.63
(1,275.68)
(223.05)

ปี 2559
1,099.86
(1,016.68)
83.18

* ไม่รวมบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากประจา

เมื่อพิจารณาในเรื่องความเพียงพอของเงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคารทิสโก้ ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยอัตรา
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามเกณฑ์การดารงเงินกองทุนตามวิธี IRB อยู่ในระดับแข็งแกร่ งที่ร้อยละ 19.59 โดยยังคงสูงกว่าอัตราเงินกองทุน
ขันต
้ ่าร้ อยละ 9.125 ที่กาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะที่เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 และชันที
้ ่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารอยูท่ ี่ร้อยละ 14.73
และร้ อยละ 4.86 ตามลาดับ โดยอัตราส่วนการดารงเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ดังกล่าวยังคงสูงกว่าอัตราขันต
้ ่าร้ อยละ 6.625
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ตารางที่ 10: อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2559

เงินกองทุนชันที
้ ่1
เงินกองทุนรวม
14.5

31 ธันวาคม 2558
(ร้ อยละ)
13.98
18.01

31 ธันวาคม 2559
(ร้ อยละ)
14.73
19.59

อันดับความน่ าเชื่อถือ

ธนาคารได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ ้ง จากัด ซึง่ ล่าสุด ณ วันที่ 8 เมษายน 2559 ได้ ประกาศอันดับเครดิต
องค์กรที่ ‘A’ ด้ วยแนวโน้ มอันดับเครดิต ‚คงที่‛ อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้ อนถึงความสามารถในการทากาไร ความเชื่อมัน่ ในคุณภาพสินทรัพย์ และ
ฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งของธนาคาร ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร มีดงั นี ้
ผลอันดับเครดิต (Unsolicited Rating)
อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว
อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสัน้
แนวโน้ มอันดับเครดิต

30 เม.ย. 2557
A
คงที่

วันที่ประกาศผลอันดับเครดิต
27 เม.ย. 2558
A
คงที่

8 เม.ย. 2559
A
คงที่

นอกจากนี ้ บริษัท ทริสเรทติ ้ง จากัด ยังได้ ประกาศอันดับเครดิตหุ้นกู้โดยมีผลการอันดับเครดิตของหุ้นกู้ดงั นี ้
วันที่ประกาศผลอันดับเครดิต
ผลอันดับเครดิต
30 เม.ย. 2557
27 เม.ย. 2558
8 เม.ย. 2559
จัดอันดับโดย
ทริสเรทติ ้ง
ทริสเรทติ ้ง
ทริสเรทติ ้ง
TISCO22DA: หุ้นกู้ด้อยสิทธิครัง้ ที่ 2/2555 มูลค่า 1,243 ล้ าน
AAA/1
บาท ไถ่ถอนปี 2565 ซึง่ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนด
TISCO223A: หุ้นกู้ด้อยสิทธิครัง้ ที่ 1/2555 (หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
BBB+
BBB+
BBB+
ลักษณะคล้ ายทุนที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2) มูลค่า 1,000 ล้ าน
/1
บาท ไถ่ถอนปี 2565 ซึง่ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนด
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 50,000 ล้ าน
A
A
บาท ไถ่ถอนภายในปี 2563
ที่มา : บริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จากัด
/1

14.6

ออกและเสนอขายในปี 2555

ปั จจัยที่อาจมีผลต่ อการดาเนินงานอย่ างมีนัยสาคัญในอนาคต (Forward Looking)

ปั จจัยเชิงมหภาคที่ อาจมีผ ลต่อการด าเนิน งานของบริ ษั ทประกอบด้ ว ยปั จจัยหลักใน 3 ด้ าน ได้ แก่ ภาวะเศรษฐกิ จทัง้ ภายในและ
ภายนอกประเทศ ทิศทางอัตราดอกเบี ้ย และแนวโน้ มยอดขายรถยนต์ในประเทศ โดยมีรายละเอียดของปั จจัยต่าง ๆ ดังนี ้
ภาวะเศรษฐกิจในปี 2560 มีแนวโน้ มการเติบโตในระดับปานกลางท่ามกลางปั จจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจรอบด้ านทัง้ ในด้ านและนอก
ประเทศขึ ้น โดยมีการเร่งใช้ จ่ายงบประมาณของภาครัฐและนโยบายการลงทุนในโครงสร้ างพืน้ ฐานเป็ นปั จจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่
สาคัญ ขณะที่แนวโน้ มการลงทุนภาคเอกชนคาดว่ายังอยูใ่ นระดับต่าแม้ วา่ สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองจะมีเสถียรภาพ นอกจากนี ้ กาลังซื ้อ
ผู้บริโภคยังได้ รับแรงกดดันจากปั ญหาหนี ้สินภาคครัวเรือนที่อยูใ่ นระดับสูง ขณะที่การเติบโตของภาคการส่งออกมีแนวโน้ มฟื น้ ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อย
ไปหลังจากชะลอต่ออย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟืน้ ตัวอย่างเชื่องช้ า
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ส่วนที ่ 3 หัวข้อที ่ 14 การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
สาหรับทิศทางอัตราดอกเบี ้ยในประเทศ บริษัทคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะดาเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย โดยรักษาระดับ
อัตราดอกเบี ้ยนโยบายที่ร้อยละ 1.50 และมีโอกาสที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี ้ยหากอัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปขยายตัวมากกว่าการ
คาดการณ์ สาหรับแนวโน้ มยอดขายรถยนต์ในประเทศซึ่งเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื ้อของบริ ษัท คาดว่าจะ ปรับตัวขึ ้น
เล็กน้ อยจากปี 2559 จากภาวะภัยแล้ งที่เริ่ มคลี่คลาย ประกอบกับ ความต้ องการรถใหม่ภายหลังการสิน้ สุดเงื่อนไขของโครงการรถยนต์คันแรก
ที่เริ่มต้ นเมื่อปลายปี 2554
ท่ามกลางความไม่แน่นอนภาวะเศรษฐกิจ บริษัทยังคงดาเนินนโยบายการบริหารด้ วยความระมัดระวัง มุง่ เน้ นทาธุรกิจ ภายใต้ การกากับ
ดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เข้ มแข็ง เพื่อให้ แน่ใจว่าธุรกิจจะสามารถเติบโตอย่างยัง่ ยืนในระยะยาว
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การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริษัทได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ฉบับนี ้แล้ วด้ วยความระมัดระวัง บริ ษัทขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง
ครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ นอกจากนี ้ บริษัทขอรับรองว่า
(1)
งบการเงิน และข้ อมูล ทางการเงินที่ สรุ ป มาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ ว นใน
สาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ ว
(2)
บริษัทได้ จดั ให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่า บริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญของบริ ษัทและ
บริษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3)
บริษัทได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริ ษัทได้ แจ้ งข้ อมูลการ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้ อบกพร่อง
และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการกระท
้
าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษัท
และบริษัทย่อย
ในการนี ้ เพื่ อเป็ นหลักฐานว่ าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดี ยวกันกับที่ บริ ษั ทได้ รั บรองความถูกต้ องแล้ ว บริ ษั ทได้ มอบหมายให้
นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ หรื อ นายกนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์ เป็ นผู้ล งลายมือ ชื่อ กากับ เอกสารนี ไ้ ว้ ท ุก หน้ า ด้ ว ย หากเอกสารใดไม่มีล ายมือ ชื่อ ของ
นายไพรั ช ศรี วิ ไ ลฤทธิ์ หรื อ นายกนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์ กากับไว้ บริ ษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าว
ข้ างต้ น

ชื่อ
นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ

ตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหาร

ลายมือชื่อ
__________________________________
- อรนุช อภิ ศกั ดิ์ ศิริกลุ -

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ
นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์
นายกนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

เลขานุการบริษัท

- ไพรัช ศรี วิไลฤทธิ์ __________________________________

หัวหน้ าวางแผนและงบประมาณ

- กนต์ธีร์ สุนทรประดิ ษฐ์ __________________________________

บริษัททิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุ การบริ ษัท
เอกสารแนบ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุ การบริ ษัท (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560)

ชื่อ-สกุล

1. นายปลิว มังกรกนก
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )

/1

สัดส่ วนการถือหุ้น
(จานวนหุ้น)

68 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริ หาร
-

คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และ
ทักษะของการเป็ นกรรมการ

2 กันยายน 2551

University of California at Los Angeles, USA
Master of Science (Industrial Engineering)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

21 เมษายน 2559

ตาแหน่ ง

2555-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

การลงทุน

2553-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

2552-2553

ประธานคณะกรรมการบริ หาร

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

มูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล

มูลนิธิ

รองประธานคณะกรรมการ

บริ ษัท สตาร์ ปิ โตรเลียม รี ไฟน์นิ่ง จากัด

โรงกลัน่ น ้ามัน

กรรมการบริ หารทรัพยากรบุคคล

(มหาชน)

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ทิสโก้
กรรมการ

2555-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

2552-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program

2554-ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการ

- หลักสูตร Role of the Chairman Program

2533-2555

กรรมการ

- หลักสูตร Audit Committee Program

บริ ษัทอื ่นที อ่ าจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

-

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน รุ่น 5
สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประเภทธุรกิจ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2551-2553

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

บริ ษัท/องค์ กร

กลุ่มทิสโก้

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 10

วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด:

ช่ วงเวลา

Master of Business Administration (Finance)

Stanford University, USA
วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก:

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

บริ ษัทจดทะเบี ยนอื ่น
2559-ปั จจุบนั
2555-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2555-2558

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษัทอื ่นที ไ่ ม่ใช่บริ ษัทจดทะเบี ยน

2554-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท ชัชวาลย์-รอยัล แฮสโคนิ่ง จากัด

ที่ปรึกษาทางด้ านวิศวกรรม

2553-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด

2516-2555

กรรมการ

บริ ษัท อุตสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์ จากัด

ที่ปรึกษาทางด้ าน
สถาปั
ตยกรรม
ผลิ
ตและย้
อมตกแต่งเส้ นด้ าย

2553-2554

กรรมการ

บริ ษัท โซลิโด จากัด

ร้ านอาหาร
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ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี )

/1

สัดส่ วนการถือหุ้น
(จานวนหุ้น)

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริ หาร

คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และ
ทักษะของการเป็ นกรรมการ

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

บริ ษัท/องค์ กร

2549-2553

กรรมการ

บริ ษัท อมตะ สปริ ง ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด

สนามกอล์ฟ

2537-2553

กรรมการ
กรรมการ

บริ ษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์ เนชั่นแนล
(ไทยแลนด์
ากัดเทรดดิ ้ง จากัด
บริ
ษัท พีดที )แี จอล

ผลิตสายไฟ และสายเคเบิ ้ล

2537-2553

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

สมาคม

หน่วยงานอื ่น

2. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล
กรรมการ

58 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

ที่ปรึกษา

2550-2558

รองประธานกรรมการ

2554-ปั จจุบนั

กรรมการ

มูลนิธิหมอเสม พริ ง้ พวงแก้ ว

มูลนิธิ

2547-ปั จจุบนั

กรรมการอานวยการ

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

สมาคม

2556-2558

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สถาบันการศึกษา

2551-2553

กรรมการ

สานักบริ หารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ
จุสมาคมธนาคารไทย
ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

การลงทุน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

2553-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการบริ หาร

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)

2551-ปั จจุบนั

กรรมการ

(กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)

นิตศิ าสตรบัณฑิต

2553-2559

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ทิสโก้

บริ หารธุรกิจบัณฑิต (บัญชีและการเงิน)

2552-2553

กรรมการบริ หาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 กันยายน 2551

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12

วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด:

- หลักสูตร Directors Certification Program

กรรมการผู้จดั การใหญ่
2556-2557

รักษาการหัวหน้ าพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์

2553-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการบริ หาร

2548-ปั จจุบนั

กรรมการ

2554-ปั จจุบนั

กรรมการ

มูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล

มูลนิธิ

2554-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท ศูนย์การเรี ยนรู้ทสิ โก้ จากัด

บริ การงานด้ านฝึ กอบรม

รุ่น 2/2012

2557-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด

หลักทรัพย์

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

2557-ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ

สถาบันวิทยาการตลาดทุน
21 เมษายน 2559

สมาคม

กลุ่มทิสโก้

ประธานคณะกรรมการบริหาร

วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก:

ผู้จดั จาหน่ายสายไฟ สาย
เคเบิ ้ล เครื่ องมือสื่อสาร

2558-ปั จจุบนั

ปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ประเภทธุรกิจ

(DCP 16/2002)
- หลักสูตรต่อต้ านการทุจริตสาหรับผู้บริ หารระดับสูง

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้ านการค้ าและการพาณิชย์ 2553-2554
พาณิชย์ (TEPCoT
(TEPCOT
รุ่นที่ 5) รุ่นที่ 5)
2552-2554
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

A 1-2

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี )

/1

สัดส่ วนการถือหุ้น
(จานวนหุ้น)

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริ หาร

คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และ
ทักษะของการเป็ นกรรมการ

- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส. รุ่นที่ 2)
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา
2557-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

2557-ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ

(นมธ. รุ่นที่ 2)

บริ ษัท ทิสโก้ อินฟอร์ เมชั่นเทคโนโลยี จากัด

เทคโนโลยีสารสนเทศ

กองทุนพัฒนาเงินทุนแห่งสหประชาชาติ
(สานักงานภู
ิภาคประจ
าประเทศไทย)
สมาคมบริ
ษัทมจดทะเบี
ยนไทย

องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร

2558-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ SHIFT Fund Facility
Investment
กรรมการ

2555-2556

อนุกรรมการบริ หารความเสี่ยง

กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ

ธุรกิจจัดการกองทุน

2553-2554

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ยง

2549-2553

ที่ปรึกษาด้ านบริ หารความเสี่ยง

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

2552-2554

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

2553-2554

ประธานคณะกรรมการ

2552-2554

กรรมการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริ ษัทอื ่นที อ่ าจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- หลักสูตร "ภูมิพลังแผ่นดิน" สาหรับผู้บริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 2

-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริ ษัทจดทะเบี ยนอื ่น

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน รุ่น 8

-

สถาบันวิทยาการพลังงาน

บริ ษัทอื ่นที ไ่ ม่ใช่บริ ษัทจดทะเบี ยน

- หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลการแพทย์

-

สาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5
สถาบันพระปกเกล้ าและแพทยสภา

ประเภทธุรกิจ
หลักทรัพย์จดั การกองทุน

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรนักบริ หารระดับสูง "ธรรมศาสตร์ เพื่อสังคม"

บริ ษัท/องค์ กร
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จากัด

- การบริหารจัดการด้ านความมัน่ คงขั ้นสูง (สวปอ.มส.) 2553-2554
รุ่นที่ 4

ตาแหน่ ง

หน่วยงานอื ่น
2558-ปั จจุบนั

กรรมการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง

A 1-3

สมาคม

ชื่อ-สกุล

3. รศ. ดร. อังครั ตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก:
2 กันยายน 2551
วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด:
21 เมษายน 2559

อายุ
(ปี )

/1

สัดส่ วนการถือหุ้น
(จานวนหุ้น)

62 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริ หาร
-

คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และ
ทักษะของการเป็ นกรรมการ

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

Doctor of Philosophy (Accounting)
New York University, USA

ตาแหน่ ง

เม.ย.2556-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2551-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

บัญชีบณ
ั ฑิต

2554-2556

ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

2551-2554

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประกาศนียบัตร International Financial Reporting เม.ย.2556-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

Standards (IFRS)

เม.ย.2556-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

2550-2554

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2548-2554

กรรมการอิสระ

The Institute of Chartered Accountants in
England and Wales (ICAEW)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

การลงทุน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

บริ ษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

จัดจาหน่ายอุปกรณ์

บริ ษัทอื ่นที อ่ าจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

-

- หลักสูตร Directors Certification Program

บริ ษัทจดทะเบี ยนอื ่น

- หลักสูตร Directors Accreditation Program

2557-2558

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

- หลักสูตร Audit Committee Program

2551-2558

กรรมการอิสระ

- หลักสูตร Monitoring the System of Internal

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

Control and Risk Management

บริ ษัทอื ่นที ไ่ ม่ใช่บริ ษัทจดทะเบี ยน

- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function

-

- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management

เครื่ องใช้ สานักงาน

หน่วยงานอื ่น

- หลักสูตร Role of the Chairman Program

2559-ปั จจุบนั

คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ยง

- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program

2554-2555

ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

2557-ปั จจุบนั

กรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

2555-2559
2555-ปั จจุบนั

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

ประเภทธุรกิจ

กลุ่มทิสโก้

บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริ ษัท/องค์ กร

การรถไฟแห่งประเทศไทย

รัฐวิสาหกิจ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รัฐวิสาหกิจ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ

จัดการกองทุน

คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

หน่วยงานราชการ

2545-ปั จจุบนั

คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

หน่วยงานราชการ

2540-2559

รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

สถาบันการศึกษา

2535-ปั จจุบนั

ที่ปรึกษาฝ่ ายกากับบริ ษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์

A 1-4

ชื่อ-สกุล

4. นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

/1

สัดส่ วนการถือหุ้น
(จานวนหุ้น)

62 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริ หาร

-

คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และ
ทักษะของการเป็ นกรรมการ

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

องค์กรอิสระ

2549-2558

ประธานคณะกรรมการกากับดูแล

กองทุนเปิ ดดัชนีพนั ธบัตรไทยเอบีเอฟ

กองทุน

2555-2556

คณะอนุกรรมการการเงินงบประมาณและการลงทุน

การไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ขนส่งและโลจิสติกส์

2547-2555

กรรมการอิสระ (ผู้เชี่ยวชาญด้ านบัญชี)

สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน

สมาคม

2545-2555

ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท ทศท คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

สื่อสาร

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

การลงทุน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

บริ ษัท อสมท จากัด (มหาชน)

กิจการสื่อสารมวลชน

บริ ษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)

โทรคมนาคม

กลุ่มทิสโก้
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ

บัญชีบณ
ั ฑิต (บัญชีทฤษฎี)

2554-ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2553-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

2554-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

สถาบันวิทยาการตลาดทุน
วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก:
11 มิถนุ ายน 2553

กรรมการตรวจสอบ

- หลักสูตรผู้บริหาร (The Executive Program)

บริ ษัทอื ่นที อ่ าจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

University of Michigan, USA

-

- ประกาศนียบัตรด้ านการสอบบัญชีชนั ้ สูง
วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด:
21 เมษายน 2559

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Driving Company Success with IT
Governance
(2559) Certification Program
- หลักสูตร Directors
(DCP
- หลักรุสู่นตทีร่ 1)
Financial Institutions Governance

ประเภทธุรกิจ

คณะทางานเพื่อติดตามการปฏิบตั ดิ ้ านบัญชีและ
บรรษัทภิบาล

ส.ค.2556-ปั จจุบนั

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 1)

บริ ษัท/องค์ กร

2552-2558

พาณิชยศาสตร์ มหาบัณฑิต (บริ หารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตาแหน่ ง

บริ ษัทจดทะเบี ยนอื ่น
2557-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกาหนดค่
าตอบแทน
ากับดูแลกิ
จการ

2559-ปั จจุบนั

-Program
หลักสูตร Directors Certification Program Update

กรรมการสรรหา
กรรมการอิ
สระ
กรรมการตรวจสอบ

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บริ ษัทอื ่นที ไ่ ม่ใช่บริ ษัทจดทะเบี ยน
2556-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท บางกอกกล๊ าส จากัด (มหาชน)

อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์

2553-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท บ้ านร่วมทางฝั น จากัด

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

2545-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท กระบี่ เภตรา จากัด

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

2552-2553

ประธานกรรมการ

บริ ษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จากัด

ภาคเอกชน

A 1-5

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี )

/1

สัดส่ วนการถือหุ้น
(จานวนหุ้น)

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริ หาร

คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และ
ทักษะของการเป็ นกรรมการ

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

บริ ษัท/องค์ กร

ประเภทธุรกิจ

หน่วยงานอื ่น
2556-ปั จจุบนั

กรรมการประเมินกองทุนหมุนเวียน

กระทรวงการคลัง

หน่วยงานราชการ

2556-ปั จจุบนั

คณะกรรมการพิจารณา SET AWARD และ
อนุกรรมการศูนย์พฒ
ั นาการกากับดูแลกิจการที่ดี

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์

2549-2553

กรรมการและผู้จดั การ และอนุกรรมการบริ หาร

2556-ปั จจุบนั

กรรมการ

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

สถาบันกรรมการ

2554-2557

คณะกรรมการพิจารณากรรมการแห่งปี

2552-2553

กรรมการในคณะกรรมการโครงการประกาศเกียรติคณ
ุ
“คณะกรรมการแห่งปี ”

2554-ปั จจุบนั

กรรมการจรรยาบรรณ

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

สภาวิชาชีพ

2554-2559

ประธานคณะกรรรมการตรวจสอบ

กระทรวงพาณิชย์

2553-ปั จจุบนั

ที่ปรึกษา

สานักงานคณะกรรมการกากับตลาดสินค้ า
เกษตรล่วงหน้
าแห่งประเทศไทย
สมาคมบริ
ษัทจดทะเบี
ยนไทย

2553-2556

กรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจา
กระทรวงกลาโหม
ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและ

สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กระทรวงกลาโหม
ศาลทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและการค้ าระหว่าง

หน่วยงานราชการ

การค้ าระหว่างประเทศกลาง

ประเทศกลาง

2553-ปั จจุบนั

คณะกรรมการวินยั กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทที่
ออกหลักทรัพย์

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

องค์กรอิสระ

2550-ปั จจุบนั

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

สมาคม

2551-2555

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
คนต่างด้ าว

หน่วยงานราชการ

2552-2553

ประธานกรรมการ

ภาคเอกชน

2549-2553

ประธานกรรมการบริหาร

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด

2552-2553

ประธานกรรมการ

บริ ษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จากัด

ภาคเอกชน

2551-2553

กรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจาปี
2551-2553

สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง

หน่วยงานราชการ

2553-ปั จจุบนั
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สมาคม
ศาลยุตธิ รรม

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี )

/1

สัดส่ วนการถือหุ้น
(จานวนหุ้น)

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริ หาร

คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และ
ทักษะของการเป็ นกรรมการ

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

บริ ษัท/องค์ กร

ประเภทธุรกิจ

2550–2553

กรรมการส่งเสริ มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน่วยงานราชการ

2550-2553

ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดทาสื่อการเรี ยนรู้สาระ
เศรษฐศาสตร์ ชุดเงินทองของมีคา่ บูรณาการตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

หน่วยงานราชการ

2550-2553

ประธานอนุกรรมการพิจารณาการรับสมาชิก

บริ ษัท ตลาดอนุพนั ธ์ (ประเทศไทย) จากัด

ภาคเอกชน

2549-2553

รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร

(มหาชน)

2549-2553

ประธานกรรมการ

บริ ษัท ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด

2549-2553

ประธานกรรมการ

2549-2553

ประธานกรรมการ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุน ภาคเอกชน
ต่บริาษงด้ัทาวสยามดี
จากัดอาร์ จากัด
ภาคเอกชน

2549-2553

ประธานกรรมการ

บริ ษัท สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด

ภาคเอกชน

2549-2553

กรรมการและเลขานุการ

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ภาคเอกชน

2549-2553

กรรมการ คณะกรรมการกากับและพัฒนาตลาดตรา
สารหนี ้ในประเทศ

สานักบริ หารหนี ้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

หน่วยงานราชการ

2549–2553

กรรมการ

มูลนิธิศาสตราจารย์สงั เวียน อินทรวิชยั

มูลนิธิ

2548–2553

กรรมการ “กองทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ 30 ปี เพื่อสังคม”

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มูลนิธิ

2548-2553

กรรมการอานวยการ

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

สมาคม

2545-2553

อนุกรรมการสร้ างความรู้ความเข้ าใจ และ
ประชาสัมพันธ์ การดาเนินการเกี่ยวกับ Corporate
Governance ในประเทศไทย

สานักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานราชการ
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ภาคเอกชน

ชื่อ-สกุล

5. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์ มฆพัฒน์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก:
25 เมษายน 2556

อายุ
(ปี )

/1

สัดส่ วนการถือหุ้น
(จานวนหุ้น)

61 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริ หาร
-

คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และ
ทักษะของการเป็ นกรรมการ

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

Doctor of Philosophy (Economics)
University of Wisconsin-Madison, USA

เม.ย.2557-ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เม.ย.2556-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ปริ มาณวิเคราะห์)

2556-2557

กรรมการกากับดูแลกิจการ

เม.ย.2557-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

21 เมษายน 2559

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

ประเภทธุรกิจ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

การลงทุน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)

พลังงานและสาธารณูปโภค

กรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทอื ่นที อ่ าจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- หลักสุตร Driving Company Success with IT
Governance
(2559) Certification Program
- หลักสูตร Directors
- หลักสูตร Financial Institutions Governance

บริ ษัท/องค์ กร

กลุ่มทิสโก้

สถาบันวิทยาการตลาดทุน
วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด:

ตาแหน่ ง

บริ ษัทจดทะเบี ยนอื ่น
2555-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

Program

บริ ษัทอื ่นที ไ่ ม่ใช่บริ ษัทจดทะเบี ยน

- หลักสูตร Director Certification Program Update

-

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

หน่วยงานอื ่น

- หลักสูตร Audit Committee Forum 2016 "New

2559-ปั จจุบนั

คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

สถาบันการศึกษา

Auditor's Report: What's in it for you?"

2559-ปั จจุบนั

คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

สถาบันการศึกษา

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับ

2559-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการส่งเสริ มการวิจยั

สานักคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

หน่วยงานราชการ

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

2557-2559

บรรณาธิ การวารสารวิชาการ ป.ป.ช.

การทุจริ ตแห่งชาติ

2555-2559

คณะอนุกรรมการศูนย์นิตเิ ศรษฐศาสตร์

2552-2559

คณะอนุกรรมการวิจยั

2556-ปั จจุบนั

คณะกรรมการนโยบายศูนย์จิตตปั ญญาศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันการศึกษา

2554-ปั จจุบนั

ศาตราจารย์ ได้ รับเงินเดือนขั ้นสูง (ท.11) สาขา
เศรษฐศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันการศึกษา

2549-2554

ศาสตราจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์

2551-2555

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
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ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี )

/1

สัดส่ วนการถือหุ้น
(จานวนหุ้น)

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริ หาร

คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และ
ทักษะของการเป็ นกรรมการ

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

บริ ษัท/องค์ กร

ประเภทธุรกิจ

2555-2558

ประธานคณะอนุกรรมการกาหนดโครงสร้ างอัตรา
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง หน่วยงานราชการ
ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การในกิจการกระจายเสียงและ กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กิจการโทรทัศน์

2554-2558

ประธานคณะอนุกรรมการด้ านการกากับตรวจสอบ
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่า
ด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2553-2558

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)

2554-2557

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลัง วุฒิสภา
และงบประมาณ

หน่วยงานราชการ

2552-2556

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการครูและบุคลากร กระทรวงศึกษาธิ การ
ทางการศึกษา

หน่วยงานราชการ

2553-2555

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง

องค์การเภสัชกรรม

หน่วยงานราชการ

2551-2555

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาการ
ทุม่ เทตลาดและการอุดหนุน

กระทรวงพาณิชย์

หน่วยงานราชการ

2553-2554

คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ ไขรัฐธรรมนูญ
ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการ
ปฏิรูปการเมืองและการศึกษาการแก้ ไขรัฐธรรมนูญ

สานักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานราชการ

2553-2554

คณะที่ปรึกษาด้ านเศรษฐกิจมหภาค แต่งตังโดยรอง
้
นายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี)

2552-2554

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดและประเมินผลโครงการ
ตามแผนฟื น้ ฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2
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สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หน่วยงานราชการ

ชื่อ-สกุล

6. นายสถิตย์ อ๋ องมณี
กรรมการอิสระ
กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ
(ปี )

/1

สัดส่ วนการถือหุ้น
(จานวนหุ้น)

70 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริ หาร
-

คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และ
ทักษะของการเป็ นกรรมการ

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

Master of Business Administration (Finance)
Fairleigh Dickinson University, USA
บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตาแหน่ ง

บริ ษัท/องค์ กร

ประเภทธุรกิจ

กลุ่มทิสโก้
มิ.ย.2558-ปั จจุบนั

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เม.ย.2557-ปั จจุบนั

กรรมการ

พ.ค.2557-ปั จจุบนั

กรรมการกากับดูแลกิจการ

2556 – เม.ย.2557

ที่ปรึกษาคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

การลงทุน

ม.ค. – ก.พ. 2555

NCC Ambassador

วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก:

2552-2553

ที่ปรึกษา

22 เมษายน 2557

เม.ย.2557-ปั จจุบนั

กรรมการ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

2554-2556

ประธานคณะกรรมการ

บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด

หลักทรัพย์

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จากัด

หลักทรัพย์จดั การกองทุน

วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด:

กรรมการ

21 เมษายน 2559

กรรมการตรวจสอบ
2554-2556

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทอื ่นที อ่ าจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษัทจดทะเบี ยนอื ่น
บริ ษัทอื ่นที ไ่ ม่ใช่บริ ษัทจดทะเบี ยน
หน่วยงานอื ่น
-
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ชื่อ-สกุล

7. นายชือ-เหา ซุน
กรรมการ

อายุ
(ปี )

/1

สัดส่ วนการถือหุ้น
(จานวนหุ้น)

39 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริ หาร
-

-

คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และ
ทักษะของการเป็ นกรรมการ

Master of Business Administration

(กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)

Boston University, USA
Bachelor of Arts (Economics)

วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก:
28 มิถนุ ายน 2554

ช่ วงเวลา

Master of Science (Finance)
Bentley University, USA

กรรมการบริหาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ตาแหน่ ง

บริ ษัท/องค์ กร

ประเภทธุรกิจ

กลุ่มทิสโก้
2555-ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร

2554-ปั จจุบนั

กรรมการ

เม.ย.2557-ปั จจุบนั

กรรมการ

2555-ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร

Taipei University, Taiwan

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

การลงทุน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

2555-2556

บริ ษัทอื ่นที อ่ าจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษัทจดทะเบี ยนอื ่น
บริ ษัทอื ่นที ไ่ ม่ใช่บริ ษัทจดทะเบี ยน
Senior Vice President
CDIB & Partners Investment Holding
Corporation
Assistant Vice President

2553-2555

Senior Manager

2549-2553

Senior Consultant

วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด:
21 เมษายน 2559
2556-ปั จจุบนั

การลงทุน

KPMG Corporate Finance (Taiwan)

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

การลงทุน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

MHCB Consulting (Thailand) Company
Limited

ที่ปรึกษา

หน่วยงานอื ่น
8. นายทาคาชิ คุโรเมะ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
(กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)

47 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้

Bachelor of Economics
The University of Tokyo, Japan

ก.ค.2559-ปั จจุบนั

- หลักสูตร Directors Certification Program
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

กรรมการ
กรรมการบริ หาร

ก.ค.2559-ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการบริ หาร

วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก:
5 กรกฎาคม 2559

บริ ษัทอื ่นที อ่ าจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษัทจดทะเบี ยนอื ่น
บริ ษัทอื ่นที ไ่ ม่ใช่บริ ษัทจดทะเบี ยน
หน่วยงานอื ่น

วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด:
21 เมษายน 2559

มิ.ย.2559-ปั จจุบนั
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Managing Director

ชื่อ-สกุล

9. นายสุ ทัศน์ เรื องมานะมงคล
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารกลุม่ ทิสโก้
กรรมการอานวยการ
(กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)

อายุ
(ปี )

/1

สัดส่ วนการถือหุ้น
(จานวนหุ้น)

55 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริ หาร
-

คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และ
ทักษะของการเป็ นกรรมการ

2 กันยายน 2551

ช่ วงเวลา

Master of Science (Finance)
University of Wisconsin-Madison, USA
Master of Business Administration (Finance)
Western Illinois University, USA
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Directors Certification Program

วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก:

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ตาแหน่ ง

บริ ษัท/องค์ กร

ประเภทธุรกิจ

กลุ่มทิสโก้
ม.ค.2560-ปั จจุบนั

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ทิสโก้

2558-ปั จจุบนั

กรรมการอานวยการ

2552-ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร

2551-ปั จจุบนั

กรรมการ

2553-2557

กรรมการผู้จดั การใหญ่

2552-ปั จจุบนั

กรรมการ

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

การลงทุน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

กรรมการบริ หาร
2552-2554

กรรมการ

บริ ษัท ทิสโก้ อินฟอร์ เมชั่นเทคโนโลยี จากัด

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2548-2554

กรรมการ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จากัด

จัดการกองทุน

วันที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด:

บริ ษัทอื ่นที อ่ าจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

21 เมษายน 2559

บริ ษัทจดทะเบี ยนอื ่น
บริ ษัทอื ่นที ไ่ ม่ใช่บริ ษัทจดทะเบี ยน
2556-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท โดลไทยแลนด์ จากัด

อุปโภคบริ โภค

2553-ปั จจุบนั

กรรมการ

ผลิตสายไฟและสายเคเบิ ้ล

2553-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์ เนชั่นแนล
(ไทยแลนด์
ากัดเทรดดิ ้ง จากัด
บริ ษัท พีดที )แี จอล
สมาคมธนาคารไทย

สมาคม

อื ่นๆ
2553-ปั จจุบนั
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กรรมการ

ผู้จดั จาหน่ายสายไฟ สาย
เคเบิ ้ล เครื่ องมือสื่อสาร

ชื่อ-สกุล

10. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์
กรรมการผู้จดั การใหญ่

อายุ
(ปี )

/1

สัดส่ วนการถือหุ้น
(จานวนหุ้น)

49 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริ หาร
-

-

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และ
ทักษะของการเป็ นกรรมการ

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

Master of Business Administration (International
Business)
University of Hawaii at Manoa, USA

ม.ค.2560-ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การใหญ่

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) (เกียรตินิยม)

2553-2559

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่

ม.ค.2560-ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การใหญ่

2553-2559

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายสินเชื่อรายย่อย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Japan-focused Management Program

บริ ษัท/องค์ กร

ประเภทธุรกิจ

กลุ่มทิสโก้

Japan-America Institute of Management Science, 2553
USA

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

การลงทุน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายการตลาดและลูกค้ าสัมพันธ์

- หลักสูตร Directors Certification Program

2558-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

บริ ษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จากัด

ลีสซิ่ง

- หลักสูตร Directors Accreditation Program

2553-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

บริ ษัท ไฮเวย์ จากัด

เช่าซือ้

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

2552-ปั จจุบนั

กรรมการ

- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.)

2552-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

บริ ษัท ทิสโก้ โตเกียว ลิสซิ่ง จากัด

ลีสซิ่ง

2552-2554

กรรมการ

บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด

หลักทรัพย์

2552-2554

กรรมการ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จากัด

จัดการกองทุน

บริ ษัท แอกซ่าประกันภัย จากัด (มหาชน)

ประกันภัย

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

การลงทุน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด

หลักทรัพย์

บริ ษัท ฟิ นันซ่า จากัด (มหาชน)

การเงิน

บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จากัด

หลักทรัพย์

สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

อื ่นๆ
2549-ปั จจุบนั
11. นายพิธาดา วัชรศิริธรรม
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่

52 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

Master of Business Administration
Indiana University of Pennsylvania, USA
เศรษฐศาสตรบัณฑิต

กรรมการ
กลุ่มทิสโก้

ม.ค.2556-ปั จจุบนั

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่

2553-2555

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2553-ปั จจุบนั

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายบรรษัทธนกิจ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

2555-ม.ค.2556

รักษาการหัวหน้ าวาณิชธนกิจ

2554-ปั จจุบนั

กรรมการ

สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital
Market
Intermediaries
สมาคมส่
งเสริ มสถาบัน(2016)
กรรมการบริ ษัทไทย

อื ่นๆ
2553

กรรมการ

2553

กรรมการบริ หาร

2552-2553

กรรมการผู้อานวยการ

2549-2553

กรรมการบริ หาร
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ชื่อ-สกุล

12. นายชลิต ศิลป์ศรี กุล
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่

อายุ
(ปี )

/1

สัดส่ วนการถือหุ้น
(จานวนหุ้น)

55 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริ หาร

-

คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และ
ทักษะของการเป็ นกรรมการ

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา
2543-2553

กรรมการ

2549-2552

กรรมการผู้อานวยการ ฝ่ ายวาณิชธนกิจ

2545-2553

กรรมการ

2545-2553

กรรมการบริ หาร

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริ หารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี)

ตาแหน่ ง

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่

2556-2559

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส

- Financial Executive Development Program

2553-2555

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่

(FINEX 14)

ก.พ.2560-ปั จจุบนั

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายสินเชื่อรายย่อย

2556-2559

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส

สมาคมสถาบันการศึกษาธนาคารและการเงินไทย
- หลักสูตรพัฒนาทักษะการบริ หาร
Crestcom Bullet Proof Manager

บริ ษัท ฟิ นันซ่า แคปปิ ตอล จากัด

กิจการทัว่ ไป

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

การลงทุน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

บริ ษัท ไฮเวย์ จากัด

เช่าซือ้

สายธุรกิจธนบดีธนกิจ
2556-2556

- หลักสูตร Directors Certification Program
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

ประเภทธุรกิจ

กลุ่มทิสโก้
ก.พ.2560-ปั จจุบนั

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริ ษัท/องค์ กร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายธุรกิจธนบดีธนกิจ และบริ การธนาคาร

2553-2556

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายการตลาดสินเชื่อรายย่อย

2553-2554

รักษาการหัวหน้ าบริ หารการขายทางสาขา

2553-2556

กรรมการ
อื ่นๆ
-

A 1-14

ชื่อ-สกุล

13. นายเมธา ปิ งสุทธิวงศ์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่

อายุ
(ปี )

/1

สัดส่ วนการถือหุ้น
(จานวนหุ้น)

49 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริ หาร
-

-

คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และ
ทักษะของการเป็ นกรรมการ

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

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

บริ ษัท/องค์ กร

ประเภทธุรกิจ

กลุ่มทิสโก้
ก.พ.2560-ปั จจุบนั

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่

2553-2559

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส

ก.พ.2560-ปั จจุบนั

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายธนบดีธนกิจ

- หลักสูตร Directors Certification Program
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

ตาแหน่ ง

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

การลงทุน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

และบริ การธนาคาร
2556-2559

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
สายสินเชื่อรายย่อย

2553-ม.ค.2556

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
สายธุรกิจธนบดีธนกิจและบริ การธนาคาร

2554-2555

กรรมการ

บริ ษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ทิสโก้ จากัด ที่ปรึกษาการลงทุน

2552-2554

กรรมการ

บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด

หลักทรัพย์

บริ ษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จากัด

ขนส่ง

อื ่นๆ
2542-ปั จจุบนั
14. นายยุทธพงษ์ ศรี วงศ์ จรรยา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
บริหารการขายและการตลาดสินเชื่อ
รายย่อย 2

50 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

Master of Business Administration
The University of Mississippi, USA
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์ )

กรรมการ
กลุ่มทิสโก้

ก.พ.2560-ปั จจุบนั

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

การลงทุน

ก.พ.2560-ปั จจุบนั

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ – บริ หารการขาย

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และการตลาดสินเชื่อรายย่อย 2

- Financial Executive Development Program (FINEX) 2556-ม.ค.2560

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

ผู้อานวยการสายอาวุโส สินเชื่อรายย่อย – บริ หารกิจการ
สาขา

ก.ค.2556-ส.ค.2558 ผู้อานวยการสายอาวุโส หัวหน้ าบริ การขายทางสาขา
2552-2556

รองหัวหน้ าธนกิจลูกค้ ารายย่อย
และหัวหน้ าบริ หารการขายทางสาขา

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท ออล-เวย์ส จากัด

การบริ การ

2556-ปั จจุบนั

กรรมการบริ ษัท

บริ ษัท ไฮเวย์ จากัด

เช่าซือ้

อื ่นๆ
-

A 1-15

ชื่อ-สกุล

15. นายรุ่ งโรจน์ จรั สวิจิตรกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่

อายุ
(ปี )

/1

สัดส่ วนการถือหุ้น
(จานวนหุ้น)

50 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริ หาร
-

-

บริหารการขายและการตลาดสินเชื่อ

คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และ
ทักษะของการเป็ นกรรมการ

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต

ตาแหน่ ง

บริ ษัท/องค์ กร

ประเภทธุรกิจ

กลุ่มทิสโก้

บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

ก.พ.2560-ปั จจุบนั

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

การลงทุน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ก.พ.2560-ปั จจุบนั

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ – บริ หารการขาย

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

การลงทุน

รายย่อย 1

และการตลาดสินเชื่อรายย่อย 1
2558 –ม.ค.2560

ผู้อานวยการสายอาวุโส - สินเชื่อรายย่อย –

2552 – 2558

รองหัวหน้ าธนกิจลูกค้ ารายย่อย

บริ หารผลิตภัณฑ์และการตลาด
และหัวหน้ าบริ หารการขายทางกรุงเทพ
อื ่นๆ
16. นายเดชพินันท์ สุทัศนทรวง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่

47 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

-

Master of Business Administration
Eastern Michigan University, USA

ปฏิบตั กิ ารสินเชื่อรายย่อย

บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

กลุ่มทิสโก้
ก.พ.2560-ปั จจุบนั

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่

ก.พ.2560-ปั จจุบนั

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ – ปฏิบตั ิการสินเชื่อรายย่อย ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

2553-ม.ค.2560

ผู้อานวยการสายอาวุโส – ปฏิบตั กิ ารสินเชื่อรายย่อย

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท ออล-เวย์ส จากัด

การบริ การ

2551 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จากัด

ลีสซิ่ง

ธนาคารพาณิชย์

อื ่นๆ
17. นางสาวนิภา เมฆรา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
บรรษัทธนกิจ

56 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบณ
ั ฑิต
อัสสัมชัญมหาวิทยาลัย

กลุ่มทิสโก้
ก.พ.2560-ปั จจุบนั

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

การลงทุน

ก.พ.2560-ปั จจุบนั

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - บรรษัทธนกิจ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

2558-ม.ค.2560

ผู้อานวยการสายอาวุโส - บรรษัทธนกิจ

2555 – 2558

หัวหน้ าธุรกิจขนาดใหญ่

2553 - 2555

หัวหน้ าสินเชื่อขนาดใหญ่
อื ่นๆ
-

A 1-16

ชื่อ-สกุล

18. นายพิชา รั ตนธรรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่

อายุ
(ปี )

/1

สัดส่ วนการถือหุ้น
(จานวนหุ้น)

45 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริ หาร
-

-

คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และ
ทักษะของการเป็ นกรรมการ

ช่ วงเวลา

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

หัวหน้ าธุรกิจธนบดีธนกิจ ธนบดีธนกิจ

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

บริ หารธุรกิจบัณฑิต (สถิต)ิ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตาแหน่ ง

บริ ษัท/องค์ กร

ประเภทธุรกิจ

กลุ่มทิสโก้
ก.พ.2560-ปั จจุบนั

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

การลงทุน

ก.พ.2560-ปั จจุบนั

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - ธนบดีธนกิจ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

2556-ม.ค.2560

ผู้อานวยการสายอาวุโส – ธุรกิจธนบดีธนกิจ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จากัด

หลักทรัพย์

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

- Financial Executive Development Program
2553 - ปั จจุบนั
(FINEX)
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

หัวหน้ าธุรกิจธนบดีธนกิจ
อื ่นๆ
-

19. นายมานพ เพชรดารงค์ สกุล
หัวหน้ าธุรกิจขนาดใหญ่

37 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

-

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มทิสโก้
ก.ค.2556-ปั จจุบนั

บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการจัดการทัว่ ไป)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หัวหน้ าธุรกิจขนาดใหญ่
รักษาการหัวหน้ าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่

ก.พ.2556-ปั จจุบนั

รักษาการหัวหน้ าวาณิชธนกิจ

2555-ม.ค.2556

รองหัวหน้ าวาณิชธนกิจ

2554-2555

ผู้อานวยการฝ่ ายอาวุโส ฝ่ ายวาณิชธนกิจ
อื ่นๆ

2551-2553
20. นางสาวปภัสสร อรรถจินดา
หัวหน้ าการจัดการสินเชื่อและความเสี่ยง

53 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

-

Master of Business Administration (Finance)
Oklahoma City University
บริ หารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี)

ผู้อานวยการฝ่ ายอาวุโส ฝ่ ายวาณิชธนกิจ
กลุ่มทิสโก้

ก.ค.2556-ปั จจุบนั

หัวหน้ าการจัดการสินเชื่อและความเสี่ยง

2548-มิ.ย.2556

หัวหน้ าวิเคราะห์สนิ เชื่อธุรกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อื ่นๆ
-

21. นางมาลาทิพย์ สวินทร
หัวหน้ าวิเคราะห์ธุรกิจและความเสี่ยง

51 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

Master of Business Administration (Management)
New York Institution Of Technology
บริ หารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี)

กลุ่มทิสโก้
ต.ค.2557-ปั จจุบนั

หัวหน้ าวิเคราะห์ธุรกิจและความเสี่ยง

ก.ค.2556-ก.ย.2557 หัวหน้ าวิเคราะห์ธุรกิจและความเสี่ยง 1

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อื ่นๆ
-

A 1-17

ชื่อ-สกุล

22. นางสาวสุนี ทองสมบัติพาณิช
หัวหน้ าวิเคราะห์ธุรกิจและความเสี่ยง

อายุ
(ปี )

/1

สัดส่ วนการถือหุ้น
(จานวนหุ้น)

50 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริ หาร
-

-

คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และ
ทักษะของการเป็ นกรรมการ

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

Master of Business Administration (Management)
James Cook University
วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต (พยาบาล)
วิทยาลัยพยาบาลเกื ้อการุณย์

ตาแหน่ ง

บริ ษัท/องค์ กร

ประเภทธุรกิจ

กลุ่มทิสโก้
ต.ค.2557-ปั จจุบนั

หัวหน้ าวิเคราะห์ธุรกิจและความเสี่ยง

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ก.ค.2556-ก.ย.2557 หัวหน้ าวิเคราะห์ธุรกิจและประเมินความเสี่ยง 1
ก.พ.-มิ.ย.2556

มหาวิทยาลัยศรี นคริ ทรวิโรฒ

รองหัวหน้ าวิเคราะห์ธุรกิจและประเมินความเสี่ยง 1
อื ่นๆ
-

23. นางสาวรพีพร อุ่นชลานนท์
หัวหน้ าบริหารสินเชื่อ

51 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

-

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (กฎหมาย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มทิสโก้
2555-ปั จจุบนั

บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

หัวหน้ าบริ หารสินเชื่อ
อื ่นๆ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

-

บริ หารธุรกิจบัณฑิต (กฎหมาย)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
24. นางสาวิกา จงภักดิ์ไพศาล
หัวหน้ านิตกิ รรมสัญญา

47 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

-

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (กฎหมาย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริ หารธุรกิจบัณฑิต (กฎหมาย)

กลุ่มทิสโก้
ต.ค.2557-ปั จจุบนั

หัวหน้ านิตกิ รรมสัญญา

ก.ค.2556-ก.ย.2557 รองหัวหน้ าบริ หารสินเชื่อ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อื ่นๆ
-

25. นายวิทยา เมตตาวิหารี
ผู้ช่วยหัวหน้ าบริหารการขายและ
การตลาดสินเชื่อรายย่อย 1

44 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (วิศวกรรมเครื่ องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มทิสโก้
2558-ปั จจุบนั

ผู้ช่วยหัวหน้ าสินเชื่อรายย่อย – บริ หารกิจการสาขา

ก.ย.2558-ปั จจุบนั

รักษาการหัวหน้ าพัฒนาธุรกิจสาขา

ก.ค.2556-ส.ค.2558 ผู้ช่วยหัวหน้ าบริ หารการขายทางสาขาและรักษาการ
หัผู้ชวหน้
ฒนธุ
สาขาภูมิภาค
2553-มิ.ย.2556
่วยหัาพัวหน้
าบริรกิหจารการขายทางสาขา
อื ่นๆ
-
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ชื่อ-สกุล

26. นายนพดล ชุ่มวงศ์
หัวหน้ าเช่าซือ้

อายุ
(ปี )

/1

สัดส่ วนการถือหุ้น
(จานวนหุ้น)

52 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริ หาร
-

-

คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และ
ทักษะของการเป็ นกรรมการ

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต

ตาแหน่ ง

บริ ษัท/องค์ กร

ประเภทธุรกิจ

กลุ่มทิสโก้
ก.พ.2560-ปั จจุบนั

หัวหน้ าเช่าซือ้

2555-ม.ค.2560

ผู้จดั การ สาขารัตนาธิเบศร์ และสาขารังสิต

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
27. นางสาวปาริ ชาติ สุทัศนทรวง
หัวหน้ าเช่าซือ้ โครงการพิเศษ

43 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

-

Master of Business Administration (Finance)
Cleveland State University
บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

กลุ่มทิสโก้
ก.ค.2558-ปั จจุบนั

หัวหน้ าเช่าซือ้ โครงการพิเศษ

เม.ย.-ก.ค.2558

รองหัวหน้ าเช่าซื ้อโครงการพิเศษ

ม.ค.2556-มี.ค.2558 ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาด - เช่าซือ้ โครงการพิเศษ
อื ่นๆ
-

28. นายธีรยุทธ ประเสริ ฐรั ตนเดโช
หัวหน้ าการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

43 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

-

Master of Business Administration (Finance)
The University of New South Wales, Australia

สินเชื่อรายย่อย

บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

กลุ่มทิสโก้
ก.พ.2556-ปั จจุบนั

หัวหน้ าพัฒนาธุรกิจสินเชื่อรายย่อย

2555-ม.ค.2556

หัวหน้ าพัฒนาธุรกิจ - บริ หารการขายทางกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อื ่นๆ
-

29. นายสุเทพ ตรั ยวรรณกิจ
หัวหน้ ากิจการสาขา 1

54 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

-

ศิลปศาสตรบัณฑิต (บริ หารทรัพยากรมนุษย์)
สถาบันราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา

กลุ่มทิสโก้
2548-ปั จจุบนั

หัวหน้ ากิจการสาขา 1
อื ่น ๆ
-

30. นายสมบูรณ์ ศิริรักษ์
หัวหน้ ากิจการสาขา 2

53 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร

กลุ่มทิสโก้
ก.ย.2558-ปั จจุบนั

หัวหน้ ากิจการสาขา 2
อื ่นๆ
-

A 1-19

ชื่อ-สกุล

31. นายถวัลย์ วิชิตวาที

อายุ
(ปี )

/1

สัดส่ วนการถือหุ้น
(จานวนหุ้น)

58 สามัญ

หัวหน้ ากิจการสาขา 3

บุริมสิทธิ

-

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริ หาร
-

-

คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และ
ทักษะของการเป็ นกรรมการ

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)
มหาวิทยาลัยสยาม
บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

ตาแหน่ ง

บริ ษัท/องค์ กร

ประเภทธุรกิจ

กลุ่มทิสโก้
ม.ค.2560-ปั จจุบนั

หัวหน้ ากิจการสาขา 3

2554-2560

ผู้จดั การสาขาภูเก็ตและสาขากระบี่

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
32. นางสาววิภา เมตตาวิหารี

46 สามัญ

หัวหน้ าสินเชื่ออเนกประสงค์และ

บุริมสิทธิ

-

-

-

บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

กลุ่มทิสโก้
2545-ปั จจุบนั

การขายตรง

หัวหน้ าสินเชื่ออเนกประสงค์และการขายตรง
อื ่นๆ
-

33. นางสาวเพ็ญทิพย์ เหล่ าบุญเจริ ญ

50 สามัญ

หัวหน้ ากากับสินเชื่อ

บุริมสิทธิ

-

-

-

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลุ่มทิสโก้
2555-ปั จจุบนั

หัวหน้ ากากับสินเชื่อ

บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

2553-2555

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2545-2553

หัวหน้ าควบคุมสินเชื่อบุคคลและธุรกิจ ขนาดกลางและ
ม บสินเชื่อรายย่อย
หัขนาดย่
วหน้ ากอากั
อื ่นๆ
-

34. นายกลชัย อุดมศรี สุข
หัวหน้ าบริหารสินเชื่อรายย่อย

33

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ และการเงิน
ระหว่
างประเทศ)
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2559-ปั จจุบนั

หัวหน้ าบริ หารสินเชื่อรายย่อย

เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต (ปริ มาณวิเคราะห์)

2558-2559

รองหัวหน้ าบริ หารสินเชื่อรายย่อย

2556-2558

ผู้ช่วยหัวหน้ าบริ หารสินเชื่อรายย่อย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มทิสโก้

อื ่นๆ
35. นายวรพจน์ ติรการุ ณ
หัวหน้ าสนับสนุนสินเชื่อ

49 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

กลุ่มทิสโก้
เม.ย.2558-ปั จจุบนั

หัวหน้ าสนับสนุนสินเชื่อ

2548-มี.ค.2558

หัวหน้ าบริ หารสินเชื่อรายย่อย

มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

อื ่นๆ
-
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ชื่อ-สกุล

36. นายสุกิจ สกุลวงศ์ ใหญ่
หัวหน้ าพัฒนาหนี ้และกฎหมาย

อายุ
(ปี )

/1

สัดส่ วนการถือหุ้น
(จานวนหุ้น)

47 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริ หาร
-

-

คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และ
ทักษะของการเป็ นกรรมการ

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

ตาแหน่ ง

บริ ษัท/องค์ กร

ประเภทธุรกิจ

กลุม่ ทิสโก้
เม.ย.2558-ปั จจุบนั

หัวหน้ าพัฒนาหนี ้และกฎหมาย

2549-ม๊ .ค.2558

หัวหน้ าสนับสนุนสินเชื่อ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

อื่น ๆ
-

37. นายณัฐนันท์ อนันต์ ปรี ยาวิทย์
หัวหน้ าศูนย์บริการลูกค้ า

47 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

-

Master of Business Administration
(Corporate Finance)

กลุ่มทิสโก้
2551-ปั จจุบนั

University of Dallas, USA

หัวหน้ าศูนย์บริการลูกค้ า
อื ่นๆ

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
38. นายประกฤต ชุณหศรี วงศ์
หัวหน้ าสินเชื่อเคหะ

43 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

-

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มทิสโก้
2552-ปั จจุบนั

บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

อื ่นๆ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
39. นางวันทนา กิจพานิช
หัวหน้ าปฏิบตั กิ ารสาขา

48 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

-

-

บริ หารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หัวหน้ าสินเชื่อเคหะ

กลุ่มทิสโก้
ก.ค.2556-ปั จจุบนั

หัวหน้ าปฏิบตั กิ ารสาขา

2552-มิ.ย.2556

หัวหน้ าระบบงานและสนับสนุนปฏิบตั กิ าร - ฝ่ ายบริ หาร
การขายทางสาขา
อื ่นๆ
-

40. นายถนอม ชัยอรุ ณดีกุล
รองหัวหน้ าธุรกิจธนบดี

58 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

กลุ่มทิสโก้
2553-ปั จจุบนั

รองหัวหน้ าธุรกิจธนบดี

2550-2553

หัวหน้ าธนบดีธนกิจ
อื ่นๆ
-
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ชื่อ-สกุล

41. นางสาวรั ชฎา พฤกษานุ บาล
รองหัวหน้ าธุรกิจธนบดี

อายุ
(ปี )

/1

สัดส่ วนการถือหุ้น
(จานวนหุ้น)

48 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริ หาร
-

-

คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และ
ทักษะของการเป็ นกรรมการ

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตาแหน่ ง

บริ ษัท/องค์ กร

ประเภทธุรกิจ

กลุ่มทิสโก้
2547 - 2560

วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

รองหัวหน้ าบริ หารเงิน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

อื ่นๆ

Tokyo Institute of Technology

-

วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
42. นางกรรณิกา เป้าพงศ์ งาม
รองหัวหน้ าธุรกิจธนบดี

59 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

-

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โรงเรี ยนปั ญญาพาณิชย์

กลุ่มทิสโก้
ม.ค.2558-ปั จจุบนั

หัวหน้ าธนบดีธนกิจ

ก.พ.2553-ธ.ค.2557 รองหัวหน้ าธนบดีธนกิจ
อื ่นๆ
43. หม่ อมหลวงวราภรณ์ วรวรรณ
หัวหน้ าธนบดีการลงทุน

56 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

-

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กลุ่มทิสโก้
2553-ปั จจุบนั

บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

อื ่นๆ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
44. นางสาวศรั ญญา วีรมหาวงศ์
หัวหน้ าธนกิจส่วนบุคคล

43 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

-

-

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร

หัวหน้ าธนบดีการลงทุน

กลุ่มทิสโก้
2554-ปั จจุบนั

หัวหน้ าธนกิจส่วนบุคคล

ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต (ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส)

2553-2554

รักษาการหัวหน้ าธนกิจส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร

2551-2553

ผู้จดั การธนกิจสาวนบุคคล
อื ่นๆ
-

45. นางสาวกรั ณฑรั ตน์ วงษา
หัวหน้ าบริหารเงิน

55 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

Master of Business Administration
Texas A&M University, USA

กลุ่มทิสโก้
2536-ปั จจุบนั

บัญชีบณ
ั ฑิต

หัวหน้ าบริ หารเงิน
อื ่นๆ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-
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ชื่อ-สกุล

46. นางลัดดา กุลชาติชัย
หัวหน้ าบริการคัสโตเดียน

อายุ
(ปี )

/1

สัดส่ วนการถือหุ้น
(จานวนหุ้น)

59 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริ หาร
-

-

คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และ
ทักษะของการเป็ นกรรมการ

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตาแหน่ ง

บริ ษัท/องค์ กร

ประเภทธุรกิจ

กลุ่มทิสโก้
2546-ปั จจุบนั

หัวหน้ าบริ การคัสโตเดียน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

อื ่นๆ
47. นางสุ วรรณดี ขาวละออ
หัวหน้ าธุรกิจจัดการการเงิน

51 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

-

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลุ่มทิสโก้
2553-ปั จจุบนั

สถิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต

อื ่นๆ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
48. นายกิตติชัย ต้ นนาจารย์
หัวหน้ าเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส

47 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

-

-

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

กลุ่มทิสโก้
2553-ปั จจุบนั

หัวหน้ าเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส

2552-2553

หัวหน้ าควบคุมการปฏิบตั กิ าร

บัญชีบณ
ั ฑิต

อื ่นๆ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
49. นายวรวิทย์ รุ่ งสิริโอภาส
หัวหน้ าศูนย์ชาระเงิน

45 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

-

Master of Science (Computer Science)
DePaul University, USA
วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

กลุ่มทิสโก้
2559-ปั จจุบนั

หัวหน้ าศูนย์ชาระเงิน

2552-2559

รองหัวหน้าศูนย์ชาระเงิ น

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหาร
ลาดกระบัง
หมายเหตุ:

/1

หัวหน้ าธุรกิจจัดการการเงิน

อื่นๆ
-

รวมคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
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/1

เอกสารแนบ 1.2 รายละเอียดการถือหุ้นธนาคารของกรรมการและผู้บริหาร
หุ้นสามัญ
เพิ่มขึน้
(ลดลง)
ระหว่ างปี
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

นายปลิว มังกรกนก
นางอรนุช อภิศกั ดิศ์ ิริกุล
รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริ ยวัฒน์
นางภัทรียา เบญจพลชัย
ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
นายสถิตย์ อ๋องมณี
นายชือ-เหา ซุน
นายทาคาชิ คุโรเมะ
นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล
นายศักดิช์ ยั พีชะพัฒน์
นายพิธาดา วัชรศิริธรรม
นายชลิต ศิลป์ศรีกุล
นายเมธา ปิ งสุทธิวงศ์
นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา
นายรุ่ งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล
นายเดชพินนั ท์ สุทศั นทรวง
นางสาวนิภา เมฆรา
นายพิชา รัตนธรรม
นายมานพ เพชรดารงค์สกุล
นางสาวปภัสสร อรรถจินดา
นางมาลาทิพย์ สวินทร
นางสาวสุนี ทองสมบัติพาณิช
นางสาวรพีพร อุน่ ชลานนท์
นางสาวิกา จงภักดิไ์ พศาล
นายวิทยา เมตตาวิหารี
นายนพดล ชุม่ วงศ์
นางสาวปาริ ชาติ สุทศั นทรวง
นายธีรยุทธ ประเสริ ฐรัตนเดโช
นายสุเทพ ตรัยวรรณกิจ
นายสมบูรณ์ ศิริรักษ์
นายถวัลย์ วิชิตวาที
นางสาววิภา เมตตาวิหารี
นางสาวเพ็ญทิพย์ เหล่าบุญเจริ ญ
นายกลชัย อุดมศรีสขุ
นายวรพจน์ ติรการุณ
นายสุกิจ สกุลวงศ์ใหญ่
นายณัฐนันท์ อนันต์ปรียาวิทย์

หุ้นบุริมสิทธิ

ณ 1 มีนาคม 2560

สัดส่ วนการถือหุ้น
ณ 1 มีนาคม 2560 ในธนาคาร (ร้ อยละ)

เพิ่มขึน้
(ลดลง)
ระหว่ างปี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A 1.2-1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

หุ้นสามัญ
เพิ่มขึน้
(ลดลง)
ระหว่ างปี
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

นายประกฤต ชุณหศรีวงศ์
นางวันทนา กิจพานิช
นายถนอม ชัยอรุณดีกุล
นางสาวรัชฎา พฤกษานุบาล
นางกรรณิกา เป้าพงศ์งาม
หม่อมหลวงวราภรณ์ วรวรรณ
นางสาวศรัญญา วีรมหาวงศ์
นางสาวกรัณฑรัตน์ วงษา
นางลัดดา กุลชาติชยั
นางสุวรรณดี ขาวละออ
นายกิตติชยั ต้ นนาจารย์
นายวรวิทย์ รุ่ งสิริโอภาส

หมายเหตุ:

/1

หุ้นบุริมสิทธิ

ณ 1 มีนาคม 2560

สัดส่ วนการถือหุ้น
ณ 1 มีนาคม 2560 ในธนาคาร (ร้ อยละ)

เพิ่มขึน้
(ลดลง)
ระหว่ างปี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

A 1.2-2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษัทย่ อย

เอกสารแนบ 2

ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่ อย (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560)
- ไม่มี -

A 2-1

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกียวกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน
และหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท

เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลกิจการ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560

ชื่อ-สกุล

1. นายไพรั ช ศรี วิไลฤทธิ์
เลขานุการบริษัท
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สานักกากับดูแลกิจการ

อายุ
(ปี )

/1

สัดส่ วนการถือหุ้น
(จานวนหุ้น)

51 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

ความสัมพันธ์
ทาง
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
ครอบครั ว
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่
ระหว่ าง
และทักษะของการเป็ นกรรมการ
กรรมการ
และผู้บริ หาร
พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

บริ ษัท/องค์ กร

ประเภทธุรกิจ

กลุ่มทิ สโก้
ก.พ.2560-ปั จจุบนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สานักกากับดูแลกิจการ
2556-2559

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

การลงทุน

หัวหน้ าสานักกากับดูแลกิจการ

ก.ย.2556-ปั จจุบนั เลขานุการบริ ษัท

Certified Internal Auditor (CIA)

2556-2556

หัวหน้ าบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั กิ าร

Certificate in Control Self-Assessment (CCSA)

2552-2556

หัวหน้ าตรวจสอบภายใน

Certified Financial Service Auditor (CFSA)

ก.ย.2556-ปั จจุบนั กรรมการ

บริ ษัท ทิสโก้ ลีสซิ่ง จากัด

ลีสซิ่ง

The Institute of Internal Auditors (IIA), USA

ก.ย.2556-ปั จจุบนั กรรมการ

บริ ษัท ทิสโก้ อินฟอร์ เมชั่นเทคโนโลยี จากัด

เทคโนโลยีสารสนเทศ

Certified Information System Auditor (CISA)

ก.ย.2556-ปั จจุบนั กรรมการ

บริ ษัท ไฮเวย์ จากัด

เช่าซือ้

Information Systems Audit and Control
Association
(ISACA), USA
Certified Information Systems Security
Professional (CISSP)
Int'l Information Systems Security Certification
Consortium
(ISC)2,
USA (CFE)
Certified Fraud
Examiner

อื ่นๆ
2554-ปั จจุบนั

กรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง

ราชการ

ภายในภาครัฐ
2553-ปั จจุบนั

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 2553-ปั จจุบนั
USA
- หลักสูตร Advances for Corporate Secretaries
(2016)
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital
Market
(2016) Program
- หลักสูIntermediaries
ตร Company Secretary
- หลักสูตร Company Reporting Program
- หลักสูตร Board Reporting Program
- หลักสูตร Effective Minutes Taking
- หลักสูตร Audit Committee Program
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
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กรรมการพัฒนาการตรวจสอบภายในภาคราชการ

กรมบัญชีกลาง

ราชการ

กรรมการบริ หารความเสี่ยง

กรุงเทพมหานคร

ราชการ

เอกสารแนบ 3

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี )

สัดส่ วนการถือหุ้น/1
(จานวนหุ้น)

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่
และทักษะของการเป็ นกรรมการ

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

บริ ษัท/องค์ กร

ประเภทธุรกิจ

- หลักสูตร GRI Certified Training on G4 Reporting
Guidelines
สถาบันไทยพัฒน์
- ประกาศนียบัตรนักบริ หารยุทธศาสตร์ การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับสูง
2. นางสาวจิราภรณ์ ซอสุขไพบูลย์
หัวหน้ าตรวจสอบภายใน

47 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

-

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจหริ ตารธุ
แห่รงกิชาติ
บริ
จมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (บัญชี)

กลุ่มทิ สโก้
ก.พ.2556-ปั จจุบนั หัวหน้ าตรวจสอบภายใน
2549-ม.ค.2556

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

การลงทุน

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

การลงทุน

รองหัวหน้ าตรวจสอบภายใน
อื ่นๆ

Certified Internal Auditor (CIA)

-

The Institute of Internal Auditors (IIA), USA
Certified Information Systems Auditor (CISA)
ISACA, USA
- หลักสูตร Company Secretary Program
- หลักสูตร Board Reporting Program
- หลักสูตร Effective Minutes Taking
- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
3. นางสาวมณีรัตน์ วัฒนจักร์
หัวหน้ ากากับ - ธุรกิจธนาคาร

47 สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

บัญชีมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัญชีบณ
ั ฑิต

กลุ่มทิ สโก้
มี.ค.2560-ปั จจุบนั หัวหน้ ากากับ - ธุรกิจธนาคาร
2553-ก.พ.2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวหน้ ากากับ - ธุรกิจหลักทรัพย์จดั การกองทุน
อื ่นๆ
-

หมายเหตุ:

/1

รวมคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
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เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกียวกับรายการประเมินราคาทรั พย์ สนิ

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรั พย์ สิน
-ไม่มีข้อมูล-
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เอกสารแนบ 5
รายงานจากคณะกรรมการบริหาร

เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารของธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการ จานวน 4 ท่าน โดยมีนางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ เป็ นประธาน
คณะกรรมการบริหาร นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน) นายทาคาชิ คุโรเมะ และนายสุทศั น์ เรืองมานะมงคล เป็ นกรรมการบริหาร
ในปี 2559 คณะกรรมการบริ หารมีการประชุมรวมทัง้ สิ ้น 12 ครัง้ เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้ ในกฎบัตรของคณะ
กรรมการบริหาร และได้ รายงานผลการประชุมให้ คณะกรรมการธนาคารทราบทุกครัง้ ซึง่ สรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
1.
2.

ติดตามผลการดาเนินงานรวมของธนาคารรวมถึงตัวชี ้วัดหลักและเป้าหมายต่าง ๆ
จัดทา ทบทวน และ อนุมตั ินโยบายต่างๆ ที่ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิงานและการควบคุม รวมถึงนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ สตั ยาบัน
ในกรณีที่จาเป็ น
3. ทบทวนระดับความเสี่ยงของกลุม่ รวมถึงรับทราบสรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ และ
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา
4. พิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อที่สาคัญ รวมถึงอนุมตั ิการทบทวนนโยบายสินเชื่อและแนวทางปฏิบตั ิด้านสินเชื่อ
5. จัดทาแบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท และนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทบทวนและนาเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
6. ทบทวนและอนุมตั ิธุรกรรมที่มีความสาคัญทางธุรกิจและมีความเสี่ยงสูง
7. แต่งตังและดู
้
แลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ และคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา
8. อนุมตั ิสายธุรกิจใหม่
9. รับทราบรายงานการทุจริตที่มีนยั สาคัญทังภายในและภายนอก
้
10. รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ สตั ยาบัน
11. ทบทวนและแก้ ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร และนาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

คณะกรรมการบริ หารได้ ประเมินตนเอง โดยเปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ หารกับกฎบัตรของคณะกรรมการบริ หารและแนว
ปฏิบตั ิที่ดี และเห็นว่าคณะกรรมการบริ หารได้ ปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่และความรับผิดชอบอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผลตามที่กาหนดในกฎบัตรและ
ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อรนุช อภิ ศกั ดิ์ ศิริกลุ
(นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ )
ประธานคณะกรรมการบริหาร
26 มกราคม 2560
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เอกสารแนบ 6
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 6

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ซึง่ ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ประกอบด้ วย
กรรมการที่เป็ นอิสระจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1.

รศ.ดร.อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.

นางภัทรียา เบญจพลชัย

กรรมการตรวจสอบ

3.

ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ กาหนดไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิงานอย่างมีอิสระ และไม่มีข้อจากัดในการได้ รับข้ อมูล คณะกรรมการ
ตรวจสอบมุ่งเน้ นให้ บริ ษัทมีการดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี อันได้ แก่การปฏิบัติงานตามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย มีความโ ปร่ งใส
ยุติธรรม เชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีระบบการถ่วงดุลอานาจ อันนาไปสูป่ ระโยชน์สงู สุด ไม่เพียงแต่สาหรับผู้ถือหุ้น แต่ยงั รวมถึงพนักงาน
และผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องอื่นๆ
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ จดั ประชุมรวม 12 ครัง้ (เข้ าประชุมครบทุกท่านรวม 11 ครัง้ และเข้ าประชุม 2 ใน 3 ของกรรมการ
ตรวจสอบทังหมดรวม
้
1 ครัง้ ) ได้ ดาเนินการในเรื่องที่สาคัญดังต่อไปนี ้


รายงานทางการเงิน: สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี โดยพิจารณาความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ธนาคารใช้ ใน
การจัดทางบการเงินและความครบถ้ วนของการเปิ ดเผยข้ อมูลก่อนเผยแพร่สสู่ าธารณะ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบ
บัญชีวา่ งบการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินของธนาคารเพียงพอและถูกต้ องตามที่ควร รวมทังเป็
้ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทัว่ ไป



การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน: สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในรวมถึงพิจารณา
ข้ อสังเกตที่ตรวจพบที่รายงานโดยผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประเมินความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและอนุมตั ิ
แผนการตรวจสอบ กลยุทธ์ ตัวชี ้วัดความสาเร็จในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ รวมถึงกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของธนาคารมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล



การกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ : สอบทานและประเมินแผนและรายงานในการกากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ประจาปี กิจกรรม
การกากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ รวมทังสถานภาพของคดี
้
และการฟ้องร้ องดาเนินคดีตามกฎหมาย รับทราบผลการตรวจสอบโดยธนาคาร
แห่งประเทศไทย พร้ อมทังประเมิ
้
นการแก้ ไขปรับปรุงของธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าธนาคารได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้ อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ องอย่างเหมาะสม



ผู้สอบบัญชี: สอบทานและประเมินความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทังขอบเขตการตรวจสอบและเรื
้
่ องสาคัญที่เน้ นในการตรวจสอบรายไตร
มาสและประจาปี คัดเลือกและเสนอชื่อผู้สอบบัญชีตอ่ คณะกรรมการธนาคารเพื่อนาเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ จากผลการพิจารณาถึง
ความเป็ นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสอบบัญชี ผลการปฏิบัติงาน และค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบได้ เสนอแนะให้
แต่งตังนางสาวสมใจ
้
คุณปสุต จากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของธนาคารสาหรับปี 2559



รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ : สอบทานและประเมินรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์และนโยบายการกาหนดราคา เพื่อให้ แน่ใจว่ารายการดังกล่าวเป็ นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบบัญชีว่า รายการที่เกิดขึน้ เป็ นรายการปกติทางธุรกิจ หรื อเป็ นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
ธนาคาร นอกจากนี ้ การเปิ ดเผยรายการดังกล่าวเป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้ องกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

A 6-1

เอกสารแนบ 6


การบริ หารความเสี่ยง: สอบทานและประเมินจากการนาเสนอของผู้บริ หารในเรื่ องความมีประสิทธิผลของระบบการบริ หารความเสี่ยง ความ
เพียงพอของเงินกองทุน การบริหารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ รับทราบรายงานเหตุการณ์ความเสียหายด้ านปฏิบตั ิการที่มีนัยสาคัญและประเมิน
สาเหตุและความเหมาะสมของแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดเหตุการณ์ ดงั กล่าวขึน้ อีกในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบพอใจกับระบบการ
บริหารความเสี่ยงของธนาคาร



มาตรการต่ อต้ านการคอรัปชั่น: รับทราบผลการประเมินตนเองของบริ ษัทเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านการคอรัปชัน่ โดยมีบริ ษัท สานักงาน อีวาย
จากัด เป็ นผู้สอบทานผลการประเมินตนเองดังกล่าว ภายหลังจากการเสนอผลการประเมินตนเองต่อแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้ านการทุจริต (แนวร่วมฯ) ทาให้ บริษัทได้ รับการต่ออายุการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมฯ เมื่อเดือนสิงหาคม 2559



การประเมินตนเอง : ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเปรี ยบเทียบกิจกรรมที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบกับกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องและแนวปฏิบตั ิที่ดี ผลการประเมินแสดงให้ เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่
และความรับผิดชอบอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผลตามที่ได้ กาหนดไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และตามที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร

อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
(รศ.ดร.อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
9 กุมภาพันธ์ 2560
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แบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน

เอกสารแนบ 7

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
16 กุมภาพันธ์ 2560

แบบประเมินนีจ้ ัดทาโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็ นความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
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แนวคิดและวัตถุประสงค์
การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนหรื อบริ ษัทที่มีประชาชนเป็ นผู้ถือหุ้น โดยระบบที่ดีจะ
สามารถช่วยป้องกัน บริ หาร จัดการความเสี่ยงหรื อความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้ กับบริ ษัทและผู้ที่มีส่วนได้ เสียได้ เป็ นอย่างดี ดังนัน้ จึงเป็ น
หน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่จะต้ องดาเนินการให้ มนั่ ใจว่า บริ ษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดาเนินงานให้
เป็ นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริ ต เสียหาย
รวมทังมี
้ การจัดทาบัญชี รายงานที่ถกู ต้ องน่าเชื่อถือ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ รับความร่วมมือเป็ นอย่างดีจากไพร้ ซ วอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส
ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนี ้ขึ ้น เพื่อเป็ นเครื่ องมือช่วยให้
บริษัทใช้ เป็ นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้ วยตนเอง
แบบประเมินนี ้ ได้ จดั ทาตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ที่
ได้ ปรับปรุง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และนามาปรับให้ เข้ าใจง่ายขึน้ รวมทังเหมาะสมกั
้
บบริ ษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งคาถามหลัก
ยังแบ่งออกเป็ น 5 ส่วนเช่นเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ ขยายความแต่ละส่วนออกเป็ นหลักการย่อยรวม 17 หลักการ เพื่อให้ เข้ าใจและ
เห็นภาพของแต่ละส่วนได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น
การนาไปใช้
บริษัทควรใช้ แบบประเมินนี ้เป็ นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้ อยทุกปี และอาจมีการ
ทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทด้ วย เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น มีความเข้ าใจตรงกัน และสามารถกาหนดแนวทาง
ปฏิบตั ิที่เหมาะสมกับบริ ษัทได้
การตอบแบบประเมินในแต่ละข้ อ ควรอยู่บนพืน้ ฐานของการปฏิบัติจริ ง หากประเมินแล้ วพบว่า บริ ษัทยังขาดการควบคุมภายในที่
เพียงพอในข้ อใด (ไม่วา่ จะเป็ นการไม่มีระบบในเรื่องนัน้ หรือมีแล้ วแต่ยงั ไม่เหมาะสม) บริษัทควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแก้ ไขประกอบไว้ ด้วย

1

เป็ นคณะกรรมการร่ วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้ แก่ สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA) สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล (Institute
of Internal Auditors หรื อ IIA) สถาบันผู้บริ หารการเงิน (Financial Executives Institute หรื อ FEI) สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริ กา (American
Accounting Association หรื อ AAA) และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบริ หาร (Institute of Management Accountants หรื อ IMA)
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สภาพแวดล้ อมการควบคุม (Control Environment)
1. องค์ กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่ าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
คาถาม
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกาหนดแนวทาง
และมีการปฏิบตั ิที่อยูบ่ นหลักความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณในการดาเนินงาน ทีค่ รอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั ิหน้ าที่ประจาวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบตั ติ อ่ คูค่ ้ า ลูกค้ า และบุคคลภายนอก
1.2 มีข้ อก าหนดที่ เป็ นลายลักษณ์ อักษรให้ ผ้ ูบ ริ ห ารและพนัก งานปฏิบัติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความซื่อ ตรงและรั กษา
จรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีข้อกาหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สาหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม
1.2.2 มีข้อกาหนดห้ ามผู้บริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
กับกิจการ ซึง่ รวมถึงการห้ ามคอร์ รัปชันอันทาให้ เกิดความเสียหายต่อองค์กร2
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้ อกาหนดข้ างต้ น
1.2.4 มีการสื่อสารข้ อกาหนดและบทลงโทษข้ างต้ นให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการ
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้ พนักงานลงนามรับทราบข้ อกาหนดและบทลงโทษเป็ นประจาทุกปี รวมทัง้ มีการ
เผยแพร่ code of conduct ให้ แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้ รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
1.3.1 การติ ด ตามและประเมิ น ผลโดยหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในหรื อ หน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ
(compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน
1.3.3การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัด การอย่า งทัน เวลา หากพบการไม่ป ฏิ บัติ ต ามข้ อก าหนดเกี่ ยวกับ ความซื่ อตรงและการรั กษา
จรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาให้ สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ ภายในเวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทาให้ สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่ าฝื นได้ อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอัน
ควร
1.4.3 มีการแก้ ไขการกระทาทีข่ ดั ต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายใน
เวลาอันควร

2

บริ ษัทควรกาหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชันให้ เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท
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เอกสารแนบ 7
2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร และทาหน้ าที่กากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดาเนินการด้ านการควบคุมภายใน
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
2.1 มีก ารก าหนดบทบาทหน้ าที่ข องคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ ห าร โดยได้ ส งวนสิท ธิ์ อานาจเฉพาะของ
/
คณะกรรมการบริษัทไว้ อย่างชัดเจน
2.2 คณะกรรมการบริ ษัทกากับดูแลให้ มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุ รกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็ น
/
แนวทางในการปฏิบตั ิงานของผู้บริหารและพนักงาน
2.3 คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้ บริษัทกาหนดบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการและผู้บริ หารให้ ถกู ต้ องตาม
/
กฎหมาย กฎบัตร ซึง่ ครอบคลุมบทบาทที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
2.4 คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท
/
หรือสามารถขอคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนันๆได้
้
2.5 คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็ น
/
อิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างแท้ จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมี
อิทธิพลต่อการใช้ ดลุ ยพินิจและปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระ ในจานวนที่เหมาะสมเพียงพอ
2.6 คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิเรื่องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทังการ
้
/
สร้ างสภาพแวดล้ อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้ อมูลและการสื่อสาร และการ
ติดตาม
3. ฝ่ ายบริหารได้ จัดให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้ องค์ กร
บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้ การกากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
3.1 ผู้บริหารระดับสูงกาหนดโครงสร้ างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษัท โดยพิจารณาถึงความ
/
เหมาะสมทังทางธุ
้
รกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้ มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิ ภาพ เช่น แบ่งแยก
หน้ าที่ในส่วนงานที่ สาคัญ ซึ่งทาให้ เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มี งานตรวจสอบภายในที่ ขึน้ ตรงกับ
กรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชดั เจน เป็ นต้ น
3.2 ผู้บริ หารระดับสูงกาหนดสายการรายงานในบริ ษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอานาจหน้ าที่
ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้ อมูล
3.3 มีการกาหนด มอบหมาย และจากัดอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการ
บริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน
4. องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรั กษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
คาถาม
4.1 บริ ษั ทมีนโยบายและวิ ธีการปฏิบัติ เพื่อจัด หา พัฒนา และรั กษาบุค ลากรที่ มีค วามรู้ แ ละความสามารถที่
เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั ินนอย่
ั ้ างสม่าเสมอ
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้ แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบตั ิงานดี
และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านีใ้ ห้ ผ้ บู ริ หารและ
พนักงานทราบ
4.3 บริ ษัทมีกระบวนการแก้ ไขปั ญหาหรื อเตรี ยมพร้ อมสาหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่
เหมาะสมอย่างทันเวลา
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ใช่
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คาถาม
4.4 บริ ษั ทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรั กษาผู้บ ริ ห ารและพนักงานทุกคน เช่น การจัด ระบบที่ ป รึ กษา
(mentoring) และการฝึ กอบรม
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตาแหน่ง (succession plan) ที่สาคัญ

ใช่
/

ไม่ ใช่

/

5. องค์ กรกาหนดให้ บุคลากรมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คาถาม
ใช่
5.1 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้ บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบ
/
ต่อการควบคุมภายใน และจัดให้ มีการปรับปรุงแก้ ไขกระบวนการปฏิบตั ิ ในกรณีที่จาเป็ น
5.2 คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารกาหนดตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั ิงาน การสร้ างแรงจูงใจ และการให้ รางวัล ที่
/
เหมาะสม โดยพิจารณาทังเรื
้ ่องการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสันและระยะยาวของ
้
บริษัท
5.3 คณะกรรมการบริ ษั ท และผู้บ ริ ห ารประเมินแรงจูงใจและการให้ รางวัล อย่า งต่อเนื่ องโดยเน้ น ให้ ส ามารถ
/
เชื่อมโยงกับความสาเร็จของหน้ าที่ในการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายในด้ วย
5.4 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ พิจารณาไม่ให้ มีการสร้ างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
/
บุคลากรแต่ละคน

ไม่ ใช่

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์ กรกาหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้ สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการบรรลุ
วัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
6.1 บริษัทสามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนัน้ โดยแสดง
/
ได้ ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริ ง ครบถ้ วนแสดงถึงสิทธิ หรื อภาระผูกพันของบริ ษัทได้ ถูกต้ อง มี
มูลค่าเหมาะสม และเปิ ดเผยข้ อมูลครบถ้ วน ถูกต้ อง
6.2 บริ ษัทกาหนดสาระสาคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปั จจัยที่สาคัญ เช่น ผู้ใช้ รายงานทางการ
/
เงิน ขนาดของรายการ แนวโน้ มของธุรกิจ
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้ อนถึงกิจกรรมการดาเนินงานของบริษัทอย่างแท้ จริง
6.4 คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ยง อนุมัติ และสื่อสารนโยบายการบริ ห ารความเสี่ยงให้
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร
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7. องค์ กรระบุและวิเคราะห์ ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่ อการบรรลุวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างครอบคลุมทั่วทัง้ องค์ กร
คาถาม
ใช่
7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจทังระดั
้ บองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ ายงาน
/
และหน้ าที่งานต่าง ๆ
7.2 บริ ษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทังปั
้ จจัยภายในและปั จจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึง
/
ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ การดาเนินงาน การรายงาน การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีสว่ นร่วมในการบริหารความเสี่ยง
/
7.4 บริ ษั ทได้ ประเมินความสาคัญของความเสี่ยงโดยพิจารณาทัง้ โอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ ้น
7.5 บริ ษั ท มี ม าตรการและแผนปฏิ บัติ ง านเพื่ อ จัด การความเสี่ ย ง โดยอาจเป็ นการยอมรั บ ความเสี่ ย งนั น้
(acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรื อการร่วมรับความ
เสี่ยง (sharing)

/
/

8. องค์ กรได้ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คาถาม
ใช่
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทารายงาน
/
ทางการเงินเท็จ การทาให้ สญ
ู เสียทรัพย์สิน การคอร์ รัปชัน การที่ผ้ บู ริหารสามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุมภายใน
(management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้ อมูลในรายงานที่สาคัญ การได้ มาหรือใช้ ไป
ซึง่ ทรัพย์สินโดยไม่ถกู ต้ อง เป็ นต้ น

8.2 บริษัทได้ ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ ของเป้าหมายที่กาหนด
แล้ ว รวมทังได้
้ พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้ สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้ วด้ วยว่า ไม่มี
ลักษณะส่งเสริมให้ พนักงานกระทาไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตงเป
ั ้ ้ าหมายยอดขายของบริ ษัทไว้ สงู เกินความเป็ นจริง
จนทาให้ เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้ น
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่
บริษัทดาเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ ไขการทุจริต
8.4 บริษัทได้ สื่อสารให้ พนักงานทุกคนเข้ าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ที่กาหนดไว้
9. องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุมภายใน
คาถาม
9.1 บริ ษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปั จจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงนันอย่
้ างเพียงพอแล้ ว
9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทาธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนันอย่
้ างเพียงพอแล้ ว
9.3 บริ ษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นาองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุ รกิจ การควบคุมภายใน และ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนันอย่
้ างเพียงพอแล้ ว
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มาตรการควบคุม (Control Activities)
10. องค์ กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร ให้ อยู่ในระดับที่ยอมรั บได้
คาถาม
ใช่
10.1 มาตรการควบคุม ของบริ ษั ท มี ค วามเหมาะสมกั บ ความเสี่ ย ง และลัก ษณะเฉพาะขององค์ ก ร เช่ น
/
สภาพแวดล้ อม ความซับซ้ อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดาเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ
10.2 บริ ษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กาหนดเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่าง
/
เหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้ านการเงิน การจัดซื ้อ และการบริหารทัว่ ไป
ตลอดจนกาหนดขอบเขต อานาจหน้ าที่ และลาดับชัน้ การอนุมัติของผู้บริ ห ารในแต่ละระดับไว้ อย่างชัดเจน
รัดกุม เพื่อให้ สามารถป้องกันการทุจริ ตได้ เช่น มีการกาหนดขนาดวงเงินและอานาจอนุมตั ิของผู้บริ หารแต่ละ
ระดับ ขัน้ ตอนในการอนุมัติ โครงการลงทุน ขัน้ ตอนการจัด ซือ้ และวิ ธี การคัด เลือกผู้ข าย การบัน ทึกข้ อมูล
รายละเอียดการตัดสินใจจัดซื ้อ ขันตอนการเบิ
้
กจ่ายวัสดุอปุ กรณ์ หรื อ การเบิกใช้ เครื่ องมือต่างๆ เป็ นต้ น โดยได้
จัดให้ มีกระบวนการสาหรับกรณีตา่ ง ๆ ดังนี ้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
รวมทังบุ
้ คคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่ อประโยชน์ ในการติดตามและสอบทานการทารายการระหว่างกัน หรื อรายการที่
อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทังมี
้ การปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั เสมอ
10.2.2 กรณีที่บริ ษัทอนุมตั ิธุรกรรมหรื อทาสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้ องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริ ษัทในระยะยาวไป
แล้ ว เช่น การทาสัญญาซื ้อขายสินค้ า การให้ ก้ ยู ืม การค ้าประกัน บริ ษัทได้ ติดตามให้ มนั่ ใจแล้ วว่า มีการปฏิบตั ิ
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชาระคืนหนี ้ตามกาหนด หรือ
มีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้ น
10.3 บริษัทกาหนดให้ การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ
/
automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
10.4 บริษัทกาหนดให้ มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทังระดั
้ บกลุ่มบริ ษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน
/
ฝ่ ายงาน แผนก หรือกระบวนการ
10.5 บริ ษัทมีการแบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้ านต่อไปนี ้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็ นการ
/
ตรวจสอบซึง่ กันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้ าที่อนุมตั ิ
(2) หน้ าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้ อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้ าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน

A 7-7

ไม่ ใช่

เอกสารแนบ 7
11. องค์ กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่ วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
คาถาม
ใช่
11.1 บริษัทควรกาหนดความเกี่ยวข้ องกันระหว่างการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบตั ิงานและการ
/
ควบคุมทัว่ ไปของระบบสารสนเทศ
11.2 บริษัทควรกาหนดการควบคุมของโครงสร้ างพื ้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้ มีความเหมาะสม
/
11.3 บริษัทควรกาหนดการควบคุมด้ านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้ มีความเหมาะสม

/

11.4 บริษัทควรกาหนดการควบคุมกระบวนการได้ มา การพัฒนา และการบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้ มีความ
เหมาะสม

/

ไม่ ใช่

12. องค์ กรจัดให้ มีกิจกรรมการควบคุมผ่ านทางนโยบาย ซึ่งได้ กาหนดสิ่งที่คาดหวังและขัน้ ตอนการปฏิบัติ เพื่อให้ นโยบายที่กาหนดไว้
นัน้ สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
12.1 บริ ษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้ การทาธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่
/
เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว ต้ องผ่านขัน้ ตอนการอนุมัติ ที่กาหนด เช่น ข้ อบังคับ ของบริ ษัท เกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกณฑ์ของสานักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรื อนาผลประโยชน์ของบริ ษัทไป
ใช้ สว่ นตัว
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้ การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมกระทาโดยผู้ที่ไม่มีสว่ นได้ เสียในธุรกรรมนัน้
/
12.3 บริ ษั ทมีนโยบายเพื่อให้ การพิจารณาอนุมัติ ธุรกรรมค านึ งถึงประโยชน์ สูงสุดของบริ ษั ทเป็ นสาคัญ และ
/
พิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis)
12.4 บริ ษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วม รวมทังก
้ าหนดแนวทางให้
/
บุคคลที่บริษัทแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือร่วมนัน้ ถือปฏิบตั ิ (หากบริ ษัทไม่มีเงินลงทุน
ในบริ ษัทย่อยหรื อ บริ ษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี)้
12.5 บริ ษัทกาหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบในการนานโยบายและกระบวนการไปปฏิบตั ิโดยผู้บริ หารและ
/
พนักงาน
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิ บัติ ข องบริ ษั ท ได้ รั บ การน าไปใช้ ใ นเวลาที่ เ หมาะสม โดยบุค ลากรที่ มี
/
ความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ ไขข้ อผิดพลาด ในการปฏิบตั ิงาน
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้ มีความเหมาะสมอยูเ่ สมอ
/
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ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information & Communication)
13. องค์ กรข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุ นให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามที่กาหนดไว้
คาถาม
ใช่
/
13.1 บริษัทกาหนดข้ อมูลที่ต้องการใช้ ในการดาเนินงาน ทังข้
้ อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคณ
ุ ภาพ

ไม่ ใช่

และเกี่ยวข้ องต่องาน
13.2 บริษัทพิจารณาทังต้
้ นทุนและประโยชน์ที่จะได้ รับรวมถึงปริมาณและความถูกต้ องของข้ อมูล

/

13.3 บริษัทดาเนินการเพื่อให้ คณะกรรมการมีข้อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอสาหรับ ใช้ ประกอบการตัดสินใจ
ตัวอย่างข้ อมูลที่สาคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้ พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ

/

13.4 บริษัทดาเนินการเพื่อให้ กรรมการบริษัทได้ รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูล
ที่จาเป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อยภายในระยะเวลาขันต
้ ่าตามที่กฎหมาย
กาหนด

/

13.5 บริษัทดาเนินการเพื่อให้ รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้ สามารถตรวจสอบ
ย้ อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้ อซักถามของ
กรรมการ ความเห็นหรือข้ อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้ วยกับ
เรื่องที่เสนอพร้ อมเหตุผล เป็ นต้ น
13.6 บริษัทมีการดาเนินการดังต่อไปนี ้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ไว้ อย่างครบถ้ วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณีที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่อง ในการควบคุมภายใน บริษัท
ได้ แก้ ไขข้ อบกพร่องนันอย่
้ างครบถ้ วนแล้ ว

/

/
/

14. องค์ กรสื่อสารข้ อมูลภายในองค์ กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ และความรั บผิดชอบต่ อการควบคุมภายในที่จาเป็ นต่ อการสนับสนุนให้
การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามที่วางไว้
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
14.1 บริ ษัทมีกระบวนการสื่อสารข้ อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง การสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อ
/
สนับสนุนการควบคุมภายใน
14.2 บริ ษั ทมีการรายงานข้ อมูล ที่ ส าคัญ ถึงคณะกรรมการบริ ษั ท อย่า งสม่า เสมอ และคณะกรรมการบริ ษั ท
/
สามารถเข้ าถึงแหล่งสารสนเทศที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน หรื อสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การ
กาหนดบุคคลที่เป็ นศูนย์ติดต่อเพื่อให้ สามารถติดต่อขอข้ อมูลอื่นนอกจากที่ได้ รับจากผู้บริ หาร รวมทังการติ
้
ดต่อ
สอบถามข้ อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริ หารตามที่
คณะกรรมการร้ องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารื อระหว่างคณะกรรมการและผู้บริ หารนอกเหนือจากการประชุม
คณะกรรมการ เป็ นต้ น
14.3 บริษัทจัดให้ มีชอ่ งทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ บคุ คลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้ งข้ อมูล
/
หรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้ อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้ อย่างปลอดภัย
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15. องค์ กรได้ ส่ อื สารกับหน่ วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่ อการควบคุมภายใน
คาถาม
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้ อมูลกับผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการ
สื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่หรื อหน่วยงานนักลงทุ นสัมพันธ์ ศูนย์
รับเรื่องร้ องเรียน เป็ นต้ น
15.2 บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้ ง
ข้ อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้ อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้ อย่างปลอดภัย

ใช่
/

ไม่ ใช่

/

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ ม่ นั ใจได้ ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไปอย่ างครบถ้ วน เหมาะสม
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
16.1 บริ ษั ทจัด ให้ มีกระบวนการติ ด ตามการปฏิบัติ ต ามจริ ยธรรมธุ รกิ จและข้ อกาหนดห้ า มฝ่ ายบริ ห ารและ
/
พนักงานปฏิบัติต นในลักษณะที่ อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์ เช่น กาหนดให้ แ ต่ล ะส่วนงาน
ติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานผู้บงั คับบัญชา หรื อมอบหมายให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตั ิ
และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้ น
16.2 บริ ษัทจัดให้ มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมินตนเอง และ/
/
หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท
/
16.4 ดาเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ
/
16.5 บริษัทกาหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ ขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
/
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในปฏิบตั ิหน้ าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบ
/
ภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)
17. องค์ กรประเมินและสื่อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่ างทันเวลาต่ อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริ หารระดับสูงและ
คณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
17.1 บริ ษัทประเมินผลและสื่อสารข้ อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดาเนินการเพื่อติดตามแก้ ไขอย่างทันท่วงที
/
หากผลการดาเนินงานที่เกิดขึ ้นแตกต่างจากเป้าหมาย ที่กาหนดไว้ อย่างมีนยั สาคัญ
17.2บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี ้
17.2.1 ฝ่ ายบริหารต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์
/
ทุจริ ตอย่างร้ ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝื นกฎหมาย หรื อมีการกระทาที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะ
การเงินของบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ
17.2.2 รายงานข้ อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญ พร้ อมแนวทางการแก้ ไขปั ญหา (แม้ ว่าจะได้ เริ่ มดาเนินการจัดการ
/
แล้ ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้ าในการปรับปรุงข้ อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญต่อคณะกรรมการบริ ษัท /คณะกรรมการ
/
ตรวจสอบ
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เอกสารแนบ 8
รายงานความรั บผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทต่ อรายงานทางการเงิน
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน

เอกสารแนบ 8

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) เป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของธนาคาร รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง
สม่าเสมอ ใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทา รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประ กอบ
งบการเงิน และปฏิบตั ิตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ งบการเงินดังกล่าว
ได้ ผ่านการตรวจสอบและให้ ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็ นอิสระ จึงสะท้ อนฐานะการเงิน และผลการดาเนินงาน ที่เป็ นจริ ง
และโปร่งใส อันเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทัว่ ไป
คณะกรรมการธนาคารได้ จดั ให้ มีและดารงไว้ ซงึ่ ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
ข้ อมูลทางบัญชีมีความน่าเชื่อถือ และเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินของธนาคาร และเพื่อให้ ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันมิให้ เกิดความเสี่ยงจากการ
ดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบซึ
้
่งประกอบด้ วยกรรมการอิสระ เป็ นผู้ดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบ
ควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี ้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ ในรายงานประจาปี นี ้
แล้ ว
คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของธนาคารโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถ ให้ ความเชื่อมัน่ ต่อความ
เชื่อถือได้ ในงบการเงินของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ศักดิ์ ชยั พีชะพัฒน์
(ศักดิ์ชยั พีชะพัฒน์)
กรรมการผู้จดั การใหญ่

ปลิ ว มังกรกนก
(นายปลิว มังกรกนก)
ประธานคณะกรรมการ
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ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
รายงาน และ งบการเงิน
31 ธันวาคม 2559

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของธนาคาร ทิ ส โก้ จํากัด (มหาชน) (ธนาคารฯ) ซึ1 งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที1 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี1ยนแปลงส่ วนของเจ้าของ และงบกระแส
เงินสด สําหรับปี สิ7 นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที1สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี7แสดงฐานะการเงิน ณ วันที1 31 ธันวาคม 2559 และผลการดําเนินงานและกระแส
เงินสดสําหรับปี สิ7 นสุ ดวันเดียวกันของธนาคาร ทิ สโก้ จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที1ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วนของความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากธนาคารฯ
ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที1กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่ วน
ที1เกี1ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอื1นๆ ตามที1ระบุใน
ข้อกําหนดนั7นด้วย ข้าพเจ้าเชื1อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที1ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื1อใช้เป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที%ในการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที1รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี7 โดยถูกต้องตามที1ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี1ยวกับการควบคุมภายในที1ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื1อให้สามารถจัดทํางบการเงินที1
ปราศจากการแสดงข้อมูลที1ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของธนาคารฯในการดําเนินงานต่อเนื1อง
การเปิ ดเผยเรื1 องที1เกี1ยวกับการดําเนินงานต่อเนื1 องในกรณี ที1มีเรื1 องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการที1
ดําเนินการต่อเนื1องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั7งใจที1จะเลิกบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนิ นงานต่อเนื1 อง
ต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที1ในการกํากับดูแลมีหน้าที1ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของธนาคารฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื1อให้ได้ความเชื1อมัน1 อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้อมูลที1ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้ อบบัญชีซ1 ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื1อมัน1 อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื1อมัน1 ใน
ระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที1ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที1มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที1ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื1อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที1ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อ
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี7
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย1 งผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี7 ดว้ ย
• ระบุและประเมินความเสี1 ยงที1อาจมีการแสดงข้อมูลที1ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื1อตอบสนองต่อความ
เสี1 ยงเหล่านั7น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที1เพียงพอและเหมาะสมเพื1อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า ความเสี1 ยงที1ไม่พบข้อมูลที1ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ1 งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู ง
กว่าความเสี1 ยงที1เกิดจากข้อผิดพลาด เนื1องจากการทุจริ ตอาจเกี1ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั7งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที1ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
2

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ
เงินลงทุนสุ ทธิ
เงินให้สินเชื'อแก่ลูกหนี+และดอกเบี+ยค้างรับ
เงินให้สินเชื'อแก่ลูกหนี+
ดอกเบี+ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื'อแก่ลูกหนี+และดอกเบี+ยค้างรับ
หัก: รายได้รอตัดบัญชี
หัก: ค่าเผือ' หนี+สงสัยจะสู ญ
หัก: ค่าเผือ' การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี+
รวมเงินให้สินเชื'อแก่ลูกหนี+และดอกเบี+ยค้างรับสุ ทธิ
ทรัพย์สินรอการขายสุ ทธิ
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนสุ ทธิ
ที'ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื'น
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ'งของงบการเงินนี+

3.1
3.3, 3.6
3.4, 3.6

3.5
3.5
3.6, 3.7
3.8
3.9
3.10
3.29
3.11

2559

(หน่วย: พันบาท)
2558

1,147,866
37,061,867
5,552,994

1,100,349
29,662,703
7,185,422

240,579,109
484,024
241,063,133
(19,084,912)
(7,490,786)
(9,748)
214,477,687
6,739
31,363
668,641
359,083
218,806
1,216,780
260,741,826

254,617,453
502,279
255,119,732
(20,351,171)
(5,570,490)
229,198,071
44,346
31,363
713,642
279,091
11,474
1,573,698
269,800,159

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ
หนีส+ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส+ ิ น
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ
หนี+สินจ่ายคืนเมื'อทวงถาม
หนี+สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี+ที'ออกและเงินกูย้ มื
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ดอกเบี+ยค้างจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
เงินปั นผลค้างจ่าย
หนี+สินอื'น
รวมหนีส+ ิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ'งของงบการเงินนี+

3.12
3.13
3.2
3.14
3.15

3.16

2559

155,950,816
4,970,868
180,242
34,118
64,398,919
272,390
734,762
446,942
2,027,449
4,281,352
233,297,858

(หน่วย: พันบาท)
2558

159,046,427
9,963,505
356,335
41,898
67,618,919
205,542
867,126
228,591
1,105,881
4,551,186
243,985,410

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2559

รายได้ดอกเบีย
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
รายได้ ดอกเบียสุ ทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุ ทธิ
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิจากธุรกรรมเพื0อค้าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
กําไรสุ ทธิจากเงินลงทุน
ค่าปรับที0เกี0ยวเนื0องจากเงินให้สินเชื0อ
รายได้ค่าส่ งเสริ มการขายที0เกี0ยวเนื0องกับธุรกิจเช่าซื อ
รายได้จากการดําเนินงานอื0น ๆ
รวมรายได้ จากการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการขายที0เกี0ยวเนื0องกับธุรกิจเช่าซื อ
รวมรายได้ จากการดําเนินงานสุ ทธิ
ค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี0ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี0ยวกับอาคาร สถานที0และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าใช้จ่ายการบริ หารงานสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินการอื0นๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงาน
หนีสู ญ หนีสงสัยจะสู ญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
กําไรก่อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ0งของงบการเงินนี

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกําไรต่อหุน้ แสดงเป็ นบาท)
หมายเหตุ
2559
2558
3.21
15,194,498
16,004,303
3.22
(4,958,671)
(6,564,753)
10,235,827
9,439,550
3,139,462
3,133,395
(96,148)
(65,389)
3.23
3,043,314
3,068,006
3.24
(2,538)
14,366
3.25
11,878
24,075
340,421
432,059
273,903
348,001
3.27
168,406
156,740
14,071,211
13,482,797
302,924
396,303
13,768,287
13,086,494

3.33
3.28
3.26
3.29

2,276,592
768,329
200,025
1,326,147
835,311
5,406,404
3,740,214
4,621,669
934,112
3,687,557

1,764,702
760,766
204,007
1,083,752
772,936
4,586,163
4,869,674
3,630,657
716,351
2,914,306

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2559

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน!
รายการทีจะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ0 ขาย
ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที0จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
รายการทีจะไม่ ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที0จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน! สํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ0งของงบการเงินนี

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกําไรต่อหุน้ แสดงเป็ นบาท)
หมายเหตุ
2559
2558
3.30
3.19
3.29, 3.31

3.29, 3.31

3.32

(16,721)
3,344

(2,305)
461

(13,377)

(1,844)

(21,890)
4,378

5,504
(1,100)

(17,512)
(30,889)
3,656,668

4,404
2,560
2,916,866

4.00

3.16

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2559
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื0 อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนีสู ญและหนีสงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ0 ขาดทุนจากมูลค่าที0ลดลงของเงินลงทุน (โอนกลับ)
ค่าเผือ0 ขาดทุนจากมูลค่าที0ลดลงของทรัพย์สินรอการขาย
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
(กําไร) ขาดทุนที0ยงั ไม่เกิดขึนจริ งจากปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
และตราสารอนุพนั ธ์เพื0อค้า
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอุปกรณ์
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
รายได้คา้ งรับเพิ0มขึน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ0มขึน (ลดลง)
รายได้ดอกเบียสุ ทธิ
รายได้เงินปั นผล
เงินสดรับดอกเบีย
เงินสดจ่ายดอกเบีย
เงินสดรับเงินปั นผล
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี0ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนีสิ นดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิ0มขึน) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินให้สินเชื0อแก่ลูกหนี
ทรัพย์สินรอการขาย
สิ นทรัพย์อื0น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ0งของงบการเงินนี

(หน่วย: พันบาท)
2558

4,621,669

3,630,657

107,014
5,785,159
4,420
11,128
(16,966)

85,354
6,596,263
(822)
1
(26,437)

(7,780)
(4,463)
323
(70,256)
53,094
(7,170)
210,171
(10,235,827)
(65,825)
15,408,762
(4,086,264)
65,825
(915,371)
10,857,643

6,387
(1,251)
2,476
(48,107)
47,928
(2,000)
(183,619)
(9,439,550)
(78,529)
16,201,645
(5,647,716)
78,529
(894,901)
10,326,308

(7,399,164)
6,526,563
2,081,318
338,585

7,189,960
13,678,578
2,473,522
(423,262)

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2559
2559
หนีสิ นดําเนินงานเพิ0มขึน (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีสิ นจ่ายคืนเมื0อทวงถาม
ตราสารหนีที0ออกและเงินกูย้ มื ระยะสัน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนีสิ นอื0น
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื0อการลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื0อการลงทุน
เงินสดจ่ายซื ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายจากการซื อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน้ กูร้ ะยะยาว
เงินสดจ่ายชําระคืนหุน้ กูร้ ะยะยาว
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิ!มขึน (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสด ณ วันต้นปี
เงินสด ณ วันปลายปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ0งของงบการเงินนี

(หน่วย: พันบาท)
2558

(3,095,611)
(4,992,636)
(176,093)
(19,400,000)
(8,136)
(1,249,459)
(16,516,990)

(47,344,880)
(388,879)
(43,582)
(5,797,900)
(13,668)
(338,416)
(20,682,219)

(7,341,205)
8,969,458
(49,504)
(92,857)
4,496
1,490,388

(17,201,604)
23,350,020
(53,355)
(67,476)
1,251
6,028,836

16,180,000
(1,105,881)
15,074,119
47,517
1,100,349
1,147,866
-

17,680,000
(2,000,000)
(1,105,881)
14,574,119
(79,264)
1,179,613
1,100,349
-

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับปี สิ#นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: พันบาท)
องค์ประกอบอื#นของส่ วนของเจ้าของ

1
1

หุน้ สามัญ
9,215,676
9,215,676

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
2,543,024
2,543,024

ส่ วนเกินทุน
จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุน
เผือ# ขาย
32,601
(1,844)
(1,844)
30,757

1
1

9,215,676
9,215,676

2,543,024
2,543,024

30,757
(13,377)
(13,377)
17,380

ทุนที#ออก
และชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2558
เงินปั นผลจ่าย
กําไรขาดทุนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
โอนส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ไปกําไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2559
เงินปั นผลจ่าย
กําไรขาดทุนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
โอนส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ไปกําไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ#งของงบการเงินนี;

4

4

หุน้ บุริมสิ ทธิ

ส่ วนเกินทุน
จากการตีราคา รวมองค์ประกอบอื#น
สิ นทรัพย์ ของส่ วนของเจ้าของ
214,393
246,994
(1,844)
(1,844)
(2,752)
(2,752)
211,641
242,398
211,641
(2,726)
208,915

242,398
(13,377)
(13,377)
(2,726)
226,295

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
984,000
984,000

ยังไม่ได้จดั สรร
11,014,069
(1,105,881)
2,914,306
4,404
2,918,710
2,752
12,829,650

รวม
24,003,764
(1,105,881)
2,914,306
2,560
2,916,866
25,814,749

984,000
984,000

12,829,650
(2,027,449)
3,687,557
(17,512)
3,670,045
2,726
14,474,972

25,814,749
(2,027,449)
3,687,557
(30,889)
3,656,668
27,443,968

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที" #$ ธันวาคม %&&'
1.

หลักเกณฑ์ ในการจัดทําและแสดงรายการในงบการเงินและนโยบายการบัญชี ทสี" ํ าคัญ

1.1 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ นนี ได้จดั ทําขึ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี
พ.ศ. $%&' และอ้า งอิ ง ตามหลัก เกณฑ์ทีกํา หนดโดยธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (“ธปท”) และการแสดง
รายการในงบการเงิ นได้ทาํ ขึนเพือให้เป็ นไปตามประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทยที สนส. 2;/$%%8 เรื อง
การจัดทําและการประกาศงบการเงิ นของธนาคารพาณิ ชย์และบริ ษทั โฮลดิ งทีเป็ นบริ ษทั แม่ของกลุ่มธุ รกิ จ
ทางการเงินลงวันที 4 ธันวาคม $%%8
งบการเงิ นฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับที ธนาคารฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ นฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี
งบการเงินนี ได้จดั ทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอืนในนโยบายการบัญชี
1.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ" ริ"มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี ธนาคารฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรั บปรุ ง (ปรั บปรุ ง 2558) และ
ฉบับ ใหม่ รวมถึ ง แนวปฏิ บ ัติ ท างบัญ ชี ที ออกโดยสภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ซึ งมี ผ ลบัง คับ ใช้สํ า หรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวมาถื อปฏิ บตั ิ นีไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของธนาคารฯ
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ" ะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหว่างปี ปั จจุ บนั สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรั บปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึ งแนวปฏิ บตั ิทางบัญชี ฉบับใหม่
จํานวนหลายฉบับ ซึ งมีผลบังคับใช้สําหรั บงบการเงิ นทีมี รอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1
มกราคม 25NO มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีขึนเพือให้มีเนื อหา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและ
คําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของธนาคารฯเชื อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นฉบับปรับปรุ ง และแนวปฏิ บตั ิทางบัญชี ฉบับใหม่ จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบ
การเงินเมือนํามาถือปฏิบตั ิ
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1.3 การเปลีย" นแปลงประมาณการในการบันทึกค่ าเผือ" หนีสงสั ยจะสู ญ
ในระหว่างไตรมาสทีหนึ งของปี 2559 ธนาคารฯได้เปลียนแปลงประมาณการในการบันทึกค่าเผือหนี สงสัย
จะสู ญของลูกหนีสิ นเชือจํานําทะเบียน ดังนี
สําหรั บลูกหนี สิ นเชื อจํานําทะเบียนจัดชันปกติ และจัดชันกล่าวถึ งเป็ นพิเศษ เปลี ยนจากกันสํารองในอัตรา
ไม่ ตากว่
ํ าร้ อยละ 1 และอัตราไม่ ตากว่
ํ าร้ อยละ $ ของมู ลหนี หลังหักหลักประกันไม่ รวมดอกเบี ยค้างรั บ
ตามลําดับ และสํา หรั บ ลู กหนี ด้อยคุ ณภาพที จัดชันตํากว่า มาตรฐาน สงสั ยและสงสั ย จะสู ญ เปลี ยนจาก
กันสํารองในอัตราร้อยละ 100 สําหรับส่ วนต่างระหว่างยอดหนี ตามบัญชี กบั มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
ที คาดว่ า จะได้รั บ จากลู ก หนี หรื อ มู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน ของกระแสเงิ น สดที คาดว่ า จะได้รั บ จากการจํา หน่ า ย
หลักประกัน โดยใช้อตั ราดอกเบี ยคิ ดลดและระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับจากการจําหน่ ายหลักประกันตาม
หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ งประเทศไทย เป็ นการกันเงินสํารองเป็ นกลุ่มสิ นเชื อ (Collective Approach) โดย
ใช้วิธีผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีต ประกอบกับการจัดอันดับความน่าเชื อถือตามพฤติกรรมของลูกหนี
สิ นเชือจํานําทะเบียน
ทังนี การกันสํารองดังกล่าวข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ งประเทศไทยตามหนังสื อลงวันที
;O มิถุนายน 2559
ผลจากการเปลียนแปลงประมาณการการบันทึกค่าเผือหนี สงสัญจะสู ญดังกล่าว ทําให้ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ
สําหรับลูกหนี สิ นเชื อจํานําทะเบียน ณ วันที _; ธันวาคม $%%` ลดลง 220 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ธนาคารฯ
ไม่ได้บนั ทึ กโอนกลับรายการค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญที ลดลงไปเป็ นรายได้ แต่ยงั คงสํารองดังกล่ าวไว้เป็ น
สํารองส่ วนเกิน
1.4 นโยบายการบัญชี ทสี" ํ าคัญ
1.4.1 การรับรู ้รายได้
ก)

ดอกเบียและส่ วนลดรับจากเงินให้สินเชือ
ดอกเบียของเงินให้สินเชือรับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างจากยอดเงินต้นทีค้างชําระ รายได้
จากสัญญาเช่ าซื อ สัญญาเช่ าการเงิ นและสิ นเชื อจํานําทะเบี ยนยานพาหนะรั บรู ้ เป็ นรายได้
ตลอดระยะเวลาการผ่อนชําระตามวิธีอตั ราดอกเบียทีแท้จริ ง
ธนาคารฯมี นโยบายหยุดบันทึ กรายได้ดอกเบี ยค้างรั บสําหรั บเงิ นให้สินเชื อธุ รกิ จที ผิดนัด
ชํา ระดอกเบี ยเกิ นกําหนดหนึ งเดื อน และสํา หรั บเงิ นให้สิ นเชื อประเภทอื นที ผิดนัดชํา ระ
ดอกเบี ยเกิ นกว่าสามเดื อนนับ จากวันครบกํา หนดชํา ระจะยกเลิ กรายการดอกเบี ยค้า งรั บ
ที ได้บ นั ทึ ก บัญชี เ ป็ นรายได้แ ล้ว นันออกจากบัญชี สํ า หรั บ การบันทึ ก รายได้ดอกเบี ยรั บ
หลังจากนันจะบันทึกตามเกณฑ์เงินสด
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ทังนี ธนาคารฯจะรับรู ้ดอกเบียเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างอีกเมือธนาคารฯได้รับชําระหนี ที
ค้างเกินกําหนดชําระแล้ว
ในกรณี ทีดอกเบียหรื อส่ วนลดได้คิดรวมอยู่ในตัวb เงิ นหรื อเงิ นให้สินเชื อแล้ว ดอกเบียหรื อ
ส่ วนลดดังกล่ าวจะบันทึ กเป็ นรายได้รอตัดบัญชี และตัดจําหน่ ายเป็ นรายได้เฉลี ยเท่าๆ กัน
ตลอดอายุของตัวb เงินหรื อระยะเวลาของเงินให้สินเชื อนัน
ข)

ดอกเบียและเงินปั นผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ดอกเบี ยจากเงิ นลงทุ นถื อเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เงิ นปั นผลจากเงิ นลงทุ นจะถื อเป็ น
รายได้เมือมีสิทธิ ในการรับเงินปั นผล

ค)

กําไร (ขาดทุน) จากการซือขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพนั ธ์
กําไร (ขาดทุน) จากการซื อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุ พนั ธ์ถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย
ณ วันทีเกิดรายการ

ง)

ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าธรรมเนียมและบริ การถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

1.4.2 การรับรู ้ค่าใช้จ่าย
ก)

ดอกเบียจ่าย
ดอกเบียจ่ายถือเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง ในกรณี ทีดอกเบียได้คิดรวมอยูใ่ นตัวb เงิ นจ่าย
แล้ว ดอกเบียนันจะบันทึกเป็ นดอกเบียจ่ายรอตัดบัญชี และจะตัดจําหน่ายเป็ นค่าใช้จ่ายเฉลี ย
เท่าๆกันตลอดอายุของตัวb เงินนัน

ข)

ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงจากการให้เช่าซื อ
ธนาคารฯบันทึ กบัญชี การรั บรู ้ ค่านายหน้า และค่าใช้จ่ายทางตรงเมื อเริ มแรกที เกิ ดขึ นจาก
การให้เช่าซื อสําหรับสัญญาเช่ าซื อ โดยการปั นส่ วนทยอยรับรู ้ ตามวิธีอตั ราดอกเบียทีแท้จริ ง
และแสดงหักจากรายได้ดอกเบียตลอดอายุของสัญญาเช่าซื อ
รายได้ดอกเบียจากการให้เช่าซื อรอตัดบัญชี แสดงสุ ทธิ จากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรง
ทีเกิดขึนเมือเริ มแรกจากการให้เช่าซื อ
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1.4.3 หลักทรัพย์ซือโดยมีสัญญาขายคืนตามธุ รกรรมซื อคืนภาคเอกชน
ธนาคารฯมี การทําสัญญาซื อหลักทรั พย์โดยมีสัญญาขายคืนตามธุ รกรรมซื อคืนภาคเอกชนโดยมี
การกําหนดวันเวลา และราคาที แน่ นอนในอนาคต จํานวนเงิ นที จ่ายสําหรั บหลักทรัพย์ซือโดยมี
สัญญาขายคืนในอนาคตแสดงเป็ นสิ นทรัพย์ภายใต้บญั ชี “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน”
ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยหลักทรัพย์ภายใต้สัญญาขายคืนดังกล่าวถือเป็ นหลักประกัน
ภายใต้สัญญาซื อหลักทรัพย์โดยมี สัญญาขายคื นตามธุ รกรรมซื อคื นภาคเอกชน ธนาคารฯได้รับ
หลักทรัพย์ภายใต้สัญญาขายคืนดังกล่าวเป็ นหลักประกัน ซึ งสามารถนําหลักทรัพย์ทีรับเป็ นประกัน
ดังกล่าวไปทําสัญญาซื อคืนอีกทอดหนึงหรื อขายหลักทรัพย์ทีรับเป็ นประกันได้
ผลต่างระหว่างราคาซื อและราคาขายจะถูกรับรู ้ ตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลาของสัญญาโดยวิธี
อัตราดอกเบียทีแท้จริ งซึ งแสดงรวมอยูใ่ นดอกเบียรับ
1.4.4 เงินลงทุน
ก)

เงิ นลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของหลักทรัพย์บนั ทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

ข)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของหลักทรัพย์ดงั กล่าวบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนเมือได้จาํ หน่ายหลักทรัพย์นนออกไป
ั

ค)

เงิ นลงทุนในตราสารหนี ทีจะถือจนครบกําหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายและ
หักด้วยค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี) ธนาคารฯตัดบัญชี ส่วนเกิน/รับรู ้ ส่วนตํากว่ามูลค่าตราสารหนี
ตามอัตราดอกเบี ยที แท้จริ ง ซึ งจํา นวนที ตัดจํา หน่ า ย/รั บ รู ้ นีจะแสดงเป็ นรายการปรั บ กับ
ดอกเบียรับ
เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัวไป ซึ งแสดง
ในราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี)

ง)
จ)

ธนาคารฯไม่ ไ ด้บ ัน ทึ ก เงิ น ลงทุ น ซึ งธนาคารฯรั บ โอนเงิ น ลงทุ น ดัง กล่ า วจากลู ก หนี ที มี
การปรั บโครงสร้ างหนี ที มีปัญหา และถื อหุ ้นตังแต่ร้อยละ $O เป็ นเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ซึ งต้องบันทึ กบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงิ นรวม เนื องจากธนาคารฯต้องจําหน่ าย
เงินลงทุนดังกล่าวภายในระยะเวลาตามข้อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย

ฉ)

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื อหลังสุ ด
ณ สิ นวันทําการสุ ดท้ายของปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ส่ วนมูลค่ายุติธรรมของ
หลัก ทรั พย์รัฐบาลและรั ฐวิส าหกิ จและของตราสารหนี ภาคเอกชน คํา นวณโดยใช้สู ตรที
กําหนดโดยธนาคารแห่ งประเทศไทยโดยใช้อตั ราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี
ไทยหรื อของสถาบันการเงิ นอื นแล้วแต่ กรณี มูล ค่ายุติธรรมของหน่ วยลงทุ นคํานวณจาก
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value)

ช)

ขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของหลักทรัพย์เผือขาย เงินลงทุนในตราสารหนีทีจะถือจนครบ
กําหนด และเงินลงทุนทัวไปจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
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ซ)

ธนาคารฯใช้วธิ ี ถวั เฉลียถ่วงนําหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน

ฌ) ในกรณี ทีมีการโอนเปลียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ งไปอีกประเภทหนึ ง ธนาคารฯ
จะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันทีโอนเปลี ยนประเภท
เงิ นลงทุ น ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรม ณ วันทีโอนจะบันทึกใน
ส่ วนของกํา ไรหรื อขาดทุ น หรื อแสดงเป็ นองค์ป ระกอบอื นของส่ วนของเจ้า ของแล้วแต่
ประเภทของเงินลงทุนทีมีการโอนเปลียน
ญ) รายการซื อขายเงินลงทุน ธนาคารฯบันทึกตามเกณฑ์วนั ทีครบกําหนดชําระ (Settlement date)
1.4.5 เงินลงทุนในลูกหนีทีรับซื อหรื อรับโอน
เงิ นลงทุนในลูกหนี ทีรับซื อหรื อรับโอนซึ งถื อเป็ นเงิ นลงทุนทีจะถื อจนครบกําหนดแสดงในราคา
ทุนทีจ่ายซื อสุ ทธิ จากค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี (ถ้ามี) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
เงินลงทุนบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ลู ก หนี ที รั บ ซื อหรื อ รั บ โอนได้มี ก ารทํา สั ญ ญาปรั บ โครงสร้ า งหนี ธนาคารฯจะโอน
เงิ นลงทุนในลูกหนี ดังกล่าวไปเป็ นเงิ นให้สินเชื อแก่ลูกหนี และแสดงตามมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ จาก
ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ โดยอ้างอิงมูลค่ายุติธรรมจากยอดคงเหลือตามบัญชี ของเงินลงทุนในลูกหนี
ทีรับซื อหรื อรับโอน ณ วันโอนหรื อ ณ วันทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี ธนาคารฯพิจารณาบันทึก
ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของธนาคารแห่ งประเทศไทยเช่นเดียวกับเงิน
ให้สินเชือแก่ลูกหนี
ตังแต่วนั ที 1 มกราคม $%%N เงินลงทุนในลูกหนี ทีรับซื อหรื อรับโอนจะบันทึกเป็ นเงินให้สินเชื อแก่
ลูกหนีในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ งตอบแทนทีใช้ในการแลกเปลียนบวกด้วย
ต้นทุนทางตรง หลังจากนันจะทําการวัดมูลค่าตามหลักเกณฑ์ทีใช้สาํ หรับเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี
1.4.6 เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี
เงิ นให้สินเชื อแก่ลูกหนี แสดงเฉพาะยอดเงิ นต้นไม่รวมดอกเบียค้างรับ รายได้รอตัดบัญชี /ส่ วนลด
รั บล่ วงหน้าของเงิ นให้สินเชื อแก่ ลู กหนี ที ยัง ไม่รับรู ้ เป็ นรายได้แสดงเป็ นรายการหักจากเงิ นให้
สิ นเชือแก่ลูกหนี
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซื อและสัญญาเช่าการเงิน แสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซื อและสัญญาเช่าการเงิน
คงค้า งสุ ท ธิ จ ากยอดคงเหลื อ ของรายได้ท างการเงิ น ที ยัง ไม่ ถื อ เป็ นรายได้ ซึ งแสดงสุ ท ธิ จ าก
ค่านายหน้าและค่ าใช้จ่ายทางตรงที เกิ ดขึ นเมื อเริ มแรกจากการให้เช่ าซื อรอตัดบัญชี และเงิ นรั บ
ล่วงหน้าจากลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน
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1.4.7 ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญและส่ วนสู ญเสี ยจากการปรับปรุ งโครงสร้างหนี
ก)

ธนาคารฯบันทึ กค่ า เผื อหนี สงสั ย จะสู ญของเงิ นให้ สิ นเชื อแก่ ลู กหนี และส่ วนสู ญเสี ย จาก
การปรับโครงสร้างหนีตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดโดยธนาคารแห่ งประเทศไทย (“ธปท.”) และ
ปรับปรุ งเพิมด้วยจํานวนเงิ นเพิมเติมทีคาดว่าจะเรี ยกเก็บจากลูกหนี ไม่ได้ โดยการวิเคราะห์
และประเมิ น ฐานะของลู ก หนี จากประสบการณ์ ใ นการพิ จ ารณาความเสี ยงและมู ล ค่ า
หลักประกันประกอบ
สําหรับเงิ นให้สินเชื อแก่ลูกหนี ทีจัดชันปกติและจัดชันกล่าวถึ งเป็ นพิเศษ ยกเว้นลูกหนี ตาม
สั ญญาเช่ าซื อและลู ก หนี สิ นเชื อจํานําทะเบี ย นที จัดชันปกติ และจัดชันกล่ าวถึ ง เป็ นพิ เศษ
ธนาคารฯกันสํารองในอัตราไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 1 และอัตราไม่ตากว่
ํ าร้อยละ $ ของมูลหนี หลัง
หักหลักประกันไม่รวมดอกเบียค้างรับ ตามลําดับ
สําหรับเงินให้สินเชื อแก่ลูกหนี ด้อยคุณภาพทีจัดชันตํากว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสู ญ
ยกเว้นลูกหนีตามสัญญาเช่าซื อและลูกหนี สิ นเชื อจํานําทะเบียนด้อยคุณภาพ ธนาคารฯบันทึก
ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญสําหรับลูกหนี ดังกล่าวในอัตราร้ อยละ 100 สําหรับส่ วนต่างระหว่าง
ยอดหนี ตามบัญชี กบั มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงิ นสดทีคาดว่าจะได้รับจากลูกหนี หรื อมูลค่า
ปั จ จุ บ ันของกระแสเงิ น สดที คาดว่า จะได้รับ จากการจํา หน่ า ยหลัก ประกัน โดยใช้อตั รา
ดอกเบียคิดลดและระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับจากการจําหน่ ายหลักประกันตามหลักเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย
สําหรับลูกหนี ตามสัญญาเช่ าซื อและลูกหนี สิ นเชื อจํานําทะเบียนจัดชันปกติ จัดชันกล่าวถึ ง
เป็ นพิ เ ศษ และลู ก หนี ด้อ ยคุ ณ ภาพ ธนาคารฯกัน เงิ น สํา รองเป็ นกลุ่ ม สิ นเชื อ (Collective
Approach) โดยใช้วิธีผลขาดทุนจากประสบการณ์ ในอดี ต ประกอบกับการจัดอันดับความ
น่าเชือถือตามพฤติกรรมของลูกหนีตามสัญญาเช่าซื อและลูกหนีสิ นเชือจํานําทะเบียน
ทังนี การกันสํารองดังกล่าวข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ งประเทศไทยตาม
หนังสื อลงวันที ;O มิถุนายน 2559

ข)

ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญของลู กหนี อื นตังขึ นโดยประมาณจากจํานวนหนี ที อาจเรี ยกเก็บจาก
ลูกหนีไม่ได้ ซึ งพิจารณาจากสถานะปั จจุบนั ของลูกหนีคงค้าง ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน

ค)

ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญทีตังเพิม (ลด) บันทึกบัญชี เป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี การตัดจําหน่ าย
ลูกหนี เป็ นหนี สู ญจะนําไปลดยอดค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ และหนี สู ญทีได้รับคืนจะบันทึกหัก
จากบัญชีค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญในรอบบัญชีทีได้รับคืน
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1.4.8 การปรับปรุ งโครงสร้างหนีทีมีปัญหา
ธนาคารฯบันทึกรายการทีเกียวข้องกับการปรับโครงสร้างหนีทีมีปัญหาตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
แห่ งประเทศไทยและตามมาตรฐานการบัญชี เรื อง “การบัญชี สําหรั บการปรั บโครงสร้ างหนี ที มี
ปั ญหา” โดยธนาคารฯบันทึกบัญชี สินทรัพย์หรื อส่ วนได้เสี ยทีรับโอนมาด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
หักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย (ถ้ามี) แต่ไม่เกิ นยอดหนี คงค้างตามสิ ทธิ เรี ยกร้ องตาม
กฎหมาย
ในกรณี ที เป็ นการปรั บ โครงสร้ า งหนี ที ธนาคารฯยิ น ยอมผ่ อ นปรนเงื อนไขในการชํา ระหนี
ธนาคารฯคํา นวณมู ล ค่ า ยุติธ รรมของลู ก หนี หลัง การปรั บ โครงสร้ า งหนี โดยคํา นวณจากมู ล ค่ า
ปั จจุ บนั ของกระแสเงิ นสดที จะได้รับในอนาคต คิ ดลดด้วยอัตราต้นทุ นทางการเงิ น ณ วันปรั บ
โครงสร้างหนี อย่างไรก็ตาม ในกรณี ทีอัตราต้นทุนทางการเงิ นตํากว่าอัตราดอกเบียทีกําหนดตาม
เงื อนไขใหม่ ธนาคารฯจะใช้อตั ราดอกเบียทีกําหนดตามเงื อนไขใหม่เป็ นอัตราคิดลด ซึ งผลต่าง
ระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหนี กับมูลค่าตามบัญชี ของลูกหนี ณ วันทีปรับโครงสร้างหนี จะบันทึก
เป็ นค่าใช้จ่ายทังจํานวนในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุ นและจะรับรู ้ ส่วนสู ญเสี ยทีเกิ ดจากการปรั บ
โครงสร้ า งหนี โดยการยินยอมลดเงิ นต้น หรื อดอกเบี ยที บันทึ กในบัญชี หลังหักเงิ นสํารองที กัน
ไว้แล้วเป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมือมีการปรับโครงสร้างหนี
1.4.9 ทรัพย์สินรอการขาย
ทรั พย์สินรอการขาย ได้แก่ ทรั พย์สินที ยึดคืนจากลูกหนี ทีค้างเกิ นกําหนดชําระเป็ นเวลานานหรื อ
ลูกหนี ทีมีการปรับโครงสร้ างหนี มูลค่าของทรัพย์สินทียึดคืนแสดงตามราคาทุน (ซึ งพิจารณาตาม
มูลค่า ยุติธ รรมของทรั พย์สิน ณ วันที ได้รับโอนแต่ ไม่เกิ นยอดหนี คงค้า งตามสิ ท ธิ เรี ย กร้ องตาม
กฎหมาย) หรื อมูลค่าทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า มูลค่าทีจะได้รับพิจารณาจากราคาตลาด/
ราคาประเมิ นของทรัพย์สินที ยึดหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย และธนาคารฯบันทึ ก
สํารองเผือการลดมูลค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิมเติมตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดโดยธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย และตามประมาณการของฝ่ ายบริ หาร
ธนาคารฯจะรั บ รู ้ ข าดทุ น จากการด้อ ยค่ า ในส่ วนของกํา ไรหรื อ ขาดทุ น และกํา ไรขาดทุ น จาก
การจําหน่ายรับรู ้เมือมีการจําหน่าย
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1.4.10 อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ธนาคารฯวัดมูลค่าเริ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนด้วยราคาทุ นซึ งรวมต้นทุ นการทํา
รายการ หลัง จากนัน ธนาคารฯจะวัด มู ล ค่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เพื อการลงทุ นด้วยมู ล ค่ า ยุติ ธ รรม
ธนาคารฯรับรู ้ผลกําไรหรื อขาดทุนทีเกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์
เพือการลงทุนในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในปี ทีเกิดขึน
ธนาคารฯรั บ รู ้ ผ ลต่ า งระหว่า งจํา นวนเงิ นที ได้รับ สุ ท ธิ จ ากการจํา หน่ า ยกับ มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข อง
สิ นทรั พย์ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุ นในปี ทีตัดรายการอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุ นออกจาก
บัญชี (ถ้ามี)
1.4.11 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื อมราคา
ที ดิ นแสดงมูลค่ าตามราคาทุ นอาคารชุ ดสํานักงานและอุ ปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุ น/ราคาที
ตีใหม่หกั ค่าเสื อมราคาสะสม และค่าเผือการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ธนาคารฯบันทึกมูลค่าเริ มแรกของอาคารชุดสํานักงานในราคาทุน ณ วันทีได้สินทรัพย์มา หลังจากนัน
ธนาคารฯจัด ให้ มี ก ารประเมิ น ราคาอาคารชุ ดสํ า นัก งานโดยผูป้ ระเมิ น ราคาอิ ส ระและบัน ทึ ก
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวในราคาทีตีใหม่ ทังนี ธนาคารฯจัดให้มีการประเมินราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเป็ น
ครังคราวเพือมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมี
สาระสําคัญ
ธนาคารฯบันทึกส่ วนต่างซึ งเกิดจากการตีราคาสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี
-

ธนาคารฯบันทึกราคาตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ทีเพิมขึนจากการตีราคาใหม่ในกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอืนและรับรู ้จาํ นวนสะสมในบัญชี “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์” ในส่ วน
ของเจ้าของ อย่างไรก็ตาม หากสิ นทรัพย์นนเคยมี
ั
การตีราคาลดลง โดยทีธนาคารฯได้เคยรับรู ้
ราคาทีลดลงในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนแล้ว ส่ วนทีเพิมจากการตีราคาใหม่นีจะถูกรับรู ้เป็ น
รายได้ไม่เกินจํานวนทีเคยลดลงซึ งรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายปี ก่อนแล้ว

-

ธนาคารฯรับรู ้ราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ทีลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสิ นทรัพย์นนเคยมี
ั
การตีราคาเพิมขึนและยังมียอดคงค้างของบัญชี
“ส่ วนเกิ นทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์” อยู่ในส่ วนของเจ้าของ ส่ วนทีลดลงจากการตีราคา
ใหม่ จ ะถู ก รั บ รู ้ ใ นกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื นในจํา นวนที ไม่ เ กิ น ยอดคงเหลื อ ของบัญ ชี
“ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์”
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ส่ วนเกิ นทุนจากการตี ราคาสิ นทรั พย์จะทยอยตัดจําหน่ ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที
เหลืออยูข่ องสิ นทรัพย์นนั และบันทึกโอนไปยังกําไรสะสมโดยตรง โดยจํานวนของส่ วนเกินทุนที
โอนไปยัง กําไรสะสมจะเท่ า กับผลต่ างระหว่า งค่ าเสื อมราคาที คํา นวณจากมู ล ค่ าตามบัญชี ข อง
สิ นทรัพย์ทีตีราคาใหม่กบั ค่าเสื อมราคาทีคํานวณจากราคาทุนเดิมของสิ นทรัพย์นนั ส่ วนเกินทุนจาก
การตีราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าวไม่สามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้
ค่าเสื อมราคาของอาคารชุ ดสํานักงาน และอุปกรณ์ คาํ นวณจากราคาทุนหรื อราคาทีตีใหม่ โดยวิธี
เส้นตรง (ยกเว้นการคิดค่าเสื อมราคาของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สือสารคํานวณตามอายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณ 3 ปี โดยวิธีผลรวมจํานวนปี ที ใช้งาน) ตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดังนี
อาคารและห้องชุดสํานักงาน
ส่ วนปรับปรุ งสํานักงาน
เครื องตกแต่งติดตังและอุปกรณ์
ยานพาหนะ

-

20 ปี
5, 20 ปี
3, 5 ปี
5, 6 ปี

ธนาคารฯบันทึกค่าเสื อมราคาทีคํานวณได้ขา้ งต้น ดังต่อไปนี
- ค่าเสื อมราคาของส่ วนทีคํานวณจากราคาทุนรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนิ นงาน
- ค่าเสื อมราคาของส่ วนทีตีราคาเพิมรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื อมราคาสําหรับทีดินและสิ นทรัพย์ระหว่างติดตัง
ธนาคารฯตัดรายการทีดิ น อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมือจําหน่ ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะ
ไม่ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไร
หรื อขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์จะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมือธนาคารฯตัดรายการ
สิ นทรัพย์นนออกจากบั
ั
ญชี
;.4.12 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ธนาคารฯบันทึ กต้นทุ นเริ มแรกของสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนตามราคาทุ น ภายหลังการรั บรู ้ รายการ
เริ มแรก สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม และค่าเผือการด้อยค่า
สะสม (ถ้ามี) ของสิ นทรัพย์นนั
ธนาคารฯตัดจําหน่ ายสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนที มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดอย่างมี ระบบตลอดอายุ
การให้ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จของสิ นทรัพย์นนั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
เมื อมีขอ้ บ่งชี ว่าสิ นทรั พย์นันเกิ ดการด้อยค่า ธนาคารฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ ายและ
วิธีการตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ ายรับรู ้เป็ น
ค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
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สิ นทรั พย์ไ ม่มีตวั ตนที มี อายุการให้ป ระโยชน์จาํ กัดของธนาคารฯ ได้แก่ รายจ่า ยค่าสิ ทธิq เพือใช้
ประโยชน์ใ นระบบคอมพิวเตอร์ ซึ งธนาคารฯตัดบัญชี เป็ นค่ าใช้จ่า ยตามอายุก ารให้ป ระโยชน์
โดยประมาณ ดังนี
กรณี สัญญาการใช้สิทธิ ระบุจาํ นวนปี การใช้
กรณี สัญญาการใช้สิทธิ ไม่ระบุจาํ นวนปี การใช้
กรณี ไม่มีสัญญาการใช้สิทธิ

-

ตามอายุของสัญญาใช้สิทธิ โดยวิธีเส้นตรง
5 ปี โดยวิธีเส้นตรง
3 ปี โดยวิธีผลรวมจํานวนปี ทีใช้งาน

1.4.13 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ธนาคารฯบันทึ กภาษี เงิ นได้ปัจจุ บนั ตามจํานวนที คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษี ของ
ภาครัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์/หนี สิ นภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี จะคํานวณขึ นจากผลแตกต่างชัวคราว ณ วันสิ นรอบ
ระยะเวลารายงาน ระหว่างฐานภาษีของสิ นทรัพย์หรื อหนี สิ นกับราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์หรื อ
หนี สิ นนัน ซึ งจะรับรู ้เป็ นรายได้ภาษีหรื อตัดบัญชี เป็ นค่าใช้จ่ายภาษีเมือรายได้สามารถรับรู ้เป็ นรายได้
หรื อค่าใช้จ่ายทีบันทึกไว้เกิดขึนจริ งและถือหักเป็ นค่าใช้จ่ายได้แล้วในการคํานวณภาษีเงินได้ตาม
กฎหมายภาษีอากร
ธนาคารฯรับรู ้ผลแตกต่างชัวคราวทีต้องหักภาษีเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หากมีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ วา่ ธนาคารฯจะมีกาํ ไรทางภาษีจากการดําเนิ นงานในอนาคตเพียงพอทีจะนํา
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี นนมาใช้
ั
ประโยชน์ได้ ธนาคารฯรับรู ้ผลแตกต่างชัวคราวทีต้อง
เสี ยภาษีทุกรายการเป็ นหนีสิ นภาษีเงินได้
ธนาคารฯจะบันทึ ก ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยัง ส่ วนของเจ้า ของหากภาษี ทีเกิ ดขึ น
เกียวข้องกับรายการทีได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของ
ธนาคารฯจะทบทวนมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ณ วัน สิ นรอบ
ระยะเวลารายงาน และจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าวเมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
ธนาคารฯจะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ทงหมดหรื
ั
อ
บางส่ วนมาใช้ประโยชน์
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1.4.14 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯจะทําการประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี ซึ งแสดงว่าสิ นทรัพย์ของ
ธนาคารฯด้อยค่าลงหรื อไม่ หากมีขอ้ บ่งชี ของการด้อยค่า หรื อเมือต้องทําการประเมินการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์เป็ นรายปี ธนาคารฯจะทําการประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ ทังนี
มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์
หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า และหากพบว่าราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
นันมีมูลค่าสู งกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน แสดงว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเกิดการด้อยค่า ธนาคารฯจะ
ลดมูลค่าของสิ นทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน
ธนาคารฯจะรั บ รู ้ รายการขาดทุ น จากการด้อยค่ า ในส่ วนของกํา ไรหรื อขาดทุ น ยกเว้น ในกรณี
สิ นทรั พย์ซึงใช้วิธีการตี ราคาใหม่ และได้บนั ทึ กส่ วนเกิ นทุ นจากการตี ราคาใหม่ไว้ในส่ วนของ
เจ้าของ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู ้ในส่ วนของเจ้าของไม่เกินไปกว่าส่ วนเกินทุนจากการตีราคา
สิ นทรัพย์ทีเคยบันทึกไว้
1.4.15 การตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ นทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมือสิ ทธิ ตามสัญญาทีจะได้รับกระแสเงิ นสด
จากสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวได้หมดไปหรื อธนาคารฯได้โอนความเสี ยงและผลตอบแทนของ
เจ้าของทีมีสาระสําคัญทังหมดในสิ นทรัพย์ทางการเงินนัน ถ้าธนาคารฯไม่ได้โอนหรื อไม่ได้คงไว้
ซึ งความเสี ยงและผลตอบแทนของเจ้าของที มี สาระสําคัญทังหมดของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นนัน
และธนาคารฯยังคงมีอาํ นาจควบคุม ธนาคารฯจะบันทึกรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินนันต่อไปตาม
ขอบเขตของความเกียวข้องต่อเนืองกับสิ นทรัพย์ทางการเงิน หนี สิ นทางการเงินจะถูกตัดรายการออก
จากบัญชี เมือหนีสิ นทางการเงินนันสิ นสุ ดลง เช่น เมือภาระผูกพันทีระบุในสัญญาได้สินสุ ด ยกเลิก
หรื อครบกําหนด
1.4.;N เงินตราต่างประเทศ
ธนาคารฯแสดงงบการเงินเป็ นสกุลเงินบาท ซึ งเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานของธนาคารฯ
รายการทีเป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
สิ นทรั พย์และหนี สิ นทีเป็ นตัวเงิ นซึ งอยู่ในสกุลเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลียนอ้างอิงตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
กํา ไรและขาดทุ น ที เกิ ด จากการเปลี ยนแปลงอัต ราแลกเปลี ยนรวมอยู่ ใ นการคํา นวณผล
การดําเนินงาน
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1.4.17 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั นของพนักงาน
ธนาคารฯรั บรู ้ เงิ นเดื อน ค่าจ้าง โบนัส และเงิ นสมทบกองทุ นประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื อเกิ ด
รายการ
ส่ วนหนึงของค่าใช้จ่ายโบนัสของธนาคารฯเป็ นโบนัสประจําปี ซึ งถือเป็ นผลตอบแทนการปฏิบตั ิงาน
ประจําปี ของพนักงานทีจ่ายชําระด้วยเงินสดโดยอ้างอิงจากราคาหุ ้นของบริ ษทั ใหญ่ ธนาคารฯบันทึก
ค่าใช้จ่ายและโบนัสค้างจ่ายส่ วนนี เมือพนักงานได้รับสิ ทธิ เนื องจากถื อว่าได้รับบริ การจากพนักงาน
แล้ว ธนาคารฯบันทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยใช้ราคาหุ น้ ถัวเฉลียรายวันตังแต่วนั ทีให้สิทธิ จนถึงวันสิ น
รอบระยะเวลาทีรายงานเป็ นเกณฑ์และจะรับรู ้ค่าใช้จ่ายทีเพิมขึนหรื อลดลงตามการเปลียนแปลงของ
ราคาหุ ้นเพื อสะท้อนมู ลค่ ายุติธรรมของหนี สิ นโบนัสค้างจ่ าย ณ วันสิ นรอบระยะเวลาที รายงาน
แต่ละปี จนกว่าธนาคารฯจะจ่ายชําระโบนัสค้างจ่ายเสร็ จสิ น
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอืนของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ธนาคารฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตังกองทุนสํารองเลียงชี พ ซึ งประกอบด้วยเงินทีพนักงานจ่าย
สะสมและเงินทีธนาคารฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลียงชี พได้แยก
ออกจากสิ นทรั พ ย์ข องธนาคารฯ เงิ นที ธนาคารฯจ่ า ยสมทบกองทุ นสํา รองเลี ยงชี พ บันทึ ก เป็ น
ค่าใช้จ่ายในปี ทีเกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื นของพนักงาน
ธนาคารฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอืนๆ ซึ งธนาคารฯถื อว่าเงิ นชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการ
ผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานสํ า หรั บ พนั ก งาน นอกจากนั น ธนาคารฯจัด ให้ มี โ ครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบตั ิงานครบกําหนดเวลา
ธนาคารฯคํานวณหนีสิ นตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ซึ งการประเมิน
ภาระผูกพันดังกล่าวเป็ นไปตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ผลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย สํ า หรั บ โครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ผลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย สํ า หรั บ โครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
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1.4.18 ประมาณการหนีสิ น
ธนาคารฯจะบันทึ ก ประมาณการหนี สิ นไว้ในบัญชี เมื อภาระผูก พันซึ งเป็ นผลมาจากเหตุ ก ารณ์
ในอดีตได้เกิดขึนแล้ว มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าธนาคารฯจะเสี ยทรัพยากรเชิ งเศรษฐกิจ
ไปเพื อปลดเปลื องภาระผูกพันนัน และธนาคารฯสามารถประมาณมู ลค่ าภาระผูก พันนันได้อ ย่า ง
น่าเชือถือ
1.4.19 ตราสารอนุพนั ธ์และการบัญชีป้องกันความเสี ยง
การบันทึกตราสารอนุพนั ธ์และการบัญชีป้องกันความเสี ยงอ้างอิงตามหลักการของการบันทึกบัญชี
สําหรับตราสารอนุ พนั ธ์และการบัญชี ป้องกันความเสี ยงตามมาตรฐานการบัญชี ระหว่างประเทศ
ฉบับที 39 เรื อง การรับรู ้และการวัดมูลค่าตราสารทางการเงิ น (IAS 39 “Financial Instruments:
Recognition and Measurement”)
ธนาคารฯบัน ทึ ก ตราสารอนุ พ นั ธ์ เพื อค้า ตามวิ ธี มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ธนาคารฯรั บ รู ้ ก ํา ไร (ขาดทุ น )
จากการเปลี ยนแปลงมู ล ค่ า ยุ ติธ รรมของตราสารอนุ พ นั ธ์ ใ นส่ วนของกํา ไรหรื อ ขาดทุ น มู ล ค่ า
ยุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์คาํ นวณตามราคาตลาด หรื อตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทีเป็ นที
ยอมรับทัวไป กรณี ทีไม่มีราคาตลาด
1.&.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีคาดว่าจะได้รับจากจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาทีจะต้องจ่าย
เพือโอนหนี สิ นให้ผูอ้ ืนโดยรายการดังกล่ าวเป็ นรายการที เกิ ดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ื อและ
ผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันทีวัดมูลค่า ธนาคารฯใช้ราคาเสนอซื อขายในตลาดทีมีสภาพคล่องใน
การวัดมูล ค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์และหนี สิ นซึ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที เกี ยวข้อง
กําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนี สิ นที มีลกั ษณะเดี ยวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื อขายในตลาดทีมี สภาพคล่ องได้
ธนาคารฯจะประมาณมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมโดยใช้ เ ทคนิ ค การประเมิ น มู ล ค่ า ที เหมาะสมกับ แต่ ล ะ
สถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลทีสามารถสังเกตได้ทีเกียวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี สิ นทีจะวัด
มูลค่ายุติธรรมนันให้มากทีสุ ด
ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมทีใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี สิ นใน
งบการเงินแบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลทีนํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นอย่างเดียวกันในตลาดทีมีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอืนทีสามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี สิ น ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลทีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกียวกับกระแสเงินในอนาคตทีกิจการประมาณ
ขึน
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ทุกวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับ
ชันของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี สิ นทีถืออยู่ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานทีมีการ
วัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึนประจํา
1.4.21 เครื องมือทางการเงิน
ก)

นโยบายการบริ หารความเสี ยง
เครื องมือทางการเงินทีสําคัญของธนาคารฯ ตามทีนิ ยามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ;O'
เรื อง “การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื องมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สิ นทรัพย์) สิ นทรัพย์ตราสารอนุ พนั ธ์ เงินลงทุน เงินให้
สิ นเชื อแก่ลูกหนี และดอกเบียค้างรับ เงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี สิ น)
หนี สิ นจ่ า ยคื น เมื อทวงถาม หนี สิ น ตราสารอนุ พ นั ธ์ และตราสารหนี ที ออกและเงิ น กู้ยื ม
ธนาคารฯมี ค วามเสี ยงที เกี ยวข้องกับ เครื องมื อทางการเงิ นดังกล่ า ว และมี นโยบายในการ
บริ หารความเสี ยงตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.37

ข)

มูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินนันมูลค่ายุติธรรมจะถูกหักด้วยค่าเผือ
หนีสงสัยจะสู ญตามความเสี ยงทีเกียวข้อง สําหรับเครื องมือทางการเงินทีมีระยะเวลาเฉลียถ่วง
นําหนัก (Duration) น้อยกว่าหรื อเท่ากับ ; ปี มูลค่าตามบัญชีจะสามารถแสดงถึงมูลค่ายุติธรรม
ได้อย่างน่าเชือถือ สําหรับเครื องมือทางการเงินทีมีระยะเวลาเฉลียถ่วงนําหนักมากกว่า ; ปี ทีมี
ราคาซื อขายในตลาดจะใช้ราคาซื อขายในตลาดเป็ นตัวประมาณมูลค่ายุติธรรมทีดี ทีสุ ด ส่ วน
กรณี ที ไม่มี ราคาซื อขายในตลาดจะใช้มูลค่าปั จจุ บนั ของกระแสเงิ นสดคิ ดลดโดยใช้อตั รา
ดอกเบียในตลาดทีใช้กนั อยู่ในปั จจุบนั สําหรับตราสารทีมีลกั ษณะสัญญาคล้ายคลึงกันในการ
ประมาณมูลค่ายุติธรรม
ธนาคารฯได้มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดงั นี
-

สิ นทรั พย์และหนี สิ นทางการเงิ นที จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสันหรื อมี อตั รา
ดอกเบียใกล้เคียงกับอัตราดอกเบียในตลาด ได้แก่ เงิ นสด รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน (สิ นทรัพย์) เงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี สิ น)
และหนีสิ นจ่ายคืนเมือทวงถาม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชี
ทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

-

เงินลงทุนในตราสารหนี แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรื อคํานวณโดยใช้อตั รา
ผลตอบแทนทีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไทย
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-

เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด กรณี ทีเป็ นเงินลงทุนใน
ตราสารทุ น ที ไม่ อ ยู่ใ นความต้องการของตลาด คํา นวณโดยใช้เ ทคนิ ค การคิ ด ลด
กระแสเงินสดในอนาคต ตามความเหมาะสมและ/หรื อเทียบเคียงกับข้อมูลของบริ ษทั
อืนทีมีลกั ษณะใกล้เคียงกัน

-

เงิ นให้สินเชื อแก่ ลูกหนี และดอกเบียค้างรั บ ยกเว้นลู กหนี ตามสัญญาเช่ าซื อและเงิ นให้
สิ นเชือรายย่อยอืน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินให้สินเชื อแก่ลูกหนี และ
ดอกเบียค้างรับตามจํานวนเงินทีแสดงในงบการเงินหักค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ เนื องจาก
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบียลอยตัว สําหรับลูกหนี ตามสัญญาเช่าซื อ
และเงินให้สินเชื อรายย่อยอืน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของ
กระแสเงิ นสดรั บ ที คาดว่า จะได้รับ ในอนาคตตามสั ญญาคิ ดลดด้วยอัตราดอกเบี ย
สําหรับการปล่อยสิ นเชือรายใหม่ในปั จจุบนั

-

ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของ
กระแสเงิ นสดจ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบียโดยประมาณในตลาดปั จจุบนั
สําหรับเงินกูย้ มื ทีมีเงือนไขใกล้เคียงกัน

-

ตราสารอนุ พนั ธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ งคํานวณโดยใช้เทคนิ คการคิดลดกระแสเงิ น
สดในอนาคตและแบบจําลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ งข้อมูลทีนํามาใช้ใน
การประเมิ นมูลค่าส่ วนใหญ่เป็ นข้อมูลที สามารถสังเกตได้ในตลาดทีเกี ยวข้อง เช่ น
อัตราแลกเปลี ยนทันที อัตราแลกเปลี ยนล่ วงหน้า ของเงิ นตราต่ า งประเทศ และ
เส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบีย เป็ นต้น ธนาคารฯได้คาํ นึ งถึงผลกระทบของ
ความเสี ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์

1.&.22 การหักกลบสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ นทางการเงิน
สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น และหนี สิ น ทางการเงิ น จะนํา มาหั ก กลบกัน และแสดงจํา นวนสุ ท ธิ ใ น
งบแสดงฐานะการเงินเมือมีสิทธิ ตามกฎหมายในการนําจํานวนทีรับรู ้ไว้มาหักกลบลบหนี กัน และ
ตังใจทีจะจ่ายชําระจํานวนทีรับรู ้ไว้ดว้ ยยอดสุ ทธิ หรื อตังใจทีจะรับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ในเวลา
เดียวกับทีจ่ายชําระหนีสิ น
1.4.23 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ
ในการจัดทํางบการเงิ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการในเรื องที มี ค วามไม่ แน่ นอนเสมอ การใช้ดุล ยพิ นิจและการประมาณการ
ดัง กล่ า วนี ส่ ง ผลกระทบต่ อจํา นวนเงิ นที แสดงในงบการเงิ นและต่ อข้อมู ล ที แสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลทีเกิดขึนจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการทีสําคัญ มีดงั นี
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การรั บรู้หรื อการตัดรายการสิ นทรั พย์ และหนีสิ น
ในการพิจารณาการรับรู ้ หรื อการตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี สิ น ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจใน
การพิจารณาว่าธนาคารฯได้โอนหรื อรับโอนความเสี ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์และหนี สิ น
ดังกล่าวแล้วหรื อไม่ โดยใช้ดุลยพินิจและข้อมูลทีดีทีสุ ดทีรับรู ้ได้ในสภาวะปั จจุบนั
ค่ าเผือหนีสงสั ยจะสู ญของเงินให้ สินเชื อแก่ ลูกหนี
ค่า เผือหนี สงสั ย จะสู ญของเงิ นให้สิ นเชื อแก่ ลูก หนี เกิ ดจากการปรั บ มูล ค่า ของเงิ นให้สิ นเชื อแก่
ลู ก หนี จากความเสี ยงด้า นเครดิ ตที อาจเกิ ดขึ น ฝ่ ายบริ ห ารได้ใ ช้ดุล ยพิ นิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิ ดขึนจากเงิ นให้สินเชื อเมื อลู กหนี มีปัญหาในการจ่ายชําระคืนหนี เงิ นต้น
และ/หรื อดอกเบียโดยใช้การวิเคราะห์สถานะของลูกหนีรายตัว ความน่าจะเป็ นของการผิดนัดชําระ
หนี และการใช้ประมาณการจากข้อมูลสถิ ติในอดี ต การเปลี ยนแปลงมูลค่าของหลักประกันและ
สภาวะเศรษฐกิ จ ซึ งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ งประเทศไทย ทังนี การใช้ประมาณ
การและข้ อ สมมติ ฐ านที แตกต่ า งกั น อาจมี ผ ลต่ อ จํ า นวนค่ า เผื อหนี สงสั ย จะสู ญ ดั ง นั น
การปรับปรุ งค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญอาจเกิดขึนได้ในอนาคต
มูลค่ ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินทีบันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ทีไม่มีการ
ซื อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจําลองการประเมิน
มูลค่า ซึ งตัวแปรทีใช้ในแบบจําลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรทีมีอยูใ่ นตลาด โดยคํานึ งถึง
ความเสี ยงทางด้านเครดิ ต (ทังของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และ
การเปลียนแปลงของมูลค่าของเครื องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลียนแปลงของสมมติฐานที
เกี ยวข้องกับตัวแปรทีใช้ในการคํานวณอาจมี ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที แสดงอยู่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน และการเปิ ดเผยลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม
ค่ าเผือการด้ อยค่ าของเงินลงทุนในหลักทรั พย์
ธนาคารฯจะตังค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขายและเงินลงทุนทัวไป เมือมูลค่า
ยุติธรรมของเงิ นลงทุ นดังกล่ าวได้ล ดลงอย่า งมี ส าระสํา คัญ และเป็ นระยะเวลานาน หรื อเมื อมี
ข้อบ่งชีของการด้อยค่า การทีจะสรุ ปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญและเป็ นระยะ
เวลานานหรื อไม่นนจํ
ั าเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
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อสั งหาริ มทรั พย์ เพือการลงทุน
ธนาคารฯแสดงอสังหาริ มทรั พย์เพือการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ งประเมินโดยผูป้ ระเมินราคา
อิสระและรับรู ้การเปลี ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน ผูป้ ระเมินราคาอิสระ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนโดยใช้วธิ ี พิจารณาจากรายได้ เนื องจากไม่
มีราคาในตลาดทีสามารถใช้เทียบเคียงได้ ข้อสมมติฐานทีสําคัญทีใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนได้อธิ บายไว้ในหมายเหตุ 3.y
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื อมราคา
ในการคํานวณค่า เสื อมราคาของอาคารและอุ ปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุ
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลื อเมือเลิ กใช้งานของอาคารและอุ ปกรณ์ และต้องทบทวนอายุ
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเกิดขึน
ธนาคารฯแสดงมูลค่าของอาคารชุ ดสํานักงานด้วยราคาทีตีใหม่ ซึ งราคาทีตีใหม่นีได้ประเมินโดยผูป้ ระเมิน
ราคาอิสระ โดยใช้วธิ ี พิจารณาจากรายได้ ซึ งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและ
การประมาณการบางประการตามทีอธิ บายไว้ในหมายเหตุ 3.`
นอกจากนี ฝ่ ายบริ ห ารจํา เป็ นต้องสอบทานการด้อยค่ า ของที ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ใ นแต่ ล ะ
ช่วงเวลา และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนตํากว่ามูลค่าตาม
บัญชี ของสิ นทรั พย์นัน ในการนี ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที เกี ยวข้องกับการคาดการณ์
รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ งเกียวเนืองกับสิ นทรัพย์นนั
สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ธนาคารฯรั บรู ้ สินทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษี เมือมี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ ธนาคารฯจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จาก
ผลแตกต่างชัวคราวนัน ในการนี ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่าธนาคารฯควรรับรู ้ จาํ นวน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีทีคาดว่า
จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ ระยะยาว
อืนของพนักงาน
หนี สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนัก งานและหนี สิ น ตามโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน ประมาณขึนตามหลักของคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ งต้อง
อาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนัน เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึนเงินเดือนในอนาคต
อัตรามรณะ และอัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
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สั ญญาเช่ า
ในการพิ จ ารณาประเภทของสั ญ ญาเช่ า ว่ า เป็ นสั ญ ญาเช่ า ดํา เนิ น งานหรื อสั ญ ญาเช่ า การเงิ น
ฝ่ ายบริ ห ารได้ใ ช้ดุ ล ยพิ นิจ ในการประเมิ น เงื อนไขและรายละเอี ย ดของสั ญ ญาเพื อพิ จ ารณาว่า
ธนาคารฯได้โอนหรื อรับโอนความเสี ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ทีให้เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
คดีฟ้องร้ อง
ธนาคารฯมีหนี สิ นที อาจจะเกิ ดขึ นจากการถู กฟ้ องร้ องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมิ นผลของคดี ที ถู กฟ้ องร้ องแล้วและเชื อมันว่าจะไม่ มีความเสี ย หายเกิ ดขึ นจึ งไม่ไ ด้
บันทึกประมาณการหนีสิ นดังกล่าว ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
2.

ข้ อมูลทัว" ไป

2.1 ข้ อมูลธนาคารฯ
ธนาคารฯเป็ นบริ ษทั มหาชนซึ งจัดตังและมีภูมิลาํ เนาในประเทศไทย โดยมีบริ ษทั ทิสโก้ไฟแนนเชี ยลกรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน) ซึ งเป็ นบริ ษ ทั ที จดทะเบี ยนจัดตังในประเทศไทยเป็ นบริ ษ ทั ใหญ่ ธนาคารฯได้รับ อนุ ญาตจาก
กระทรวงการคลังให้ประกอบธุ รกิ จหลักด้านการธนาคารพาณิ ช ย์ ที อยู่ตามที จดทะเบี ยนอยู่ที เลขที 48/2
อาคารทิ ส โก้ ท าวเวอร์ ชั น 1 ถนนสาทรเหนื อ แขวงสี ล ม เขตบางรั ก กรุ งเทพมหานคร และ ณ วันที
_; ธันวาคม $%%` ธนาคารฯมีสาขารวม 57 สาขาในประเทศไทย (_; ธันวาคม $%%y: ธนาคารฯมีสาขารวม NO
สาขาในประเทศไทย)
2.2 ทุนเรือนหุ้น
หุ น้ บุริมสิ ทธิ มีสิทธิ และประโยชน์เช่นเดียวกับหุ ้นสามัญทุกประการ เว้นแต่ขอ้ กําหนดบางประการเกียวกับ
เงินปั นผลและบุริมสิ ทธิ อืน ๆ ตามทีระบุไว้ในข้อบังคับของธนาคารฯ เช่น ผูถ้ ือหุ ้นบุริมสิ ทธิ จะได้รับเงินปั นผล
ในแต่ละปี ก่อนผูถ้ ือหุ น้ สามัญในอัตราหุ ้นละ 1 บาท และมีสิทธิ ในการรับเงินปั นผลร่ วมกับผูถ้ ือหุ ้นสามัญด้วย
แม้ธนาคารฯมิได้จ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นสามัญในปี ใด ธนาคารฯอาจจะจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้น
บุ ริมสิ ทธิ ตามอัตราที กําหนดดังกล่ าวก็ได้ ผูถ้ ื อหุ ้นบุ ริมสิ ทธิ มีสิทธิ ในเงิ นปั นผลเฉพาะในปี ที ธนาคารฯ
ประกาศจ่ายเท่านัน และไม่มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผลย้อนหลังสําหรับปี ทีธนาคารฯมิได้ประกาศจ่าย โดยตังแต่
วันที 30 มิถุนายน 2552 ผูถ้ ือหุ น้ บุริมสิ ทธิ มีสิทธิ เท่าเทียมผูถ้ ือหุ น้ สามัญทุกประการ
2.3 สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ธนาคารฯจะต้องจัดสรร
กําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ งไว้เป็ นทุ นสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยขาดทุ น
สะสมยกมา (ถ้ามี ) จนกว่าทุ นสํารองนี จะมี จาํ นวนไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุ นจดทะเบี ยน สํา รองตาม
กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้ ในปั จจุบนั ธนาคารฯได้จดั สรรสํารองตามกฏหมาย
ไว้ครบถ้วน
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2.4 ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่ า ตอบแทนกรรมการนี เป็ นผลประโยชน์ ที จ่ า ยให้ แ ก่ ก รรมการของธนาคารฯตามมาตรา 9O ของ
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ทีเกียวข้องทีจ่ายให้กบั กรรมการ
ซึ งดํารงตําแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หารของธนาคารฯด้วย
2.5 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ" กีย" วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการทีเกียวข้องกันกับธนาคารฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการทีมีอาํ นาจควบคุ มธนาคารฯ หรื อ
ถูกควบคุมโดยธนาคารฯไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับธนาคารฯ
นอกจากนีบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลหรื อกิจการทีมีสิทธิ ออกเสี ยง
โดยทางตรงหรื อทางอ้อม ซึ งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับธนาคารฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อ
พนักงานของธนาคารฯ ทีมีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของธนาคารฯ
ธนาคารฯมี รายการธุ รกิ จที สําคัญกับบุ คคลหรื อกิ จการที เกี ยวข้องกัน รายการธุ รกิ จดังกล่ าวเป็ นไปตาม
เงือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามทีตกลงร่ วมกันระหว่างธนาคารฯและบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันซึ ง
เทียบเคียงกับเงือนไขและราคาทีใช้กบั ลูกค้ารายอืน
3.

ข้ อมูลเพิม" เติม

3.1 รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ (สิ นทรัพย์ )
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม
เมือทวงถาม
ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
กองทุนเพือการฟื นฟูฯ
ธนาคารพาณิ ชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอืน
รวม
บวก: ดอกเบียค้างรับ
หัก: ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
รวมในประเทศ

1,441,296
125,317
518
1,567,131
1,567,131

2559
มีระยะเวลา

440,000
15,001,000
19,750,000
300,000
35,491,000
6,736
(3,000)
35,494,736

รวม

1,881,296
15,126,317
19,750,518
300,000
37,058,131
6,736
(3,000)
37,061,867

เมือทวงถาม

;,%yy,_;O
$N','_;
;;$
1,856,153
43
1,856,196

2558
มีระยะเวลา

;',%O;,OOO
;O,OOO,OOO
_OO,OOO
27,801,000
8,507
(3,000)
27,806,5O'

รวม

;,%yy,_;O
;','Ny,'_;
;O,OOO,;;$
_OO,OOO
29,657,153
8,550
(3,000)
29,662,703
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ธนาคารฯมีการทําสัญญาซื อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนตามธุ รกรรมซื อคืนภาคเอกชนโดยหลักทรัพย์
ภายใต้สัญญาขายคืนดังกล่าวถือเป็ นหลักประกัน ซึ งมีรายละเอียดดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)
หลักทรัพย์ซือโดยมีสญ
ั ญาขายคืนตามธุรกรรม
ซือคืนภาคเอกชน ณ วันที 31 ธันวาคม
2559
2558
15,000
17,500
19,750
10,000

ธนาคารพาณิ ชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ทีรับเป็ นประกันมีรายละเอียดดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ทีรับเป็ นประกัน
ณ วันที 31 ธันวาคม
2559
2558
15,157
17,690
19,958
10,106

ธนาคารพาณิ ชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

3.2 ตราสารอนุพนั ธ์
ธนาคารฯได้มีการทําสัญญาแลกเปลี ยนอัตราดอกเบีย (Interest rate swap agreement) เพือเป็ นเครื องมือ
บริ หารความเสี ยงทีเกียวเนืองกับเงินให้สินเชือ ดังนี
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม

ประเภทความเสี ยง
อัตราดอกเบีย
รวม

2559
มูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์
หนีสิ น
34,118
34,118

จํานวนเงิน
ตามสัญญา
1,200,000
1,200,000

2558
มูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์
หนีสิ น
41,898
41,898

จํานวนเงิน
ตามสัญญา
1,200,000
1,200,000

ทังนี ตราสารอนุพนั ธ์ขา้ งต้นทังหมดมีคู่สัญญาเป็ นสถาบันการเงิน
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3.# เงินลงทุน
3.3.1 จําแนกตามประเภทเงินลงทุน
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม
2559
2558
เงินลงทุนเผือ" ขาย - มูลค่ ายุตธิ รรม
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีภาคเอกชน
ตราสารหนีต่างประเทศ
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
หัก: ค่าเผือการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนเผือ" ขาย
ตราสารหนีทีจ" ะถือจนครบกําหนด - ราคาทุน/ราคาทุนตัดจําหน่ าย
เงินลงทุนในลูกหนีทีรับโอนมา
หัก: ค่าเผือการด้อยค่า
รวมตราสารหนีทีจ" ะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทัว" ไป - ราคาทุน
ตราสารทุนทีไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดในประเทศ
หัก: ค่าเผือการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนทัว" ไป
รวมเงินลงทุนสุ ทธิ

3,835,912
870,470
414,163
8,000
(1,460)
5,127,085

5,352,523
769,376
628,811
(1,460)
6,749,250

13,559
(13,543)
16

14,402
(14,211)
191

478,303
(52,410)
425,893
5,552,994

483,303
(47,322)
435,981
7,185,422

3.3.2 จําแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม
2559
ครบกําหนดภายใน
ไม่เกิน
1 ปี
เงินลงทุนเผือ" ขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี ภาคเอกชน
รวม
หัก: ค่าเผือการด้อยค่า
รวม
ตราสารหนีที"จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนในลูกหนี ทีรับโอนมา
หัก: ค่าเผือการด้อยค่า
รวม
รวมตราสารหนี

2558
ครบกําหนดภายใน

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

_,834
182
4,016
(1)
4,015

1,102
1,102
1,102

2
2
2

3,836
1,284
5,120
(1)
5,119

14
(14)
4,015

1,102

2

14
(14)
5,119

ไม่เกิน
1 ปี

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

4,605
107
4,712
(1)
4,711

747
1,291
2,038
2,038

-

5,352
1,398
6,750
(1)
6,749

;&
(14)
4,711

2,038

-

14
(14)
6,749
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3.3.3 เงินลงทุนทีมีภาระผูกพัน
(หน่วย: ล้านบาท)
ประเภทเงินลงทุน
ตราสารหนีหลักทรัพย์รัฐบาล

ณ วันที 31 ธันวาคม
2559
2558
$

ภาระผูกพัน
คําประกันการใช้ไฟฟ้ า

2

3.3.4 เงินลงทุนในบริ ษทั ทีมีปัญหาเกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

บริ ษทั ทีมีปัญหาในการชําระหนีหรื อผิดนัดชําระหนี

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
ค่าเผือ
มูลค่า
การปรับมูลค่า
ราคาทุน
ยุติธรรม
เงินลงทุน
7,060
7,060

บริ ษทั ทีมีปัญหาในการชําระหนีหรื อผิดนัดชําระหนี

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
ค่าเผือ
มูลค่า
การปรับมูลค่า
ราคาทุน
ยุติธรรม
เงินลงทุน
7,060
7,060

3.3.5 เงิ นลงทุนในหลักทรัพย์อืนทีธนาคารฯถือหุ ้นตังแต่ร้อยละ 10 ขึนไปของจํานวนหุ ้นทีออกจําหน่ายแล้ว
ของนิติบุคคลนัน
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที _; ธันวาคม

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

$%%`
มูลค่าสุ ทธิ ตาม
จํานวน
บัญชีของ
เงินลงทุนที
เงินลงทุน ยังไม่ได้ชาํ ระ

สัดส่ วน
เงินลงทุน
(ร้อยละ)

2558
มูลค่าสุ ทธิ ตาม
จํานวน
บัญชีของ
เงินลงทุนที
เงินลงทุน ยังไม่ได้ชาํ ระ

สัดส่ วน
เงินลงทุน
(ร้อยละ)

814
37,335

300
-

10
10

814
37,335

300
-

10
10

331
4,265
5,382

-

10
10
10

5,707
4,372
5,382

-

10
10
10

3,233

-

10

3,468

-

10

17,622

-

10

17,127

-

10
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3.4 เงินให้ สินเชื" อแก่ ลูกหนีและดอกเบียค้ างรับ
3.4.1 จําแนกตามประเภทเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม
2559
2558
เงินให้ สินเชื"อแก่ลูกหนี
เงินให้สินเชือ
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ
ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: รายได้รอตัดบัญชี
เงินรับล่วงหน้าสัญญาเช่าทางการเงิน
รวมเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี
บวก: ดอกเบียค้างรับ
หัก: ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
หัก: ค่าเผือการปรับปรุ งมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี

71,883,119
168,448,360
460,708
(19,084,912)
(213,078)
221,494,197
484,024
(7,490,786)
(9,748)
214,477,687

เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียค้างรับสุทธิ

67,269,299
186,823,686
783,003
(20,351,171)
(258,535)
234,266,282
502,279
(5,570,490)
229,198,071

3.4.2 จําแนกตามสกุลเงินและถินทีอยูข่ องลูกหนี
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม

เงินบาท
รวมเงินให้สินเชื อแก่ลูกหนี
สุ ทธิ จากรายได้รอตัดบัญชี

ในประเทศ
215,304,305

2559
ต่างประเทศ
6,189,892

215,304,305

6,189,892

221,494,197

ในประเทศ
228,610,581

2558
ต่างประเทศ
5,655,701

รวม
234,266,282

221,494,197

228,610,581

5,655,701

234,266,282

รวม
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3.4.3 จําแนกตามประเภทธุ รกิจและการจัดชัน
(หน่วย: พันบาท)

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

ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
ตํากว่า
มาตรฐาน
สงสัย
11,918
7,155
154,503
65,785
37,978
23,427
320,057
85,993

ปกติ
426,150
18,399,474
13,414,247
27,872,035

กล่าวถึง
เป็ นพิเศษ
30,352
1,122,935
121,882
348,251

118,084,143
15,787,723
837,582
5,275,181
200,096,535
302,295

12,741,097
1,452,248
49,987
409,920
16,276,672
181,729

1,671,048
253,085
26,118
94,495
2,569,202
-

200,398,830

16,458,401

2,569,202

สงสัย
จะสูญ
759
117,472
22,444
145,705

รวม
476,334
19,860,169
13,619,978
28,772,041

1,030,141
114,016
15,851
54,600
1,396,968
-

792,296
8,615
49,270
18,259
1,154,820
-

134,318,725
17,615,687
978,808
5,852,455
221,494,197
484,024

1,396,968

1,154,820

221,978,221
(หน่วย: พันบาท)

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

ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
ตํากว่า
มาตรฐาน
สงสัย
6,785
609
136,641
66,178
32,558
28,912
190,640
85,785

ปกติ
544,563
21,029,756
13,399,556
25,477,605

กล่าวถึง
เป็ นพิเศษ
10,828
303,367
104,495
323,628

131,084,288
14,045,726
1,088,462
4,435,633
211,105,589
_Oy,`Ny

13,795,644
1,269,289
54,465
393,145
16,254,861
;`_,_;;

1,967,760
278,552
17,015
83,375
2,713,326
-

211,414,557

16,448,172

2,713,326

สงสัย
จะสูญ
913
898,003
41,779
80,828

รวม
563,698
22,433,945
13,607,300
26,158,486

1,575,046
111,200
8,227
62,019
1,937,976
-

1,122,520
18,746
56,379
35,362
2,254,530
-

149,545,258
15,723,513
1,224,548
5,009,534
234,266,282
%O$,$'`

1,937,976

2,254,530

234,768,561
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3.4.4 จําแนกตามประเภทการจัดชัน
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม
2559
เงินให้สินเชือ
แก่ลูกหนี
และดอกเบีย
ค้างรับ

ยอดสุ ทธิทีใช้ใน
การตังค่าเผือหนี
สงสัยจะสู ญ

เงินสํารองส่ วนเกิน

200,399
16,458
2,569
1,397
1,155
-

รวม

221,978

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

2558

ค่าเผือหนี
สงสัยจะสู ญ (1) (2)

เงินให้สินเชือ
แก่ลูกหนี
และดอกเบีย
ค้างรับ

ยอดสุ ทธิทีใช้ใน
การตังค่าเผือหนี
สงสัยจะสู ญ

ค่าเผือหนี
สงสัยจะสู ญ (1) (2)

177,089
15,567
2,534
1,384
1,062
-

2,658
2,041
827
416
273
1,276

211,415
16,448
2,713
1,938
2,255
-

189,112
16,195
2,690
1,931
1,695
-

1,871
1,163
931
599
694
312

197,636

7,491

234,769

211,623

5,570

(1)

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

(2)

ณ วันที 31 ธั นวาคม 2559 ธนาคารฯมี สาํ รองส่ วนที เกิ นกว่ าสํารองขั&นตําตามเกณฑ์ ธปท. ที สนส.5/2559 จํานวน 3,074 ล้ านบาท (ณ วันที 31 ธั นวาคม
2558 จํานวน 1,131 ล้ านบาท) โดยธนาคารฯได้ จัดสรรสํารองส่ วนที เกิ นกว่ าสํารองขั&นตําตามเกณฑ์ ธปท.ดังกล่ าวจํานวน ?,@AB ล้ านบาท (ณ วันที 31
ธันวาคม 255B จํานวน 819 ล้ านบาท) ไปเป็ นสํารองของลูกหนีร& ายตัว ซึ งเมือรวมกับยอดเงินสํารองขั&นตําตามเกณฑ์ ธปท.จํานวน 4,417 ล้ านบาท (ณ วันที
31 ธั นวาคม 255B จํานวน 4,439 ล้ านบาท) จะทําให้ ยอดเงิ นสํารองตามเกณฑ์ ธปท.ทั&งสิ &นมี จาํ นวน 6,215 ล้ านบาท (ณ วันที 31 ธั นวาคม 255B จํานวน
5,258 ล้ านบาท)

จัดชันปกติ
จัดชันกล่าวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชันตํากว่ามาตรฐาน
จัดชันสงสัย
จัดชันสงสัยจะสู ญ
(1)

(2)
(3)

อัตราทีใช้ในการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ (ร้อยละ)
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ (1)
ลูกหนีสิ นเชือจํานําทะเบียน (1)
เงินให้สินเชืออืน (F)
ณ วันที _; ธันวาคม
ณ วันที _; ธันวาคม
ณ วันที _; ธันวาคม
(G)
2559
$%%y
2559
$%%y
2559
$%%y
0.80
0.68
1.57
1.12
1
1
5.92
5.34
16.80
16.80
2
2
28.21
23.38
34.57
100
100
100
24.19
22.91
34.57
100
100
100
22.75
22.57
34.57
100
100
100

อัตราร้ อยละดังกล่ าวเป็ นอัตราร้ อยละเฉลียที ใช้ ในการตั&งค่ าเผือหนี ส& งสั ยจะสู ญซึ งได้ รวมค่ าเผือหนี ส& งสั ยจะสู ญจากการจัดสรรสํารองส่ วนที เกิน
กว่ าสํารองขัน& ตําตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็ นสํารองของลูกหนี ร& ายตัวแล้ ว
อัตราร้ อยละดังกล่ าวเป็ นอัตราที ใช้ ในการตั&งค่ าเผือหนี ส& งสั ยจะสู ญตามเกณฑ์ การกันสํารองขัน& ตําของ ธปท.
ณ วันที G? ธันวาคม FIIB ธนาคารทิ สโก้ ไม่ ได้ ใช้ เกณฑ์ การกันสํารองเป็ นกลุ่มลูกหนี & (Collective approach) สําหรั บลูกหนี ส& ิ นเชื อจํานําทะเบียน
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3.4.5 ลูกหนีตามสัญญาเช่าซื อและสัญญาเช่าการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารฯมีลูกหนี ภายใต้สัญญาเช่าซื อและสัญญาเช่าการเงินรวม 149,784
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: 167,170 ล้านบาท) ซึ งส่ วนใหญ่เป็ นสัญญาเช่าซื อสําหรับรถยนต์และ
สัญญาเช่ าการเงิ นสําหรับเครื องจักรและอุปกรณ์ เพือการประกอบธุ รกิ จ อายุของสัญญามีระยะเวลา
โดยเฉลียประมาณ 1 ถึง 7 ปี และส่ วนใหญ่คิดดอกเบียในอัตราร้อยละคงทีตามทีระบุในสัญญา
(หน่วย: ล้านบาท)

ผลรวมของเงินลงทุนขันต้นตามสัญญาเช่า
หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู้ (1)
เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาเช่าการเงิน
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขันตําที
ลูกหนีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ (2)

ไม่เกิน 1 ปี
56,142
(7,001)
(89)
49,052

ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
จํานวนเงินทีถึงกําหนดชําระจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว
เกิน 1 ปี
หนีทีไม่
แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี ก่อให้เกิดรายได้
100,696
4,783
7,288
(8,789)
(163)
(2,959)
(121)
(3)
91,786

4,620

4,326

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าการเงินสุ ทธิ
(1)
(2)

รวม
168,909
(18,912)
(213)
149,784
(2,973)
146,811

สุทธิ จากค่ านายหน้ าและค่ าใช้ จ่ายทางตรงที เกิ ดขึน& เมือเริ มแรกจากการให้ เช่ าซื &อรอตัดจ่ าย
ค่ าเผือหนี ส& งสั ยจะสู ญดังกล่ าวได้ รวมค่ าเผือหนี ส& งสั ยจะสู ญจากการจัดสรรสํารองส่ วนที เกิ นกว่ าสํารองขั&นตําตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็ นสํารองของ
ลูกหนี ร& ายตัวแล้ ว

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลรวมของเงินลงทุนขันต้นตามสัญญาเช่า
หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู้ (1)
เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาเช่าการเงิน
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขันตําที
ลูกหนีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ (2)

ไม่เกิน 1 ปี
NO,971
(7,815)
(37)

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าการเงินสุ ทธิ
(1)
(2)

53,119

ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
จํานวนเงินทีถึงกําหนดชําระจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว
เกิน 1 ปี
หนีทีไม่
แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี ก่อให้เกิดรายได้
113,753
5,267
7,616
(9,916)
(163)
(2,284)
(222)
103,615

5,104

5,332

รวม
187,607
(20,178)
(259)
167,170
(3,008)
164,162

สุทธิ จากค่ านายหน้ าและค่ าใช้ จ่ายทางตรงที เกิ ดขึน& เมือเริ มแรกจากการให้ เช่ าซื &อรอตัดจ่ าย
ค่ าเผือหนี ส& งสั ยจะสู ญดังกล่ าวได้ รวมค่ าเผือหนี ส& งสั ยจะสู ญจากการจัดสรรสํารองส่ วนที เกิ นกว่ าสํารองขั&นตําตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็ นสํารองของ
ลูกหนี ร& ายตัวแล้ ว
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3.4.6 เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีทีระงับการรับรู ้รายได้

เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีทีระงับการรับรู้รายได้ (1)
(?)
(F)

มูลค่าคํานวณตามเกณฑ์
ธปท.(F) ณ วันที 31 ธันวาคม
$%%`
2558
6,573
7,315

(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่าคํานวณตามเกณฑ์
ของธนาคารฯ ณ วันที 31 ธันวาคม
$%%`
2558
7,395
8,184

คํานวณจากยอดหนี เ& ป็ นรายบัญชี
หยุดรั บรู้ รายได้ ดอกเบีย& ค้ างรั บเมือลูกหนี ผ& ิดนัดชําระดอกเบีย& เกิ นกว่ า 3 เดือน นับจากวันครบกําหนดชําระ

3.4.7 รายได้ดอกเบียรอตัดบัญชีซึงแสดงเป็ นรายการหักจากยอดเงินต้นของเงินให้สินเชื อแก่ลูกหนี

รายได้ดอกเบียรอตัดบัญชี (1)
(1)

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม
2559
2558
19,085
20,351

จํานวนดังกล่ าวได้ รวมรายได้ ดอกเบีย& รอตัดบัญชี ของสั ญญาเช่ าซื &อและสั ญญาเช่ าการเงินซึ งแสดงสุทธิ จากค่ านายหน้ าและค่ าใช้ จ่ายทางตรงที
เกิ ดขึน& เมือเริ มแรกจากการให้ เช่ าซื &อ

3.4.8 การปรับโครงสร้างหนีทีมีปัญหา
สําหรับปี สิ นสุดวันที _; ธันวาคม
2559
$%%y
ลูกหนีทีได้ทาํ สัญญาปรับโครงสร้างหนีในระหว่างปี
จํานวนลูกหนีทีปรับโครงสร้างหนีโดยการเปลียนแปลงเงือนไข
การชําระหนี (ราย)
ยอดคงเหลือตามบัญชีก่อนการปรับโครงสร้างหนี (ล้านบาท)
ยอดคงเหลือตามบัญชีหลังการปรับโครงสร้างหนี (ล้านบาท)
ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนีทีมีปัญหา (ล้านบาท)
อายุสญ
ั ญาถัวเฉลียของการปรับโครงสร้างหนี (ปี )
ลูกหนีเช่าซือ
ลูกหนีสิ นเชือเคหะ
ลูกหนีสิ นเชือจํานําทะเบียน
ลูกหนีสิ นเชือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

6,421
2,805
2,820
9

9,589
3,252
3,273
-

5
2
4
;

5
3
4
2
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ข้อ มู ล สํ า หรั บ ปี สิ นสุ ด วัน ที _; ธั น วาคม $%%` และ $%%8 ที เกี ยวข้อ งกับ ลู ก หนี ที ผ่า นการปรั บ
โครงสร้างหนีมีดงั นี
(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับปี สิ นสุดวันที _; ธันวาคม
2559
2558
343
185
1,155
463

รายได้ดอกเบียจากลูกหนีทีปรับโครงสร้างหนี
จํานวนเงินต้นและดอกเบียทีได้รับชําระ

ณ วันที _; ธันวาคม $%%` และ $%%8 ธนาคารฯมียอดคงค้างของลูกหนี ทีมีการปรับโครงสร้างหนี ทีมี
ปั ญหาดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม
2559
จํานวนราย จํานวนเงิน
ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนีทีมีการปรับ
โครงสร้างหนี

16,638

5,286

2558
จํานวนราย จํานวนเงิน
11,757

3,754

3.5 ค่ าเผือ" หนีสงสั ยจะสู ญ/ค่ าเผือ" การปรับมูลค่ าจากการปรับโครงสร้ างหนี
3.5.1 ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ - จําแนกตามการจัดชันของลูกหนี
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559

ยอดต้นปี
หนีสงสัยจะสูญตังเพิม
ในระหว่างปี
หนีสูญตัดบัญชี
ยอดปลายปี

ปกติ
1,871,788

กล่าวถึง
เป็ นพิเศษ
1,163,592

ตํากว่า
มาตรฐาน
930,747

สงสัย
598,793

สงสัยจะสูญ
693,635

สํารองส่วนเกิน
311,935

รวม
5,570,490

786,880
2,658,668

877,711
2,041,303

1,967
(106,213)
826,501

1,752,943
(1,935,625)
416,111

1,398,274
(1,819,232)
272,677

963,591
1,275,526

5,781,366
(3,861,070)
7,490,786
(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที _; ธันวาคม $%%y
ปกติ
ยอดต้นปี
หนีสงสัยจะสูญตังเพิม
ในระหว่างปี
โอนเข้า (โอนออก)
หนีสูญตัดบัญชี
ยอดปลายปี

กล่าวถึง
เป็ นพิเศษ

ตํากว่า
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัยจะสูญ

สํารองส่วนเกิน

รวม

1,821,820

2,494,274

1,072,978

623,641

176,873

190,751

6,380,337

50,533
(565)
1,871,788

2,306,736
(3,636,960)
(458)
1,163,592

457,368
(599,599)
930,747

2,614,728
(2,639,576)
598,793

1,063,200
3,636,960
(4,183,398)
693,635

121,184
311,935

6,613,749
(7,423,596)
5,570,490
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3.5.2 ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ - จําแนกตามประเภทการกันเงินสํารอง
(หน่วย: พันบาท)

ยอดต้นปี
หนีสงสัยจะสู ญตังเพิมในระหว่างปี
หนีสู ญตัดบัญชี
ยอดปลายปี

กันเงินสํารอง
เป็ นรายลูกหนี
2,259,045
582,619
(246,300)
2,595,364

ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
กันเงินสํารอง
เป็ นกลุ่มสิ นเชือ สํารองส่ วนเกิน
2,999,510
311,935
4,235,156
963,591
(3,614,770)
3,619,896
1,275,526

รวม
5,570,490
5,781,366
(3,861,070)
7,490,786
(หน่วย: พันบาท)

ยอดต้นปี
หนีสงสัยจะสู ญตังเพิมในระหว่างปี
หนีสู ญตัดบัญชี
ยอดปลายปี

กันเงินสํารอง
เป็ นรายลูกหนี
3,446,373
3,036,334
(4,223,662)
2,259,045

ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
กันเงินสํารอง
เป็ นกลุ่มสิ นเชือ สํารองส่ วนเกิน
2,743,213
190,751
3,456,231
121,184
(3,199,934)
2,999,510
311,935

รวม
6,380,337
6,613,749
(7,423,596)
5,570,490

3.5._ ค่าเผือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี

ยอดต้นปี
เพิมขึนระหว่างปี
ตัดจําหน่าย
ยอดปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที _; ธันวาคม
$%%`
$%%y
9,748
9,748
-

3.5.4 เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีทีไม่ก่อให้เกิดรายได้

เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีทีไม่ก่อให้เกิดรายได้
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (?)
(1)

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม
$%%`
2558
5,121
6,906
1,516
2,224

ค่ าเผื อหนี &สงสั ยจะสู ญดังกล่ าวได้ รวมค่ าเผื อหนี ส& งสั ยจะสู ญจากการจัดสรรสํารองส่ วนที เกิ นกว่ าสํารองขั&นตําตามเกณฑ์ ธปท.
ไปเป็ นสํารองของลูกหนี ร& ายตัวแล้ ว
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3.6 การจัดคุณภาพสิ นทรัพย์
3.6.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ทีมีปัญหาเกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ราคาทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม
2559
2558
1
1
6
6

ตราสารหนี - หุน้ กู้ (1)
ตราสารทุน - หุน้ สามัญ (2)
(1)
(2)

(หน่วย: ล้านบาท)
ค่าเผือขาดทุนทีบันทึก
ในบัญชีแล้ว
ณ วันที 31 ธันวาคม
2559
2558
1
1
6
6

มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที 31 ธันวาคม
2559
2558
-

เงินลงทุนในหุ้ นกู้ด้อยสิ ทธิ ทีออกโดยสถาบันการเงินซึ งธนาคารแห่ งประเทศไทยได้ ประกาศสังปิ ดกิจการเมือวันที 8 ธันวาคม 2540
เงินลงทุนในหลักทรั พย์ ซึงออกโดยบริ ษัทจดทะเบียนที เข้ าข่ ายถูกเพิกถอนจากการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทยหรื อบริ ษัทที
รายงานของผู้สอบบัญชี ระบุว่ามีปัญหาเกียวกับการดําเนิ นงานต่ อเนืองหรื อบริ ษัทที ผิดนัดชําระค่ าดอกเบีย&

3.6.2 สิ นทรัพย์จดั ชันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คุ ณภาพสิ นทรัพย์ของธนาคารฯจัดประเภทตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็ นดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)

ลูกหนีจัดชันปกติ
ลูกหนีจัดชันกล่าวถึงเป็ น
พิเศษ
ลูกหนีจัดชันตํากว่า
มาตรฐาน
ลูกหนีจัดชันสงสัย
ลูกหนีจัดชันสงสัยจะสูญ
รวม
(1)

เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี (1)
ณ วันที 31 ธันวาคม
2559
2558
235,147
238,906

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที _; ธันวาคม
2559
2558
-

เงินลงทุนในลูกหนี
ทีรับโอนมา
ณ วันที _; ธันวาคม
2559
2558
-

ทรัพย์สินรอการขาย
ณ วันที _; ธันวาคม
2559
2558
-

รวม
ณ วันที _; ธันวาคม
2559
2558
235,147 238,906

16,277

16,254

-

-

-

-

-

-

16,277

16,25&

2,569
1,397
1,155
256,545

2,713
1,938
2,255
262,066

54
54

49
49

14
14

14
14

12
12

1
1

2,569
1,397
1,235
256,625

2,713
1,938
2,31`
262,130

มูลหนีจ& ัดชั&นข้ างต้ นรวมเงินลงทุนในตราสารหนีโ& ดยมีสัญญาว่ าจะขายคืนของธนาคารพาณิ ชย์อืน และเงินให้ สินเชื อแก่ สถาบันการเงิ น (ซึ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ งของรายการระหว่ าง
ธนาคารและตลาดเงิน - สิ นทรั พย์ในงบแสดงฐานะการเงิน)
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3.N.3 การจัด ชันตามประกาศของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย สํ า หรั บ สิ น เชื อที กัน สํ า รองเป็ นรายกลุ่ ม
(Collective Approach)
_.N._.; สิ นเชือตามสัญญาเช่าซื อ
(หน่วย: ล้านบาท)
มูลหนี
ณ วันที _; ธันวาคม
$%%`
$%%y
ลูกหนีจัดชันปกติ
ลูกหนีจัดชันกล่าวถึงเป็ นพิเศษ
ลูกหนีจัดชันตํากว่ามาตรฐาน
ลูกหนีจัดชันสงสัย
ลูกหนีจัดชันสงสัยจะสู ญ
รวม

131,798
13,434
2,134
1,168
1,017
149,551

146,900
14,458
2,296
1,728
1,306
166,688

ยอดสุ ทธิทีใช้ในการตัง
ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ (?)
ณ วันที _; ธันวาคม
$%%`
$%%y
131,798
13,434
2,134
1,168
1,017
149,551

146,900
14,458
2,296
1,728
1,306
166,688

อัตราทีใช้ในการตัง
ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ (F)
ณ วันที _; ธันวาคม
$%%`
$%%y
(ร้อยละ)
0.80
5.92
28.21
24.19
22.75

(ร้อยละ)
0.68
5.34
23.38
22.91
22.57

ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ (G)
ณ วันที _; ธันวาคม
$%%`
$%%y
1,052
795
602
283
231
2,963

1,000
772
537
396
295
3,000

(1)

ธนาคารฯไม่ ได้ นาํ มูลค่ าหลักประกันมาหั กจากยอดหนี เ& งินต้ นคงค้ างในการคํานวณค่ าเผือหนี ส& งสั ยจะสู ญของลูกหนี ต& ามสั ญญาเช่ าซื &อ
อัตราร้ อยละดังกล่ าวเป็ นอัตราร้ อยละเฉลียที ใช้ ในการตั&งค่ าเผือหนี ส& งสั ยจะสู ญ ซึ งได้ รวมค่ าเผือหนี ส& งสั ยจะสู ญจากการจัดสรรสํารองส่ วนที เกินกว่ า
สํารองขัน& ตําตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็ นสํารองของลูกหนี ร& ายตัวแล้ ว
(G)
ค่ าเผื อหนี &สงสั ยจะสู ญดังกล่ าวได้ รวมค่ าเผื อหนี &สงสั ยจะสู ญจากการจั ดสรรสํารองส่ วนที เกิ นกว่ าสํารองขั&นตําตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็ นสํารองของ
ลูกหนี ร& ายตัวแล้ ว
(2)

_.N._.$ สิ นเชือจํานําทะเบียน
(หน่วย: ล้านบาท)
มูลหนี
ณ วันที _; ธันวาคม
$%%`
$%%y
ลูกหนีจัดชันปกติ
ลูกหนีจัดชันกล่าวถึงเป็ นพิเศษ
ลูกหนีจัดชันตํากว่ามาตรฐาน
ลูกหนีจัดชันสงสัย
ลูกหนีจัดชันสงสัยจะสู ญ
รวม
(1)

(2)
(G)

;N,NN%
;,%$'
$N`
;$%
`
;y,%`%

14,772
1,331
296
116
20
16,535

ยอดสุ ทธิทีใช้ในการตัง
ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ณ วันที _; ธันวาคม
$%%`
$%%y
16,665
1,527
269
125
9
18,595

14,772
1,331
296
116
20
16,535

อัตราทีใช้ในการตัง
ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ (?) (F)
ณ วันที _; ธันวาคม
$%%`
$%%y
(ร้อยละ)
1.57
16.80
34.57
34.57
34.57

(ร้อยละ)
1.12
16.80
100
100
100

ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ (G)
ณ วันที _; ธันวาคม
$%%`
$%%y
261
257
93
43
3
657

165
223
296
116
20
820

อัตราร้ อยละดังกล่ าวเป็ นอัตราร้ อยละเฉลียที ใช้ ในการตั&งค่ าเผือหนีส& งสัยจะสูญ ซึ งได้ รวมค่ าเผือหนีส& งสัยจะสูญจากการจัดสรรสํารองส่ วนที เกินกว่ าสํารอง
ขั&นตําตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็ นสํารองของลูกหนีร& ายตัวแล้ ว
ณ วันที G? ธันวาคม FIIB ธนาคารฯไม่ ได้ ใช้ เกณฑ์ การกันสํารองเป็ นกลุ่มลูกหนี & (Collective Approach) สําหรั บเงินให้ สินเชื อลูกหนีจ& าํ นําทะเบียน
ค่ าเผือหนีส& งสัยจะสูญดังกล่ าวได้ รวมค่ าเผือหนีส& งสัยจะสูญจากการจั ดสรรสํารองส่ วนที เกิ นกว่ าสํารองขั&นตําตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็ นสํารองของลูกหนี &
รายตัวแล้ ว
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3.N.4 ลูกหนีทีมีปัญหาเกี ยวกับฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงาน
จํานวนรายลูกหนี
ณ วันที _; ธันวาคม
2559
$%%y
1. บริ ษทั จดทะเบียนทีเข้าข่ายถูก
เพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. บริ ษทั อืนทีมิใช่บริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
แต่มีผลการดําเนินงานและฐานะ
การเงินเช่นเดียวกับบริ ษทั จด
ทะเบียนทีเข้าข่ายถูกเพิกถอน
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
_. บริ ษทั จดทะเบียนทีอยูร่ ะหว่าง
การฟื นฟูการดําเนินงาน
4. บริ ษทั ทีรายงานผูส้ อบบัญชี ระบุ
ว่ามีปัญหาเกียวกับความดํารงอยู่
ของกิจการ
รวม
(?)

มูลหนี
ณ วันที _; ธันวาคม
2559
$%%y
ล้านบาท
ล้านบาท

หลักประกัน
ณ วันที 31 ธันวาคม
2559
$%%y
ล้านบาท
ล้านบาท

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ทีบันทึกในบัญชีแล้ว
ณ วันที _; ธันวาคม
2559
$%%y
ล้านบาท
ล้านบาท

1

-

821

-

656

-

821 (1)

-

&

-

577

-

249

-

7

-

-

1

-

821

-

497

-
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5

1

1,398

821

905

&`'

828

_$&

ค่ าเผือหนีส& งสั ยจะสู ญจํานวนดังกล่ าวได้ รวมค่ าเผือการปรั บมูลค่ าจากการปรั บโครงสร้ างหนีแ& ล้ ว

3.7 ทรัพย์ สินรอการขาย
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม
2559
2558
ทรัพย์ สินที"ได้ จากการชําระหนี
อสั งหาริมทรัพย์
ประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินภายใน
ยอดต้นปี
จําหน่าย
ยอดปลายปี
สั งหาริมทรัพย์
ยอดต้นปี
เพิมขึน
จําหน่าย
ยอดปลายปี
รวมทรัพย์สินรอการขาย
หัก: ค่าเผือการด้อยค่า
ยอดต้นปี
เพิมขึน
ลดลง
ยอดปลายปี
รวมทรัพย์สินรอการขายสุ ทธิ

16,397
(4,684)
11,713

70,484
(54,087)
16,397

28,566
3,458,349
(3,480,144)
6,771
18,484

65,585
4,337,674
(4,374,693)
28,566
44,963

617
11,632
(504)
11,745
6,739

18,102
303
(17,788)
617
44,346
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3.8 อสั งหาริมทรัพย์ เพือ" การลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม
2559
2558
31,363
16,067
15,296
31,363
31,363

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
โอนเปลียนประเภทสิ นทรัพย์
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนของธนาคารฯเป็ นอาคารชุ ดสํานักงานให้เช่า ธนาคารฯแสดงอสังหาริ มทรัพย์
เพือการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ สิ นปี 2559 โดยใช้วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินเพือกําหนดมูลค่าตลาดโดยวิธีคาํ นวณมูลค่าปั จจุบนั ของรายได้ทีเป็ นกระแสเงิ นสด (discounted
cash flow) ในการประมาณการกระแสเงิ นสดรับ กระแสเงินสดจ่าย อัตราการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (capitalisation rate) อัตราคิดลด (discount rate) และรายการอืนทีเกียวข้อง
โดยอ้างอิงข้อมูลจากข้อมูลตลาดทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับทรัพย์สินทีประเมินและสามารถเปรี ยบเทียบกัน
ได้ รวมทังพิจารณาผลประกอบการทีผ่านมาและแนวโน้มในอนาคตของทรัพย์สินทีประเมิน ภาวะอุปสงค์
อุปทานของตลาดและปั จจัยทีมีผลต่อมูลค่าทรัพย์สิน ซึ งการประเมินมูลค่าดังกล่าวจัดทําโดยผูป้ ระเมินราคา
ภายในของธนาคารฯที มี ป ระสบการณ์ ค วามรู ้ ค วามสามารถในการประเมิ น มู ล ค่ า และได้ป ฏิ บ ตั ิ ต าม
หลักเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย
ข้อสมมติฐานหลักทีใช้ในการประเมินเป็ นข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ สรุ ปได้ดงั นี

ประมาณการค่าเช่าพืนทีสํานักงาน (บาท/ตร.ม./เดือน)
ประมาณการอัตราการใช้พืนทีสํานักงาน (ร้อยละ)
ประมาณการอัตราคิดลด (ร้อยละ)

ณ วันที _; ธันวาคม $%%`

ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม
เมืออัตราตามข้อสมมติฐานเพิมขึน

585 - 1,300
100
11.7

มูลค่ายุติธรรมเพิมขึน
มูลค่ายุติธรรมเพิมขึน
มูลค่ายุติธรรมลดลง
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3.9 ทีด" ิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
สิ นทรัพย์ซึง
แสดงมูลค่าตาม
ราคาทีตีใหม่
อาคารและ
อาคารชุด
สํานักงานและ
ส่วนปรับปรุ ง
ราคาทุน:
ณ วันที 1 มกราคม 2558
ซือเพิม/โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย/โอนออก
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
ซือเพิม/โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย/โอนออก
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
ค่ าเสื" อมราคาสะสม:
ณ วันที 1 มกราคม 2558
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาสําหรับส่วนทีจําหน่าย/
ตัดจําหน่าย/โอนออก
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาสําหรับส่วนทีจําหน่าย/
ตัดจําหน่าย/โอนออก
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี:

สิ นทรัพย์ซึงแสดงมูลค่าตามราคาทุน
เครื องตกแต่ง
ติดตัง
คอมพิวเตอร์
อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง และอุปกรณ์
ยานพาหนะ

ทีดิน

รวม

530,220
(21,103)
509,117
509,117

17,509
17,509
17,509

495,445
17,647
(13,129)
499,963
8,937
(722)
508,178

594,798
17,253
(37,666)
574,385
38,966
(84,002)
529,349

64,564
18,455
(3,253)
79,766
1,601
(13,734)
67,633

1,702,536
53,355
(75,151)
1,680,740
49,504
(98,458)
1,631,786

9,454
9,227

-

380,862
33,321

518,503
22,883

42,290
7,937

951,109
73,368

(5,808)
12,873
9,195

-

(10,656)
403,527
32,525

(37,662)
503,724
20,124

(3,253)
46,974
8,433

(57,379)
967,098
70,277

22,068

-

(415)
435,637

(60,081)
463,767

(13,734)
41,673

(74,230)
963,145

496,244

17,509

96,436

70,661

32,792

713,642

487,049
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
ค่ าเสื" อมราคาสํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที" #$ ธันวาคม:

17,509

72,541

65,582

25,960

668,641

ณ วันที 31 ธันวาคม 2558

2558

73,368

2559

70,277
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ธนาคารฯได้จดั ให้มีการประเมินราคาสิ นทรัพย์ประเภทอาคารชุ ดสํานักงานโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระในปี
2556 โดยใช้วธิ ี รายได้ (Income Approach)
หากธนาคารฯแสดงมูลค่าของอาคารชุ ดสํานักงานดังกล่ าวด้วยวิธีราคาทุ น มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที
31 ธันวาคม 2559 และ $%%8 จะเป็ นดังนี

อาคารชุดสํานักงานสุ ทธิจากค่าเสื อมราคาสะสม

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม
$%%`
2558
234,294
240,081

ข้อสมมติฐานหลักทีใช้ในการประเมินราคาทีเป็ นข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ สรุ ปได้ดงั นี

ประมาณการค่าเช่าพืนทีสํานักงาน (บาท/ตร.ม./เดือน)
ประมาณการอัตราการใช้พืนทีสํานักงาน (ร้อยละ)
ประมาณการอัตราคิดลด (ร้อยละ)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
585 - 1,300
100
11.7

ผลกระทบต่อราคาทีตีใหม่
เมืออัตราตามข้อสมมติฐานเพิมขึน
ราคาทีตีใหม่เพิมขึน
ราคาทีตีใหม่เพิมขึน
ราคาทีตีใหม่ลดลง

3.10 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที _; ธันวาคม $%%` และ $%%8 แสดงได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

768,964
(409,881)
359,083
652,235
(373,144)
279,091
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การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที _; ธันวาคม $%%` และ $%%8 แสดง
ได้ดงั นี

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
รับโอนเข้าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ค่าตัดจําหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ นสุดวันที _; ธันวาคม
2559
2558
279,091
223,601
92,857
67,476
23,872
(36,737)
(11,986)
359,083
279,091

3.11 สิ นทรัพย์ อนื"

ภาษีมูลค่าเพิมสุทธิ
ดอกเบียค้างรับ
ค่าธรรมเนียมและบริ การค้างรับ
เงินมัดจํา
ลูกหนีอืน
สิ นทรัพย์อืน ๆ
รวมสิ นทรัพย์อืน

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม
2559
2558
370,275
667,366
14,475
19,911
61,771
54,600
46,291
45,979
525,588
553,865
198,380
231,977
1,216,780
1,573,698

3.12 เงินรับฝาก
3.12.1 จําแนกตามประเภทเงินรับฝาก
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม
2559
2558
เงินรับฝาก
จ่ายคืนเมือทวงถาม
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมือสิ นระยะเวลา
- ไม่เกิน 6 เดือน
- เกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี
- เกิน 1 ปี
บัตรเงินฝาก/ใบรับฝาก
รวม

3,800,991
51,928,032

3,245,280
48,272,465

7,606,080
6,994,920
238,889
85,381,904
155,950,816

15,505,231
1,859,691
369,246
89,794,514
159,046,427
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3.12.2 จําแนกตามระยะเวลาทีเหลือของสัญญาเงินรับฝาก
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม
2559
2558
155,630,660
158,546,485
320,156
499,942
155,950,816
159,046,427

ไม่เกิน 1 ปี (1)
เกิน 1 ปี
รวมเงินรับฝาก
(1)

รวมสั ญญาที ครบกําหนดแล้ ว

3.12.3 ณ วันที _; ธันวาคม $%%` และ $%%8 เงินฝากทังจํานวนเป็ นเงินฝากทีเป็ นเงินบาทของผูฝ้ ากทีมี
ถินฐานอยูใ่ นประเทศ
3.13 รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ (หนีสิ น)
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม

ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุน
เพือการฟื นฟูฯ
ธนาคารพาณิ ชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอืน
รวม

เมือทวงถาม

2559
มีระยะเวลา

48,020
574,581
622,601

15,007
2,444,000
1,889,260
4,348,267

รวม

15,007
48,020
2,444,000
2,463,841
4,970,868

เมือทวงถาม

2558
มีระยะเวลา

131,107
1,249,124
1,380,231

20,711
2,671,000
5,891,563
8,583,274

รวม

20,711
131,107
2,671,000
7,140,687
9,963,505

3.14 ตราสารหนีทีอ" อกและเงินกู้ยืม
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม
2559
2558
เงินกูย้ มื ในประเทศ
หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิไม่มีประกัน
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิไม่มีประกัน
ตัวb แลกเงิน
ตัวb สัญญาใช้เงิน
รวม

7,323,000
57,039,000
36,122
797
64,398,919

6,643,000
60,939,000
36,122
797
67,618,919

37

3.14.1 หุ น้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ ไม่มีประกัน
ณ วันที _; ธันวาคม $%%` และ 2558 ธนาคารฯมีหุน้ กูร้ ะยะยาวด้อยสิ ทธิ ไม่มีประกัน ดังนี
ช่วงเวลา
ทีออกหุน้ กู้

ปี 2555
ปี 2555
ปี 2557
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2558
ปี 2559
รวม

จํานวนหน่วย
มูลค่า
ยอดคงเหลือ
ณ วันที 31 ธันวาคม
ทีตราไว้ ณ วันที 31 ธันวาคม
2559
2558
255`
255y
(บาท)
(ล้านหน่วย) (ล้านหน่วย)
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
1.00
1.00
1,000
1,000
1,000
1.24
1.24
1,000
1,243
1,243
1.60
1.60
1,000
1,600
1,600
0.80
0.80
1,000
800
800
1.00
1.00
1,000
1,000
1,000
1.00
1.00
1,000
1,000
1,000
680
0.68
1,000
7,323
6,643

ปี ทีครบ
กําหนด

อัตราดอกเบีย

ปี 2565
ปี 2565
ปี 2567
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2568
ปี 2569

อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ 4.85 ต่อปี
อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ 4.60 ต่อปี
อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ N.O0 ต่อปี
อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ N.O0 ต่อปี
อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ &.%O ต่อปี
อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ &.$% ต่อปี
อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ 3.875 ต่อปี

3.14.2 หุ น้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีประกัน
ณ วันที _; ธันวาคม $%%` และ $%%y ธนาคารฯมี หุ้นกู้ระยะสั นและระยะยาวไม่ ด้อยสิ ทธิ ไม่ มี
ประกัน ดังนี
ช่วงเวลา
ทีออก ประเภทหุน้
หุน้ กู้
กู้

ปี $%%8

จํานวนหน่วย
ณ วันที 31 ธันวาคม
2559
2558
(ล้านหน่วย) (ล้านหน่วย)
หุน้ กูร้ ะยะสัน
5.60

ปี $%%8

หุน้ กูร้ ะยะสัน

-

39.659

1,000

-

39,659

ปี $%%`

ปี $%%8 หุน้ กูร้ ะยะยาว

;%.Ny

15.68

1,000

15,680

15,680

ปี $%NO

หุน้ กูร้ ะยะสัน

16.859

-

1,000

16,859

-

ปี $%NO

ปี $%%` หุน้ กูร้ ะยะยาว

%.%O

-

1,000

5,500

-

ปี $%N;

ปี $%%9 หุน้ กูร้ ะยะยาว

;O.OO

-

1,000

10,000

-

ปี $%N$

หุน้ กูร้ ะยะสัน

`.OO

-

1,000

9,000

-

ปี $%NO

57,039

60,939

ปี $%%9

ปี $%%9
รวม

มูลค่า
ทีตราไว้
(บาท)
1,000

ยอดคงเหลือ
ณ วันที 31 ธันวาคม
2559
2558
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
5,600

ปี ทีครบ
กําหนด

ปี $%%`

อัตราดอกเบีย

อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ
1.75 ต่อปี
อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ
1.55 - 1.76 ต่อปี
อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ
1.875 - 2.00 ต่อปี
อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ
;.50 - 1.71 ต่อปี
อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ
1.95 - 2.00 ต่อปี
อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ
;.y% - 1.95 ต่อปี
อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ
;.'% - 1.80 ต่อปี

3.14.3 ตัวb แลกเงิน
ตัวb แลกเงิ นประกอบด้วยตัวb แลกเงินทีมีอตั ราดอกเบียคงทีร้อยละ 2.50 ต่อปี ซึ งทยอยครบกําหนด
ชําระในปี 25NO
38

3.15 สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํา นวนเงิ นสํา รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ งเป็ นเงิ นชดเชยพนักงานเมื อออกจากงานและ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดงั นี

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์เมือออกจากงานต้นปี
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างปี
ส่วนทีรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน:
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงข้อสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงอืน
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์เมือออกจากงานปลายปี
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน
รวมสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที _; ธันวาคม
2559
2558
135,962
130,741
14,016
10,856
4,181
4,272
(3,198)
(4,403)

(10,293)
16,412
15,771
172,851
99,539
272,390

10,922
(3,052)
(13,374)
135,962
69,580
205,542

ค่าใช้จ่ายเกียวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยูใ่ นส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี สิ นสุ ด
วันที _; ธันวาคม $%%` และ $%%y สรุ ปได้ดงั นี

ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวมผลประโยชน์พนักงาน

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ นสุดวันที _; ธันวาคม
2559
$%%y
25,127
;`,536
5,668
5,736
22,299
22,656
53,094
47,928

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสะสมของธนาคารฯทีรับรู ้ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน และรับรู ้เป็ นส่ วนหนึงของกําไรสะสม ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีจาํ นวนประมาณ
46 ล้านบาท และ 28 ล้านบาท ตามลําดับ
ธนาคารฯคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า เป็ นจํานวนประมาณ
6 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: จํานวน ; ล้านบาท)
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ระยะเวลาเฉลียถ่วงนําหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานของธนาคารฯประมาณ 22 ปี และ 23 ปี ตามลําดับ
สมมติฐานทีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
ณ วันที _; ธันวาคม
$%%`
$%%8
1.50 - 3.72
;.&` - &.OO
3.50
$.``

อัตราคิดลด
อัตราการขึนเงินเดือนเฉลีย

การวิเคราะห์ ความอ่อนไหวเชิ งปริ มาณของข้อสมมติ ฐานหลักทีสําคัญทีมี ผลกระทบต่อภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดงั นี

อัตราคิดลด
อัตราขึนเงินเดือน

ณ วันที _; ธันวาคม $%%`
เพิมขึน 0.25%
ลดลง 0.25%
(5,914)
6,206
6,292
(6,022)

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที _; ธันวาคม $%%8
เพิมขึน 0.25%
ลดลง 0.25%
(4,675)
4,900
5,100
(4,883)

3.16 หนีสิ นอืน"

ภาษีหกั ณ ทีจ่ายและภาษีอืนๆ ค้างจ่าย
ค่าเบียประกันภัยค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บัญชีพกั เจ้าหนี
หนีสิ นอืนๆ
รวมหนีสิ นอืน

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม
$%%`
2558
_%O,N`_
339,816
N`%,%_%
768,266
1,045,309
1,125,804
1,492,294
1,282,122
390,458
620,420
307,06_
414,758
4,281,35$
4,551,186
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ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายข้างต้นรวมโบนัสค้างจ่ายซึ งเป็ นโบนัสสําหรับพนักงานและผูบ้ ริ หารซึ งเป็ นผลตอบแทน
ตามผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ส่ วนหนึ งของผลตอบแทนดังกล่าวเป็ นโบนัสประจําปี ซึ งจ่ายโดยอ้างอิงจาก
ราคาหุ ้นของบริ ษทั ใหญ่สําหรับพนักงานทีการปฏิ บตั ิงานมีผลต่อผลประกอบการของธนาคารฯเพือเพิม
แรงจูงใจในการทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสร้างเสริ มความมีส่วนร่ วมต่อธนาคารฯ โดยโบนัสประจําปี
บางส่ วนทีพนักงานมีสิทธิ จะได้รับดังกล่าวนันจะมีการกันส่ วนไว้เพือจ่ายจริ งในระยะเวลาอีก 5 ปี ข้างหน้า
ทังนี การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวจะจ่ายเป็ นเงิ นสดโดยคํานวณจากราคาหุ ้นถัวเฉลี ยรายวันระยะเวลา 5 ปี
จากวันทีให้สิทธิ จนถึงวันทีจ่ายชําระเป็ นเกณฑ์ ทังนี ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารฯมียอด
คงค้างของผลตอบแทนพนักงานค้างจ่ายตามโครงการดังกล่าวทีให้สิทธิ แล้วเป็ นจํานวนเงิน $N_ ล้านบาท
และ ;`y ล้านบาท ตามลําดับ
3.17 การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิ ทธิเป็ นหุ้นสามัญ
จนถึงวันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารฯได้จดทะเบียนการแปลงสภาพหุ ้นบุริมสิ ทธิ เป็ นหุ ้นสามัญ
กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเป็ นจํานวน 627,952,146 หุ น้
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ยอดคงเหลือของหุ ้นบุริมสิ ทธิ ทียังไม่ได้ใช้สิทธิ ในการแปลงสภาพมี
จํานวน 104 หุ น้ ตังแต่วนั ที 30 มิถุนายน 2552 ผูถ้ ือหุ น้ บุริมสิ ทธิ มีสิทธิ เท่าเทียมผูถ้ ือหุ น้ สามัญทุกประการ
3.18 เงินกองทุนทีต" ้ องดํารงไว้ ตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ในการบริ หารทุนของธนาคารฯ คือ การดํารงไว้ซึงความสามารถในการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื อง
และการดํารงเงินกองทุนตามกฎหมายได้ตามข้อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารฯดํารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์ Basel III โดยได้ดาํ รงเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี ยง
ตามเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนตามวิธี Internal Ratings - Based Approach (IRB) สําหรับสิ นเชื อเช่าซื อรายย่อย
สิ นเชือจํานําทะเบียน สิ นเชือธุ รกิจรายใหญ่ ฐานะทีเกียวข้องกับตราสารทุนและสิ นทรัพย์อืน
สําหรับเงินกองทุน ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 นัน ธนาคารฯได้มีการจัดสรรเงินสํารองส่ วนเกิ น
จากการจัดชันเพือเป็ นส่ วนหนึ งของเงิ นกองทุน โดยเงินสํารองส่ วนนี ทังหมดจะถูกจัดสรรตามสัดส่ วนเข้า
เป็ นเงินกองทุนชันที 1 และเงินกองทุนชันที 2 ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
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เงินกองทุนทีต้องดํารงไว้ตามกฎหมายของธนาคารฯ (ตามหลักเกณฑ์ Basel III) มีรายละเอียดดังนี
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม
2559
2558
เงินกองทุนชันที" 1 ทีเ" ป็ นส่ วนของเจ้ าของ
ทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
เงินสํารองตามกฎหมาย
กําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ
หัก: รายการหักจากเงินกองทุนชันที 1 ทีเป็ นส่วนของเจ้าของ
รวมเงินกองทุนชันที" 1 ทีเ" ป็ นส่ วนของเจ้ าของ
เงินกองทุนชันที" $ ทีเ" ป็ นตราสารทางการเงิน
ทุนทีออกและชําระแล้ว - หุน้ บุริมสิ ทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล
รวมเงินกองทุนชันที" 1
เงินกองทุนชันที" 2
หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิระยะยาว
เงินสํารองส่วนเกิน
เงินสํารองสําหรับสิ นทรัพย์จดั ชันปกติ
รวมเงินกองทุนชันที" 2
รวมเงินกองทุนตามกฎหมายทังสิน

9,215,676
2,543,024
984,000
13,501,650
218,920
(481,432)
25,981,838

9,215,676
2,543,024
984,000
11,761,069
223,944
(738,189)
23,989,524

1
25,981,839

1
23,989,525

7,323,000
789,422
447,354
8,559,776
34,541,615

6,643,000
-

268,512
6,911,512
30,901,037
(หน่วย: ร้อยละ)

ณ วันที 31 ธันวาคม
2559
อัตราส่วนการดํารงเงินกองทุน
เงินกองทุนชันที ; ทีเป็ นส่วนของ
เจ้าของต่อสิ นทรัพย์เสี ยง
เงินกองทุนชันที ; ต่อสิ นทรัพย์เสี ยง
เงินกองทุนทังหมดต่อสิ นทรัพย์เสี ยง

ธนาคารฯ
14.73
14.73
19.59

2558
กฎหมาย
กําหนด
5.125
6.625
9.125

ธนาคารฯ
13.98
13.98
18.01

กฎหมาย
กําหนด
4.50
6.00
8.50

เพือให้เป็ นไปตามประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทยที สนส. 4/2556 เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี ยวกับการ
ดํารงเงิ นกองทุนสําหรับธนาคารพาณิ ชย์ ธนาคารฯได้เปิ ดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดํารงเงิ นกองทุน ณ วันที
30 มิถุนายน 2559 ไว้ใน Website ของธนาคารฯเมือวันที 31 ตุลาคม $%%` แล้ว
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3.19 ส่ วนเกินทุนจากการเปลีย" นแปลงมูลค่ าเงินลงทุน

ยอดคงเหลือต้นปี
มูลค่าเงินลงทุนเปลียนแปลงลดลงระหว่างปี
หัก: ผลกระทบของหนีสิ นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ยอดคงเหลือปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม
2559
2558
38,446
40,751
(16,721)
(2,305)
21,725
38,446
(4,345)
(7,689)
17,380
30,757

3.20 ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ส่ วนเกิ นทุ นจากการตี ราคาสิ นทรั พ ย์ คื อ ส่ วนเกิ นทุ นจากการตี ราคาอาคารชุ ดสํา นัก งาน ส่ วนเกิ นทุ น
จากการตีราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าว จะทยอยตัดจําหน่ ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานทีเหลื ออยู่ของ
อาคารชุดสํานักงานและบันทึกโอนไปยังกําไรสะสมโดยตรง

ยอดคงเหลือต้นปี
โอนไปกําไรสะสม
หัก: ผลกระทบของหนีสิ นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ยอดคงเหลือปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม
2559
2558
264,551
267,991
(3,408)
(3,440)
261,143
264,551
(52,228)
(52,910)
208,915
211,641

ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าวไม่สามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็ น
เงินปั นผลได้
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3.21 รายได้ ดอกเบีย
รายได้ดอกเบียในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ นสุ ดวันที _; ธันวาคม $%%` และ $%%8 ประกอบด้วย

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี
การให้เช่าซือและสัญญาเช่าการเงิน
รวมรายได้ดอกเบีย

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ นสุดวันที _; ธันวาคม
2559
$%%y
487,441
478,639
151,023
244,997
5,456,419
5,586,056
9,099,615
9,694,611
15,194,498
16,004,303

3.22 ค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย
ค่าใช้จ่ายดอกเบียในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ นสุ ดวันที _; ธันวาคม $%%` และ $%%8 ประกอบด้วย

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

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ นสุดวันที _; ธันวาคม
2559
$%%y
$,446,212
3,869,637
128,093
214,711
1,004,772
1,138,798
348,497
1,030,18&
91_
4,958,671

341,715
999,206
686
6,564,753
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3.23 รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุ ทธิ
รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การสุ ทธิ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ นสุ ดวันที _; ธันวาคม $%%`
และ $%%8 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม
2559
2558
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
- การรับรอง รับอาวัล และการคําประกัน
- การบริ การการประกันภัย
- การบริ หารจัดการ
- การให้บริ การทีปรึ กษาทางการเงิน
- อืนๆ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิ

;O,171
2,300,657
;%,654
3,900
809,080
3,139,462
(96,148)
3,043,314

15,208
2,284,977
',O;_
1,000
825,197
3,133,395
(65,389)
3,068,006

3.24 กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิจากธุรกรรมเพือ" ค้ าและปริวรรตเงินตราต่ างประเทศ
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ จากธุ รกรรมเพือค้าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับ
ปี สิ นสุ ดวันที _; ธันวาคม $%%` และ $%%8 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม
2559
2558
กําไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพือค้าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนั ธ์ดา้ นอัตราแลกเปลียน
- ตราสารอนุพนั ธ์ดา้ นอัตราดอกเบีย
- ตราสารหนี
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพือค้าและปริ วรรตเงินตรา
ต่างประเทศ

(7,606)
5,068

32,704
(19,108)
770

(2,538)

14,366

45

3.25 กําไรสุ ทธิจากเงินลงทุน
กําไรสุ ทธิ จากเงิ นลงทุ นในงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จสําหรั บปี สิ นสุ ดวันที _; ธันวาคม $%%` และ $%%8
ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ นสุดวันที _; ธันวาคม
2559
2558
กําไรจากการขาย
- เงินลงทุนเผือขาย
- ตราสารหนีทีจะถือจนครบกําหนด
- เงินลงทุนทัวไป
รวม
ขาดทุนจากการด้อยค่า
- เงินลงทุนทัวไป
รวม
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน

6,045
10,921
16,966

11,389
65
14,983
26,437

(5,088)
(5,088)
11,878

(2,362)
(2,362)
24,075

3.26 หนีสู ญ หนีสงสั ยจะสู ญ และขาดทุนจากการด้ อยค่ า
หนี สู ญ หนี สงสั ยจะสู ญ และขาดทุ นจากการด้ อยค่ าในงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ สํ า หรั บ ปี สิ นสุ ด วัน ที
_; ธันวาคม $%%` และ $%%8 ประกอบด้วย

ตราสารหนีทีจะถือจนครบกําหนด
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี
รวม

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม
2559
2558
(668)
(3,183)
3,740,882
4,872,857
3,740,214
4,869,674
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3.27 รายได้ จากการดําเนินงานอืน" ๆ
รายได้จากการดําเนิ นงานอืนๆในงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จสําหรั บปี สิ นสุ ดวันที _; ธันวาคม $%%` และ
$%%8 ประกอบด้วย

กําไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
รายได้เงินปั นผล
อืนๆ
รวม

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม
2559
2558
70,256
48,107
65,826
78,529
32,324
30,104
168,406
156,740

3.28 ค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอืน" ๆ
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนิ นงานอืนๆในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ นสุ ดวันที _; ธันวาคม $%%` และ
$%%8 ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร
ค่าพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ตดั จําหน่าย
ค่าใช้จ่ายเกียวกับลูกหนีดําเนินคดี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและขนส่ง
ค่าโฆษณาและส่งเสริ มการขาย
อืนๆ
รวม

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม
2559
2558
51,151
50,923
36,737
11,986
342,281
317,582
71,061
72,742
87,438
92,407
246,643
227,296
772,936
835,311
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3.29 ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของธนาคารฯสําหรับปี สิ นสุ ดวันที _; ธันวาคม $%%` และ $%%8 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม
2559
2558
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัวคราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัวคราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี" สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

1,133,722

702,322

(199,610)
934,112

14,029
716,351

จํานวนภาษีเงินได้ทีเกียวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที
_; ธันวาคม $%%` และ $%%8 สรุ ปได้ดงั นี

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย
ผล (กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
ภาษีเงินได้ทีบันทึกโดยตรงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม
2559
2558
3,344
461
4,378

(1,100)

7,722

(639)

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชี กบั อัตราภาษีทีใช้
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที _; ธันวาคม $%%` และ $%%8 สามารถแสดงได้ดงั นี

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
รายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลกระทบทางภาษีของรายได้สุทธิทีได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนํามาเสี ยภาษี
และค่าใช้จ่ายสุทธิทีไม่สามารถใช้เป็ นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม
2559
2558
4,621,669
3,630,657
ร้อยละ 20
924,334
6,711

ร้อยละ 20
726,131
-

3,067
934,112

(9,780)
716,351
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ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีรายละเอียดดังนี

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุน
ค่าเผือการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
ดอกเบียรับทีหยุดรับรู ้รายได้
ค่าเสื อมราคาของสิ นทรัพย์
การบันทึกสัญญาเช่าการเงิน
กําไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจริ งจากตราสารอนุพนั ธ์
ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงทีเกิดขึน
เมือเริ มแรกจากการให้เช่าซือรอตัดจ่าย
ดอกผลเช่าซือรับล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
อืนๆ
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

(หน่วย: พันบาท)
ส่วนเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์/หนีสิ น
ภาษีเงินได้ทีแสดงในส่วนของ
กําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี สิ นสุดวันที
ณ วันที 31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
255,105
62,387
192,718
24,237
22,998
22,114
884
(4,574)
2,350
124
2,226
(3,497)
30,315
32,833
(2,518)
(8,515)
(10,531)
(891)
(9,640)
(4,042)
16,519
12,441
4,078
(190)
(1,489)
(54,293)
(4,345)
6,610

(1,489)
(54,293)
(7,689)
8,165

(1,555)

1,277

(473,304)
113,277
150,713
54,478
110,403
218,806

(461,702)
142,906
103,890
41,109
111,569
11,474

(11,602)
(29,629)
46,823
8,991
(1,166)
199,610

(10,541)
(3,847)
(27,720)
6,852
16,531
(14,029)
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3.30 องค์ ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน"
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม
2559
2558
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน"
เงินลงทุนเผือขาย:
กําไร (ขาดทุน) ทีเกิดขึนระหว่างปี
หัก: การปรับปรุ งการจัดประเภทใหม่สาํ หรับกําไร
ทีรวมอยูใ่ นกําไรหรื อขาดทุน
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ภาษีเงินได้เกียวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี สุทธิ

(10,676)

9,084

(6,045)
(16,721)

(11,389)
(2,305)

(21,890)
(38,611)
7,722
(30,889)

5,504
3,199
(639)
2,560

3.31 ภาษีเงินได้ ทเี" กีย" วข้ องกับองค์ ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน"
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผือขาย
ผล (กําไร) ขาดทุนจาก
การประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

จํานวนก่อน
ภาษี

$%%9
ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษี

จํานวนก่อน
ภาษี

$%%8
ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษี

จํานวนสุ ทธิ
จากภาษี

จํานวนสุ ทธิ
จากภาษี

(16,721)

3,344

(13,377)

(2,305)

461

(1,844)

(21,890)
(38,611)

4,378
7,722

(17,512)
(30,889)

5,504
3,199

(1,100)
(639)

4,404
2,560

50

3.32 กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ทีเป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของธนาคารฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน) ด้วยจํานวนถัวเฉลี ยถ่วงนําหนักของหุ ้นสามัญและหุ ้นบุ ริมสิ ทธิ ทีออกอยู่ในระหว่างปี ทังนี
ผูถ้ ือหุ น้ บุริมสิ ทธิ มีสิทธิ เท่าเทียมผูถ้ ือหุ น้ สามัญทุกประการ

กําไรส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของธนาคารฯ (พันบาท)
จํานวนหุน้ ถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (พันหุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน (บาท/หุน้ )

สําหรับปี สิ นสุดวันที _; ธันวาคม
2559
$%%y
3,687,557
2,914,306
921,568
921,568
4.00
3.16

3.33 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ" กีย" วข้ องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการทีเกียวข้องกัน
ชือกิจการทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ทีปรึ กษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จํากัด
บริ ษทั ไฮเวย์ จํากัด
บริ ษทั ทิสโก้ ลีสซิ ง จํากัด
บริ ษทั ทิสโก้ อินฟอร์ เมชันเทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั ศูนย์การเรี ยนรู ้ทิสโก้ จํากัด
บริ ษทั ออล-เวย์ส จํากัด
บริ ษทั ไพรมัส ลีสซิ ง จํากัด (อยูใ่ นระหว่างการชําระบัญชี)
บริ ษทั ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ ง จํากัด

ความสัมพันธ์
บริ ษทั ใหญ่
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกัน
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกัน
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ยอดคงค้างระหว่างธนาคารฯและกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียด
ดังนี
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม
2559
2558
ยอดคงค้ าง
บริษัทใหญ่
บริ ษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
เงินรับฝาก
ดอกเบียค้างจ่าย
เงินปันผลค้างจ่าย
หนีสิ นอืน
บริษัททีเ" กีย" วข้ องกัน
สิ นทรัพย์อืน:
บริ ษทั ทิสโก้ ลีสซิง จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
เงินรับฝาก:
บริ ษทั ไฮเวย์ จํากัด
บริ ษทั ทิสโก้ อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั ไพรมัส ลีสซิง จํากัด
บริ ษทั ศูนย์การเรี ยนรู ้ทิสโก้ จํากัด
บริ ษทั ทิสโก้ ลีสซิง จํากัด
บริ ษทั ออล-เวย์ส จํากัด
บริ ษทั ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิง จํากัด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนีสิ น):
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ทีปรึ กษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
ดอกเบียค้างจ่าย:
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
บริ ษทั ทิสโก้ อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั ศูนย์การเรี ยนรู ้ทิสโก้ จํากัด
บริ ษทั ไฮเวย์ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ทีปรึ กษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จํากัด

533,487
75
2,027,194
106,460

416,681
&$
1,105,742
101,343

3,230
800
14

4,585
1,`&y
-

30,847
130,736
32,899
33,757
21,939
99,628
278

62,293
155,594
32,899
31,189
2,760
821
1,250

248,437
205,710
27,503

160,126
219,013
12,389

1
445
184
84
4
10

344
258
34
-
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บริ ษทั ออล-เวย์ส จํากัด

254

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม
2559
2558

ยอดคงค้ าง (ต่ อ)
บริษัททีเ" กีย" วข้ องกัน (ต่ อ)
หนีสิ นอืน:
บริ ษทั ไฮเวย์ จํากัด
บริ ษทั ศูนย์การเรี ยนรู ้ทิสโก้ จํากัด
บริ ษทั ออล-เวย์ส จํากัด
บริ ษทั ทิสโก้ ลีสซิง จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
ภาระผูกพัน
บริษัทใหญ่
บริ ษทั ทิสโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริษัททีเ" กีย" วข้ อง
บริ ษทั ทิสโก้ อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด

46,920
1,242
484
481
145

_&,800
3,443
637
-

1,184

1,080

1,070
540
440

1,070
540
440

เงินให้กยู้ มื แก่กิจการทีเกียวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงิ นให้ กู้ยื มระหว่างธนาคารฯและกิ จการที เกี ยวข้องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ
1 มกราคม 2559 และการเคลือนไหวของเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี
ณ วันที
1 มกราคม 2559
บริษัททีเ" กีย" วข้ องกัน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
(สิ นทรัพย์)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

297,000

เพิมขึน

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที
31 ธันวาคม 2559

ลดลง

-

-

297,000
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(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที
_; ธันวาคม
$%%y
2559
รายการที"เกิดขึนในระหว่ างปี
บริษัทใหญ่
ค่าใช้จ่ายการบริ หารความเสี ยงและ
การเงิน งานบริ หารทรัพยากรบุคคล
และงานด้านธุรการ
ดอกเบียจ่าย
ค่าใช้จ่ายอืน
รายได้อืน
บริษัทที"เกีย" วข้ องกัน
ดอกเบียรับ
รายได้ค่าบริ การเกียวกับเงินให้สินเชือ
รายได้อืน
ค่าใช้จ่ายค่าบริ การทีปรึ กษาเกียวกับ
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ค่าใช้จ่ายฝึ กอบรมพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกียวกับเงินให้สินเชือ
ดอกเบียจ่าย
ค่าใช้จ่ายอืน

เงือนไขและนโยบายในการกําหนดราคา

1,164,027

948,192

คํานวณจากค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริ งและเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดโดยธนาคารแห่ งประเทศไทย

5,280
9,263
1,000

7,406
9,263
1,000

เทียบเคียงกับเงือนไขและราคาทีใช้กบั ลูกค้ารายอืน
เทียบเคียงกับเงือนไขและราคาทีใช้กบั ลูกค้ารายอืน
เทียบเคียงกับเงือนไขและราคาทีใช้กบั ลูกค้ารายอืน

9,927
2,559
3,926
247,000

10,480
3,876
4,571
252,000

37,947
162,120
4,632
6,841

40,265
135,560
6,686
6,825

เทียบเคียงกับเงือนไขและราคาทีใช้กบั ลูกค้ารายอืน
เทียบเคียงกับเงือนไขและราคาทีใช้กบั ลูกค้ารายอืน
เทียบเคียงกับเงือนไขและราคาทีใช้กบั ลูกค้ารายอืน
คํานวณจากค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริ งและเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดโดยธนาคารแห่ งประเทศไทย
อ้างอิงกับราคาของผูใ้ ห้บริ การรายอืน
คํานวณจากค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริ ง
เทียบเคียงกับเงือนไขและราคาทีใช้กบั ลูกค้ารายอืน
เทียบเคียงกับเงือนไขและราคาทีใช้กบั ลูกค้ารายอืน

เงินให้สินเชือแก่พนักงานระดับชันบริ หาร ตังแต่ผจู ้ ดั การฝ่ ายขึนไป

เงินให้สินเชือ (1)
(1)

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม
$%%`
2558
3,775
5,456

รวมเงินให้ สินเชื อสวัสดิการพนักงานและเงินให้ สินเชื อทัวไป

รายการหนีสิ นคงค้างกับกรรมการและผูบ้ ริ หารสําคัญ

เงินรับฝาก

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม
$%%`
2558
70,145
65,446

54

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสําคัญ
ในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที _; ธันวาคม $%%` และ $%%y ธนาคารฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน
ทีจ่ายจริ งให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารสําคัญในระหว่างปี และผลประโยชน์อืนของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ดังต่อไปนี

ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับปี สิ นสุดวันที _; ธันวาคม
2559
$%%y
166
150
15
14
28
19
209
183

3.34 ส่ วนงานดําเนินงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานทีนําเสนอนีสอดคล้องกับรายงานภายในของธนาคารฯทีผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมําเสมอเพือใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนิ นงานของส่ วนงาน ทังนี ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานของ
ธนาคารฯคือประธานคณะกรรมการบริ หาร
เพือวัตถุ ประสงค์ทางด้านการบริ หารงาน ธนาคารฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุ รกิ จตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริ การ ธนาคารฯมีส่วนงานทีรายงานทังสิ น _ ประเภท ดังนี
1. สิ นเชื อรายย่อย เป็ นการให้สิ นเชื อแก่ ก ลุ่ ม ลู ก ค้า รายย่อยที เป็ นบุ ค คลธรรมดาเป็ นส่ วนใหญ่ โดยมี
วัตถุประสงค์ในการให้สินเชือเพือการอุปโภคบริ โภคเป็ นหลัก
2. สิ นเชื อธุ รกิ จ เป็ นการให้บริ การทางการเงิ นในรู ปแบบของสิ นเชื อและบริ การทีเกี ยวข้องให้แก่ กลุ่ ม
ลูกค้าทีเป็ นบริ ษทั หรื อกลุ่มองค์กรธุ รกิจขนาดกลางหรื อขนาดใหญ่ เพือนําไปใช้ในวัตถุ ประสงค์ดา้ น
การพาณิ ชย์ต่างๆ และการให้บริ การทีเกียวข้อง
3. บริ หารเงินและอืนๆ เป็ นส่ วนงานทีทําหน้าทีบริ หารสิ นทรัพย์และหนีสิ นของธนาคารและส่ วนงานอืนๆ
ธนาคารฯไม่มีการรวมส่ วนงานดําเนินงานเป็ นส่ วนงานทีรายงานข้างต้น
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ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานสอบทานผลการดําเนิ นงานของแต่ละหน่ วยธุ รกิ จแยกจากกัน
เพือวัตถุประสงค์ในการตัดสิ นใจเกียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ธนาคารฯ
ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานซึ งวัดมูลค่า
ค่าใช้จ่ายดําเนิ นงานโดยใช้เกณฑ์การปั นส่ วนตามฐานสิ นเชื อและรายได้ดาํ เนิ นงานของแต่ละส่ วนงาน
ดําเนิ นงาน อย่างไรก็ตาม ธนาคารฯบริ หารงานด้านภาษีเงินได้ของทังกลุ่ม ดังนัน ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มี
การปั นส่ วนให้แต่ละส่ วนงานดําเนินงาน
การบันทึกบัญชีสาํ หรับรายการระหว่างส่ วนงานทีรายงานเป็ นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชี สําหรับ
รายการธุ รกิจกับบุคคลภายนอก
ธนาคารฯดํา เนิ นธุ รกิ จในเขตภูมิศ าสตร์ เดี ยวคื อประเทศไทย ดังนัน รายได้และสิ นทรั พย์ทีแสดงอยู่ใ น
งบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามภูมิศาสตร์ แล้ว
ในปี $%%` และ $%%8 ธนาคารฯไม่มีรายได้จากลู กค้ารายใดที มีมูลค่าเท่ากับหรื อมากกว่าร้ อยละ ;O ของ
รายได้ของกิจการ
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ข้อมูลรายได้ กําไร และสิ นทรัพย์รวมของส่ วนงานของธนาคารฯสําหรับปี สิ นสุ ดวันที _; ธันวาคม $%%` และ $%%8 มีดงั ต่อไปนี

รวมส่ วนงาน

รายการปรับปรุ ง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน

366
1,966
2,332

14,071
1,966
16,037

(1,966)
(1,966)

14,071
14,071

1,709
93
15
1,817

309
(17)
2,040
2,332

10,236
3,043
2,758
16,037

(1,966)
(1,966)

10,236
3,043
792
14,071

(242)
(4,747)
(1,486)
(6,475)

(32)
(650)
(336)
(1,018)

(531)
(1,473)
(1,918)
(3,922)

(805)
(6,870)
(3,740)
(11,415)

1,966
1,966

(805)
(4,904)
(3,740)
(9,449)

5,413

799

(1,590)

4,622

-

4,622
(934)
3,688

สิ นเชือรายย่อย

สิ นเชือธุรกิจ

11,888
11,888

1,817
1,817

8,218
2,967
703
11,888

ค่าใช้จ่ายอาคาร สถานที และอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ
หนีสู ญ หนีสงสัยจะสู ญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงาน
กําไรตามส่ วนงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที" 31 ธันวาคม 2559
รายได้
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รวมรายได้
ผลการดําเนินงาน:
รายได้ดอกเบียสุ ทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การสุ ทธิ
รายได้จากการดําเนินงานอืนๆ
รวมรายได้จากการดําเนินงาน

ณ วันที" #$ ธันวาคม %&&9
สิ นทรัพย์ รวมของส่ วนงาน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

สิ นเชือรายย่อย

สิ นเชือธุรกิจ

169,495
18

52,018
1

บริ หารเงิน
และอืนๆ

บริ หารเงิน
และอืนๆ
39,229
650

งบการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)
รวมส่ วนงาน
260,742
669
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รวมส่ วนงาน

รายการปรับปรุ ง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน

445
1,335
1,780

13,483
1,335
14,818

(1,335)
(1,335)

13,483
13,483

1,944
101
156
2,201

374
(6)
1,412
1,780

9,440
3,068
2,310
14,818

(1,335)
(1,335)

9,440
3,068
975
13,483

(251)
(4,037)
(2,690)
(6,978)

(34)
(625)
(669)
(1,328)

(488)
(883)
(1,511)
(2,882)

(773)
(5,545)
(4,870)
(11,188)

1,335
1,335

(773)
(4,210)
(4,870)
(9,853)

3,859

873

(1,102)

3,630

-

3,630
(716)
2,914

สิ นเชือรายย่อย

สิ นเชือธุรกิจ

10,837
10,837

2,201
2,201

7,122
2,973
742
10,837

ค่าใช้จ่ายอาคาร สถานที และอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ
หนีสู ญ หนีสงสัยจะสู ญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงาน
กําไรตามส่ วนงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที" 31 ธันวาคม 2558
รายได้
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รวมรายได้
ผลการดําเนินงาน:
รายได้ดอกเบียสุ ทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การสุ ทธิ
รายได้จากการดําเนินงานอืนๆ
รวมรายได้จากการดําเนินงาน

ณ วันที" #$ ธันวาคม %&&O
สิ นทรัพย์ รวมของส่ วนงาน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

สิ นเชือรายย่อย

สิ นเชือธุรกิจ

181,838
17

52,446
1

บริ หารเงิน
และอืนๆ

บริ หารเงิน
และอืนๆ
35,516
696

งบการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)
รวมส่ วนงาน
269,800
714

58

3.35 กองทุนสํ ารองเลียงชี พ
ธนาคารฯและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบี ยนจัดตังกองทุนสํารองเลี ยงชี พขึนตามพระราชบัญญัติกองทุ น
สํารองเลี ยงชี พ พ.ศ. 2530 ธนาคารฯและพนักงานจ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวเป็ นรายเดือนในอัตราร้ อยละ
5 - 15 ของเงิ นเดื อน ซึ งเป็ นไปตามเงื อนไขในข้อบังคับของกองทุนสํารองเลี ยงชี พ กองทุ นสํารองเลี ยงชี พนี
บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด และจะจ่ายให้กบั พนักงานในกรณี ทีออกจากงาน
ตามระเบี ยบว่าด้วยกองทุ นดังกล่ าว ในระหว่างปี $%%` และ $%%8 ธนาคารฯรั บรู ้ เงิ นสมทบดังกล่ าวเป็ น
ค่าใช้จ่ายจํานวนเงิน 106 ล้านบาท และ 95 ล้านบาท ตามลําดับ
3.36 ภาระผูกพันและหนีสิ นทีอ" าจเกิดขึน
3.36.1 การรับอาวัล การคําประกัน และภาระผูกพัน

การรับอาวัลตัวb เงิน
การคําประกันอืน
วงเงินเบิกเกินบัญชีทีลูกค้ายังไม่ได้ถอน
สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย (หมายเหตุฯ ข้อ 3.37.5)
อืนๆ
รวม

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม
2559
2558
268,042
414,867
728,146
691,788
30,000
30,000
1,200,000
1,200,000
6,559,395
13,364,596
8,785,583
15,701,251

3.36.2 คดีฟ้องร้อง
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีคดีซึงธนาคารฯถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายเป็ นจํานวนรวม
ประมาณ _;; ล้านบาท และ 363 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ งผลของคดียงั ไม่เป็ นทีสิ นสุ ด ฝ่ ายบริ หารของ
ธนาคารฯคาดว่าจะไม่ได้รับผลเสี ยหายอย่างเป็ นสาระสําคัญจากคดีฟ้องร้องดังกล่าวต่องบการเงิน
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3.36.3 ภาระผูกพันอืน
ก)

ธนาคารฯมีภาระผูกพันทีเกี ยวเนื องกับสัญญาบริ การด้านคอมพิวเตอร์ ในการจ่ายค่าบริ การ
ตามอัตราคงทีและอัตราผันแปรกับปริ มาณและประเภทของการบริ การตามทีระบุในสัญญา

ข)

ธนาคารฯได้เข้าทําสัญญาเช่ าดําเนิ นงานที เกี ยวข้องกับการเช่ าอาคารสํานักงานและสาขา
สัญญาดังกล่าวมีอายุประมาณ 3 - 10 ปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารฯมีจาํ นวนเงินขันตําทีต้องจ่ายในอนาคตทังสิ น
ภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานทีบอกเลิกไม่ได้ ดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม
2559
จ่ายชําระภายใน
ไม่เกิน 1 ปี
มากกว่า 1 ถึง 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

2558
51
82
42

93
72
1

3.37 เครื"องมือทางการเงิน
3.37.1 ความเสี ยงด้านการให้สินเชือ
ความเสี ยงจากการให้สินเชือ คือ ความเสี ยงทีคู่สัญญาหรื อผูก้ ูย้ ืมไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขและ
ข้อตกลงในสัญญาทางการเงินทําให้ไม่สามารถชําระหนี ทีมีต่อธนาคารฯเมือครบกําหนดได้ หรื อ
จงใจไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาทีจะชําระหนีให้กบั ธนาคารฯ
ธนาคารฯมีความเสี ยงด้านการให้สินเชื อทีเกียวเนื องกับเงินให้สินเชื อแก่ลูกหนี และการคําประกัน
การกูย้ มื และอืน ๆ
ธนาคารฯมีการบริ หารจัดการความเสี ยงแบบรวมศูนย์ ภายใต้แนวทางการกํากับแบบรวมกลุ่มของ
ธนาคารแห่ งประเทศไทย ธนาคารฯกําหนดนโยบายบริ หารความเสี ยงและวิธีการในการควบคุ ม
สิ นเชื อที เหมาะสมตังแต่ ข นตอนของการพิ
ั
จารณาอนุ ม ัติสิ นเชื อ การวิ เคราะห์ ค วามเสี ยงและ
ความสามารถในการชําระหนี นอกจากนี ธนาคารฯได้นาํ ระบบ Credit Scoring มาใช้กบั สิ นเชื อ
เช่ า ซื อรายย่อ ยโดยสามารถเพิ มประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการพิ จารณาอนุ ม ัติ สิ นเชื อให้ ส ะท้อน
ความเสี ยงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึน ธนาคารฯได้จดั ให้มีการสอบทานสิ นเชื อเพือตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพสิ นเชื อเพือเป็ นการป้ องกันและแก้ไขสิ นเชื อทีจะเป็ นปั ญหาในอนาคต ดังนัน
ธนาคารฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายทีเป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื อและการคําประกัน
การกู้ยืมนี นอกจากนี การให้สิ นเชื อรวมของธนาคารฯมี การกระจุ ก ตัวอยู่ใ นระดับตําเนื องจาก
ธนาคารฯมี ฐานลู ก ค้า ที หลากหลายและมี ลู ก ค้า รายย่อยอยู่จาํ นวนมากราย จํา นวนเงิ นสู ง สุ ด ที
ธนาคารฯอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื อคือมูลค่าตามบัญชี ของเงินให้สินเชื อแก่ลูกหนี ทีแสดง
อยูใ่ นงบการเงิน
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คุ ณภาพของความเสี ยงจากการให้สินเชื อตามสัญญาเช่ าซื อของธนาคารฯ ซึ งเป็ นเงิ นให้สินเชื อ
ส่ วนใหญ่ของธนาคารฯมีรายละเอียดดังนี
ความเสี ยงของสิ นเชือตามสัญญาเช่าซื อทีไม่เกินกําหนดชําระของธนาคารฯสามารถจําแนกคุณภาพ
ของความเสี ยงจากการให้สิ นเชื อออกเป็ น _ กลุ่ ม ได้แก่ สิ นเชื อที มี คุณ ภาพสู ง มาก สิ นเชื อที มี
คุณภาพสู ง และสิ นเชือทีมีคุณภาพปานกลาง โดยกําหนดตามประมาณการค่าความเสี ยหายทีคาดว่า
จะเกิดขึนภายในระยะเวลา 1 ปี ทังนี สิ นเชือทีมีคุณภาพสู งมาก หมายถึง สิ นเชือทีมีค่าความเสี ยหาย
ทีคาดว่าจะเกิ ดขึ นภายในระยะเวลา 1 ปี น้อยกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 0.2 ของยอดสิ นเชื อในกลุ่ ม
สิ นเชื อทีมีคุณภาพสู ง หมายถึ ง สิ นเชื อทีมีค่าความเสี ยหายทีคาดว่าจะเกิ ดขึนภายในระยะเวลา 1 ปี
ระหว่างร้อยละ 0.2 ถึงร้อยละ 2 และสิ นเชือทีมีคุณภาพปานกลาง หมายถึง สิ นเชื อทีมีค่าความเสี ยหาย
ทีคาดว่าจะเกิดขึนภายในระยะเวลา 1 ปี มากกว่าร้อยละ 2
ความเสี ยงของสิ นเชือตามสัญญาเช่าซื อจําแนกตามคุณภาพของสิ นเชือได้ดงั นี
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม
$%%`
สิ นเชือทียังไม่เกินกําหนดชําระ
สิ นเชือทีมีคุณภาพสูงมาก
สิ นเชือทีมีคุณภาพสูง
สิ นเชือทีมีคุณภาพปานกลาง
รวม
สิ นเชือทีเกินกําหนดชําระระหว่าง 31 วัน ถึง 90 วัน
สิ นเชือทีเกินกําหนดชําระมากกว่า 90 วัน
รวมทังหมด

42,556
76,086
13,156
131,798
13,434
4,319
149,551

2558
45,348
90,926
10,626
146,900
14,458
5,330
166,688
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3.37.2 ความเสี ยงจากการเปลียนแปลงของราคา
ความเสี ยงจากการเปลียนแปลงของราคา คือ ความเสี ยงทีเกิดขึนจากการเปลียนแปลงของราคาของ
ตราสารและอัตราดอกเบีย ซึ งจะมีผลทําให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรื อเงินกองทุนของธนาคารฯ
เพือให้การบริ หารความเสี ยงจากการเปลี ยนแปลงของราคาเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แนวทาง
การบริ หารจัดการความเสี ยงจากการเปลี ยนแปลงของราคาที เหมาะสมจะถู กนํา มาประยุก ต์ใ ช้
โดยความเสี ยงจากการเปลียนแปลงของราคาของทังสิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงินของธนาคารฯ
จะถูกประเมินโดยการใช้แบบจําลอง Value at Risk (VaR) รวมถึ งวิธีการทีเหมาะสมกับลักษณะ
ของความเสี ยงแต่ละประเภท นอกจากนี ธนาคารฯยังได้ใช้กระบวนการทดสอบย้อนหลัง (Back
Testing) ในการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจําลอง Value at Risk และการประเมินความเสี ยง
ภายใต้ภ าวะวิ ก ฤติ (Stress Testing) เพื อใช้ ป ระกอบการวัด ความเสี ยงในกรณี ที ตัว แปรจาก
แบบจําลองได้ถูกกําหนดให้อยู่ในเหตุการณ์ ทีเลวร้ ายทีสุ ด ทังนี วัตถุ ประสงค์ในการทําธุ รกรรม
รวมถึ ง สภาพคล่ องของหลักทรั พ ย์จะต้องได้รับการประเมิ นความเสี ยงและบริ หารจัดการอย่า ง
เพียงพอ
3.37.2.1 ความเสี ยงจากการเปลี ยนแปลงของราคาของสิ นทรั พ ย์ท างการเงิ น ที มี ร าคาซื อขาย
ในตลาด
ความเสี ยงจากการเปลียนแปลงของราคาของสิ นทรัพย์ทางการเงินของธนาคารฯทีมีราคา
ซื อขายในตลาด ณ วันที ในงบการเงิ น ประเมิ น โดยแบบจํา ลองภายในตามหลัก การ
Value at Risk ค่าความเสี ยงทีคํานวณได้จากแบบจําลอง Value at Risk เป็ นค่าทีใช้
ประมาณมู ล ค่ า ความสู ญ เสี ย สู ง สุ ดที อาจจะเกิ ดขึ น ณ ระดับ ความเชื อมันร้ อ ยละ 99
ในกรณี ทีคงสถานะของสิ นทรัพย์ทางการเงินทีมีราคาซื อขายในตลาดเป็ นระยะเวลา 1 ปี
แสดงดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)
ความเสี ยงจากการเปลียนแปลงของราคา
ณ วันที 31 ธันวาคม
$%%`
สิ นทรัพย์ทางการเงินทีมีราคาซือขายในตลาด
ตราสารทุน
ตราสารหนี
ตราสารอนุพนั ธ์

2558
1
5
10

10
14
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3.37.2.2 ความเสี ยงของสิ นทรัพย์และหนีสิ นทีอ่อนไหวต่อการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย
ความเสี ยงของสิ นทรั พย์และหนี สิ นที อ่อนไหวต่อการเปลี ยนแปลงของอัตราดอกเบี ย
ประเมินจากความอ่อนไหวของรายได้ดอกเบียสุ ทธิ ในระยะเวลา 1 ปี ต่อการเปลียนแปลง
ของอัตราดอกเบีย ภายใต้โครงสร้างสิ นทรัพย์และหนี สิ นทีอ่อนไหวต่อการเปลียนแปลง
ของอัตราดอกเบียคงทีของธนาคารฯ ณ วันทีในงบการเงิน โดยกําหนดให้การเปลียนแปลง
ของอัตราดอกเบียเกิ ดขึนทันทีและยังไม่พิจารณาถึงการขยายตัวตามปกติของสิ นทรัพย์
และหนีสิ น แสดงดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)
ความอ่อนไหวของ
รายได้ดอกเบียสุทธิเพิมขึน (ลดลง)
ณ วันที 31 ธันวาคม
2559
การเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย
ดอกเบียขึนร้อยละ 1
ดอกเบียลงร้อยละ 1

83.18
(83.18)

2558
(223.05)
223.05

อย่างไรก็ตาม เมื อพิจารณาอัตราการขยายตัวของธุ รกิ จและการเปลี ยนแปลงอย่างค่อย
เป็ นค่อยไปของอัตราดอกเบียซึ งจะแสดงถึ งสภาพของการดําเนิ นธุ รกิ จทีแท้จริ งได้ดีกว่า
ความอ่อนไหวของรายได้ดอกเบียสุ ทธิ ทีเกิดขึนจะน้อยกว่าผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย
สุ ท ธิ จ ากการวิ เ คราะห์ ข ้า งต้น ความเสี ยงของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี สิ น ที อ่ อ นไหวต่ อ
การเปลี ยนแปลงของอัตราดอกเบียทีแสดงนี ไม่ได้นบั รวมถึงสถานะของตราสารหนี ทีมี
ราคาซื อขายในตลาด ซึ งได้แสดงไว้ในส่ วนของความเสี ยงจากการเปลียนแปลงของราคา
ของสิ นทรัพย์ทางการเงินทีมีราคาซื อขายในตลาดแล้ว

63

3.37.2.3 ความเสี ยงด้านอัตราดอกเบีย
ธนาคารฯมีความเสี ยงด้านอัตราดอกเบียทีเกียวเนืองกับเครื องมือทางการเงินทีสําคัญดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือของเครื องมือทางการเงิน

รายการ
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนสุ ทธิ
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี (?)
หนีสิ นทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีสิ นจ่ายคืนเมือทวงถาม
หนีสิ นตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื
(1)

มีอตั ราดอกเบีย
ปรับขึนลง
ตามอัตราตลาด

มีอตั รา
ดอกเบียคงที

ไม่มีดอกเบีย

15,254
15,254

35,495
2,097
203,254
240,846

1,148
1,567
3,456
3,470
9,641

1,148
37,062
5,553
221,978
265,741

55,485
563
56,048

100,222
4,367
64,399
168,988

244
41
180
34
499

155,951
4,971
180
34
64,399
225,535

รวม

ยอดคงเหลือของเงินให้ สินเชื อที มีอัตราดอกเบีย& ปรั บขึน& ลงตามอัตราตลาดหรื อมีอัตราดอกเบีย& คงที ได้ รวมเงินให้ สินเชื อที หยุดรั บรู้
รายได้ ตามเกณฑ์ คงค้ าง

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือของเครื องมือทางการเงิน

รายการ
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนสุ ทธิ
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี (?)
หนีสิ นทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีสิ นจ่ายคืนเมือทวงถาม
หนีสิ นตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื
(1)

มีอตั ราดอกเบีย
ปรับขึนลง
ตามอัตราตลาด

มีอตั รา
ดอกเบียคงที

ไม่มีดอกเบีย

50
25,526
25,576

27,807
3,186
204,363
235,356

1,100
1,806
3,999
4,880
11,785

1,100
29,663
7,185
234,769
272,717

51,250
562
51,812

107,529
9,358
67,619
184,506

267
44
356
42
709

159,046
9,964
356
42
67,619
237,027

รวม

ยอดคงเหลือของเงินให้ สินเชื อที มีอัตราดอกเบีย& ปรั บขึน& ลงตามอัตราตลาดหรื อมีอัตราดอกเบีย& คงที ได้ รวมเงินให้ สินเชื อที หยุดรั บรู้
รายได้ ตามเกณฑ์ คงค้ าง
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เครื องมื อทางการเงิ นทีมี อตั ราดอกเบียคงทีแยกตามวันทีครบกําหนดหรื อวันที มีการกําหนดอัตรา
ดอกเบียใหม่ (หากวันทีมีการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่ถึงก่อน) โดยนับจากวันทีในงบการเงิ นได้
ดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินลงทุนสุ ทธิ
เงินให้สินเชื อแก่ลูกหนี
หนีสิ นทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี ทีออกและ
เงินกูย้ มื

ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่หรื อวันครบกําหนด
เมือทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี

รวม

อัตราดอกเบีย
ร้อยละ

22,096
22,096

35,197
742
22,051
57,990

1
251
47,986
48,238

297
1,102
106,108
107,507

2
5,013
5,015

35,495
2,097
203,254
240,846

1.5081
3.7354
7.0783

4,255

61,813

33,834

320

-

100,222

1.5845

19

627

1,277

-

2,444

4,367

0.7720

37
4,311

19,800
82,240

21,739
56,850

15,500
15,820

7,323
9,767

64,399
168,988

2.1746

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินลงทุนสุ ทธิ
เงินให้สินเชื อแก่ลูกหนี
หนีสิ นทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี ทีออกและ
เงินกูย้ มื

ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่หรื อวันครบกําหนด
เมือทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี

รวม

อัตราดอกเบีย
ร้อยละ

2,196
2,196

27,509
196
19,669
47,374

952
45,884
46,836

298
2,038
119,931
122,267

16,683
16,683

27,807
3,186
204,363
235,356

1.5205
4.0413
7.1028

3,613

78,028

25,388

500

-

107,529

1.8095

775

1,435

4,456

21

2,671

9,358

1.4426

37
4,425

29,365
108,828

15,894
45,738

15,680
16,201

6,643
9,314

67,619
184,506

2.0739

ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี (รวมเงินให้สินเชือแก่ลูกหนีทีหยุดรับรู ้รายได้) ตามทีแสดง
ในตารางข้างต้นแสดงยอดก่อนหักค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
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3.37.3 ความเสี ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี ยงด้านสภาพคล่ อง คื อ ความเสี ยงที ธนาคารฯไม่ส ามารถปฏิ บ ตั ิ ตามภาระผูกพันในการ
ชําระเงิ นเมือครบกําหนด เนื องจากไม่สามารถเปลี ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงิ นสดหรื อไม่สามารถจัดหา
เงิ นทุ นใหม่มาให้ได้เพียงพอต่อความต้องการภายในระยะเวลาที กําหนด ซึ งอาจทําให้เกิ ดความ
เสี ยหายต่อธนาคารฯได้ ความเสี ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากปั จจัยทังภายในและภายนอก โดยปั จจัย
ภายในขึ นอยู่ ก ับ โครงสร้ า งของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี สิ น และการสํ า รองสิ น ทรั พ ย์ส ภาพคล่ อ ง
เพือนํามาใช้รองรั บความต้องการ ส่ วนปั จจัยภายนอกขึ นอยู่กบั ภาวะสภาพคล่ องของตลาดและ
ความเชือมันของผูฝ้ ากเงินเป็ นหลัก
แนวทางการบริ หารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง
การบริ หารความเสี ยงด้านสภาพคล่องอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริ หารความเสี ยง โดย
หน่ ว ยงานบริ หารเงิ น จะทํา หน้ า ที ดู แลรั บ ผิ ดชอบในการจัด การฐานะสภาพคล่ อ งในแต่ ล ะวัน
ให้สอดคล้องและเป็ นไปตามนโยบายบริ หารความเสี ยงของธนาคารฯ รวมถึงตามเกณฑ์ของทางการ
หน่ วยงานบริ หารความเสี ยงจะติ ดตามและควบคุ มการดํารงฐานะสภาพคล่ องของธนาคารฯให้
เป็ นไปตามขอบเขตทีกําหนด
นโยบายหลักในการบริ หารความเสี ยงด้านสภาพคล่องประกอบด้วย การบริ หารจัดการโครงสร้ าง
กระแสเงินสด การกระจุกตัวของเงิ นฝาก สิ นทรัพย์สภาพคล่อง รวมถึ งแผนฉุ กเฉิ นเพือการบริ หาร
สภาพคล่ อ งในยามวิ ก ฤติ (Emergency Contingency Plan) กลยุ ท ธ์ ก ารบริ หารความเสี ยงด้ า น
สภาพคล่องได้พิจารณาถึงสภาพคล่องในตลาด รวมทังผลกระทบต่อสถานะความเสี ยงของธนาคารฯ
ในกรณี ทีเกิดการเปลี ยนแปลงทีไม่ได้คาดการณ์ ขึน ในส่ วนของความเสี ยงจากความไม่สอดคล้อง
กันของกระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์และหนี สิ นตามอายุสัญญา (Maturity Mismatch) และระดับของ
สิ นทรัพย์สภาพคล่องสู งมีอย่างเพียงพอและจะถูกติดตามอย่างสมําเสมอ การจัดหาแหล่งเงินทุนและ
การกระจุกตัวของแหล่งเงิ นทุนจะต้องถูกวางแผนเพือให้ความเสี ยงและผลตอบแทนอยูใ่ นระดับที
เหมาะสม นอกจากนีแผนฉุ กเฉิ นสําหรับการบริ หารจัดการสภาพคล่องในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจได้ถูก
จัดทําขึนเพือให้สามารถนํามาใช้ได้ทนั เวลา นอกจากเครื องมือทีกล่าวไว้ขา้ งต้นธนาคารฯยังกําหนด
สัดส่ วนสิ นเชื อต่อเงิ นฝากและเงิ นกู้ ระดับของสิ นทรั พย์สภาพคล่ องเพือควบคุ มความเสี ยง โดย
ฐานะความเสี ยงด้านสภาพคล่องจะถูกติดตามอย่างสมําเสมอเป็ นรายวันและรายงานต่อผูบ้ ริ หารและ
หน่วยงานทีเกียวข้อง
ธนาคารฯมี ก ารพิ จารณาสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ด้า นสภาพคล่ อ ง โดยพิ จารณาทังสถานการณ์ ข อง
ธนาคารฯและสถานการณ์ ทีอาจจะเกิดขึนทังระบบสถาบันการเงิ น ซึ งทําให้มีปริ มาณเงินไหลออก
จากธนาคารฯมากกว่าปกติ
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ธนาคารฯมี แหล่ งที มาของเงิ นทุ นที สํา คัญจากการระดมเงิ นฝากเป็ นหลัก โดยจากสถานการณ์ ที
ผ่านมาเงินทุนจากเงิ นฝากยังมีอตั ราการเบิกถอนเมือครบอายุทีตําโดยส่ วนใหญ่ลูกค้าจะฝากเงินกับ
ธนาคารฯต่อไป นอกจากนี ธนาคารฯยังมีหุ้นกูท้ งประเภทไม่
ั
ดอ้ ยสิ ทธิ และด้อยสิ ทธิ อีกจํานวนหนึ ง
สําหรับการใช้ไปของเงินทุนนัน ส่ วนใหญ่อยูใ่ นรู ปแบบของเงินให้สินเชื อเป็ นหลัก โดยเงินทุนส่ วน
หนึงจะดํารงเป็ นสิ นทรัพย์สภาพคล่องเพือรองรับความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ทังนี ธนาคารฯมีวงเงิน
ทีอาจจะให้สินเชื อภายในกลุ่มธุ รกิ จการเงิ นเพือเป็ นการสนับสนุ นสภาพคล่ องยามจําเป็ นสําหรั บ
บริ ษทั ในกลุ่ม
3.37.3.1 ปริ มาณของหนีสิ นตามระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกําหนด
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
ระยะเวลาคงเหลือ

หนีสิ น

น้อยกว่า
3 เดือน
150,827

3 - 12 เดือน
56,850

มากกว่า 1 ปี
25,621

รวม
233,298
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
ระยะเวลาคงเหลือ

หนีสิ น

น้อยกว่า
3 เดือน
172,N`0

3 - 12 เดือน
45,'_y

มากกว่า 1 ปี
25,557

รวม
243,985

เมื อครบกําหนดอายุสัญญา หนี สิ นส่ วนใหญ่ของธนาคารฯจะยังคงถู กนํามาฝากใหม่ใน
อัตราที สู ง ถึ งร้ อยละ 90 โดยเฉลี ย ดังนันเมื อพิจารณาพฤติ กรรมดัง กล่ าวปริ ม าณเงิ นจะ
ตํากว่าข้อมูลตามระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกําหนด ทังนี ปริ มาณหนี สิ นทีมีระยะเวลาคงเหลือ
น้อยกว่า 3 เดือนส่ วนหนึงนันเป็ นเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ ซึ งเงินฝากประเภท
ดังกล่าวจะมีลกั ษณะไม่อ่อนไหวและไม่มีการเคลือนย้ายปริ มาณเงินทีรวดเร็ ว
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3.37.3.2 ปริ มาณและองค์ประกอบสิ นทรัพย์ทีมีสภาพคล่องและอัตราส่ วนการวัดค่าความเสี ยง
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม
$%%`
2558
องค์ประกอบของสิ นทรัพย์ทีมีสภาพคล่อง
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนชัวคราวสุทธิ
รวมสิ นทรัพย์ทีมีสภาพคล่อง (1)
ความต้องการสิ นทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ (1)
(1)

1,148
37,062
5,127
43,337

1,100
29,663
6,749
37,512

9,507

9,974

สิ นทรั พย์ สภาพคล่ องและความต้ องการสิ นทรั พย์ พิจารณาตามเกณฑ์ ภายใน

ธนาคารฯมี นโยบายในการดํารงฐานะสิ นทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ของธนาคารฯ โดย
จะต้ อ งสู ง กว่ า ความต้ อ งการสิ นทรั พ ย์ ส ภาพคล่ อ งตามเกณฑ์ ภ ายใน โดย ณ วัน ที
31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารฯมีสินทรัพย์สภาพคล่องซึ งคํานวณเป็ นรายวันอยู่ที
43,337 ล้านบาท และ 37,512 ล้านบาท ตามลําดับ สู งกว่าความต้องการสิ นทรัพย์สภาพ
คล่องตามเกณฑ์ซึงธนาคารฯพิจารณาเป็ นรายวันที 9,507 ล้านบาท และ `,974 ล้านบาท
ตามลําดับ นอกจากนี ธนาคารฯยังมี กระแสเงิ นสดจากการดําเนิ นงาน รวมถึ งวงเงิ นกู้ยืม
ระหว่างธนาคารซึ งเพียงพอทีจะรองรับความต้องการสภาพคล่องทีอาจจะเกิดขึน
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3.37.3.3 วัน ที ที ครบกํา หนดของเครื องมื อ ทางการเงิ น นั บ จากวัน ที ในงบการเงิ น ณ วัน ที
31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
รายการ
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนสุ ทธิ
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี
หนีสิ นทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีสิ นจ่ายคืนเมือทวงถาม
หนีสิ นตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ ืม
ภาระผูกพันและหนีสิ นทีอ" าจเกิดขึน
การรับอาวัลตัวb เงินและการคําประกัน
การกูย้ ืม
ภาระผูกพันอืน

เมือ
ทวงถาม

0 - 3 เดือน

3 - 12 เดือน

1 - 5 ปี

1,148
1,567
24,333
27,048

35,197
1,851
22,980
60,028

1
2,164
48,655
50,820

59,984
623
180
37
60,824

61,813
627
19,800
82,240

5
-

298
-

หนีทีไม่ก่อให้
เกิดรายได้

เกิน 5 ปี

ไม่มี
กําหนด

297
1,102
110,204
111,603

2
10,685
10,687

434
434

5,121
5,121

1,148
37,062
5,553
221,978
265,741

33,834
1,277
21,739
56,850

320
34
15,500
15,854

2,444
7,323
9,767

-

-

155,951
4,971
180
34
64,399
225,535

16
4,410

31
3,349

1
-

645
30

-

996
7,789

รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
รายการ
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนสุ ทธิ
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี
หนีสิ นทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีสิ นจ่ายคืนเมือทวงถาม
หนีสิ นตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ ืม
ภาระผูกพันและหนีสิ นทีอ" าจเกิดขึน
การรับอาวัลตัวb เงินและการคําประกัน
การกูย้ ืม
ภาระผูกพันอืน

เมือ
ทวงถาม

0 - 3 เดือน

3 - 12 เดือน

1 - 5 ปี

1,100
1,856
1,O'`
4,O_%

27,509
3,327
$O,O$$
%O,y%y

1,384
49,074
50,458

55,130
1,381
356
37
56,904

78,028
1,435
29,365
108,828

1
-

7
-

หนีทีไม่ก่อให้
เกิดรายได้

เกิน 5 ปี

ไม่มี
กําหนด

298
2,038
128,%;y
;_O,y%&

29,;'O
29,;'O

436
436

N,`ON
N,`ON

1,100
29,663
7,185
234,769
272,717

25,388
4,456
15,894
45,738

500
21
42
15,680
16,243

2,671
6,643
9,314

-

-

159,046
9,964
356
42
67,619
237,027

434
9,756

26
4,808

-

639
30

-

1,107
14,594

รวม

69

3.37.4 ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลียน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารฯไม่มีฐานะการเงินทีเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ
3.37.5 ตราสารอนุพนั ธ์
ธนาคารฯมีนโยบายทีจะประกอบธุ รกรรมตราสารทางการเงิ นทีเป็ นตราสารอนุ พนั ธ์เพือป้ องกัน
ความเสี ยงและเพือค้า
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารฯมีธุรกรรมตราสารทางการเงินทีเป็ นตราสารอนุ พนั ธ์
เพือค้า ดังนี
สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย (Interest rate swap agreement)
ธนาคารฯได้มีการทําสัญญาแลกเปลี ยนอัตราดอกเบีย (Interest rate swap agreement) เพือเป็ น
เครื องมือบริ หารความเสี ยงทีเกียวเนื องกับสิ นทรัพย์ทางการเงินทีมีอตั ราดอกเบีย ซึ งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี
(หน่วย: ล้านบาท)

ระยะเวลาสิ นสุดสัญญา
ปี 2562

ณ วันที _; ธันวาคม $%%`
มูลค่าสัญญา
(Notional amount)
1,200

มูลค่ายุติธรรม
กําไร (ขาดทุน)
(34)
(หน่วย: ล้านบาท)

ระยะเวลาสิ นสุดสัญญา
ปี 2562

ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
มูลค่าสัญญา
(Notional amount)
1,200

มูลค่ายุติธรรม
กําไร (ขาดทุน)
(42)
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3.37.6 มูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิน
ตารางต่ อ ไปนี เป็ นการสรุ ปเปรี ยบเที ย บมู ล ค่ า ตามบัญ ชี แ ละมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของเครื องมื อ
ทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที _; ธันวาคม
$%%`
รายการ
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ
เงินลงทุนสุ ทธิ
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียค้างรับสุ ทธิ
หนีสิ นทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ
หนีสิ นจ่ายคืนเมือทวงถาม
หนีสิ นตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื
(1)

มูลค่าตาม
บัญชี

2558
มูลค่า
ยุติธรรม

มูลค่าตาม
บัญชี

มูลค่า
ยุติธรรม

1,148
37,062
5,553
215,753 (1)

1,148
37,062
5,553
218,036

1,100
29,663
7,185
229,510 (1)

1,100
29,663
8,327
231,032

155,951
4,971
180
34
64,399

155,951
4,971
180
34
64,748

159,046
9,964
356
42
67,619

159,046
9,964
356
42
68,029

ณ วันที G? ธั นวาคม FIIA และ FIIB มูลค่ าตามบัญชี ของเงิ นให้ สิ นเชื อแก่ ลูกหนี แ& ละดอกเบี ย& ค้ างรั บไม่ รวมสํารองส่ วนเกิ น
จํานวน 1,276 ล้ านบาท และ G?F ล้ านบาท ตามลําดับ

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิ นนัน มูลค่ายุติธรรมจะถูกพิจารณาพร้อม
กับค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญตามความเสี ยงทีเกียวข้อง และสําหรับมูลค่าตามบัญชี ของเครื องมือทาง
การเงินนัน คือ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ของเครื องมือทางการเงินหลังจากการปรับลดค่าเผือหนี สงสัย
จะสู ญทังหมด
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3.38 ลําดับชั นของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที _; ธันวาคม $%%` และ $%%y ธนาคารฯมีสินทรัพย์และหนี สิ นทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อ
เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม ดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่า
ตามบัญชี
สินทรัพย์ ทวี" ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย
ตราสารทุน
ตราสารหนี
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
อาคารชุดสํานักงาน
หนีสินทีว" ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย
สินทรัพย์ ทเี" ปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนทัวไป
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบีย
ค้างรับ
หนีสินทีเ" ปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนีสิ นจ่ายคืนเมือทวงถาม
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื
(?)

ณ วันที _; ธันวาคม $%%`
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1

รวม

y
5,119
_;
&y'

y
-

5,119
-

_;
&y'

y
5,119
_;
&y'

_&

-

_&

-

_&

1,148
37,062
4$6

1,148
2,008
-

34,757
-

297
1,y';

1,148
37,062
1,y';

-

_',`&$

;yO,O`&

$;y,O_N

%%,'$`
NO&
180
-

;OO,$$$
4,367
64,748

-

155,951
4,971
180
64,748

215,753 (?)
155,951
4,971
180
64,399

มูลค่ าตามบัญชี ของเงินให้ สินเชื อแก่ ลูกหนี แ& ละดอกเบีย& ค้ างรั บไม่ รวมสํารองส่ วนเกิ นจํานวน ?,F@] ล้ านบาท
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(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่า
ตามบัญชี
สินทรัพย์ ทวี" ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย
ตราสารหนี
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
อาคารชุดสํานักงาน
หนีสินทีว" ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย
สินทรัพย์ ทเี" ปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนทัวไป
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบีย
ค้างรับ
หนีสินทีเ" ปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนีสิ นจ่ายคืนเมือทวงถาม
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื
(?)

ณ วันที _; ธันวาคม $%%y
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1

รวม

N,749
_;
&`N

-

6,749
-

_;
496

6,749
_;
496

&$

-

&$

-

42

1,100
29,663
436

1,100
1,857
-

27,509
-

297
1,578

1,100
29,663
1,578

-

37,084

193,948

231,032

51,%;'
NO%
356
-

107,%$`
9,_%`
68,029

-

159,046
9,964
356
68,029

229,510 (?)
159,046
9,964
356
67,619

มูลค่ าตามบัญชี ของเงินให้ สินเชื อแก่ ลูกหนี แ& ละดอกเบีย& ค้ างรั บไม่ รวมสํารองส่ วนเกิ นจํานวน G?F ล้ านบาท
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ความอ่อนไหวทีมี ต่อการเปลี ยนแปลงในข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้สําหรับสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่ สินทรัพย์
ทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนและอาคารชุ ดสํานักงาน ธนาคารฯได้วา่ จ้างให้ผปู ้ ระเมิน
ราคาภายนอกที ได้รับ อนุ ญาตจากสํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์เป็ น
ผูป้ ระเมินราคา โดยผูป้ ระเมินราคาใช้วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) โดยนํากระแสเงิ นสดสุ ทธิ ที
คาดว่าจะได้รับรายปี คิดลดด้วยอัตราคิดลดทีคํานึ งถึ งปั จจัยพืนฐานเกี ยวกับอัตราการกูย้ ืมและปั จจัยความ
เสี ยงต่าง ๆ
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนและอาคารชุดสํานักงาน ข้อมูลทีไม่สามารถ
สังเกตได้ทีมีนยั สําคัญทีถูกใช้เป็ นสมมติฐานในการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนและ
อาคารชุ ดสํานักงานได้แก่ อัตราการเติบโตของค่าเช่าต่อปี และอัตราคิดลดในอัตรา 5% และ 9% ตามลําดับ
การลดลงอย่างเป็ นสาระสําคัญของอัตราการเติบโตของค่าเช่ าหรื อการเพิมขึนอย่างเป็ นสาระสําคัญของ
อัตราคิดลดจะทําให้มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนและอาคารชุดสํานักงานลดลง
ในระหว่างปี ปั จจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม
4.

เงินปันผลจ่ าย
อนุมตั ิโดย

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล ทีประชุมคณะกรรมการ
สําหรับปี 25%y
ธนาคารฯ ครังที N/$%%y
เมือวันที ;y ธันวาคม $%%y
รวมเงินปันผลจ่ายในปี $%%y
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล ทีประชุมคณะกรรมการ
สําหรับปี 25%9
ธนาคารฯ ครังที '/$%%`
เมือวันที ` ธันวาคม $%%`
รวมเงินปันผลจ่ายในปี $%%9

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
หุน้ บุริมสิทธิ หุน้ สามัญ
(บาทต่อหุน้ ) (บาทต่อหุน้ )
;.$O
;.$O

จํานวน
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่าย
ในเดือน
(ล้านบาท)
1,106

มกราคม $%%`

1,106
2.20

2.20

2,027

มกราคม $%60

2,027
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5.

เหตุการณ์ สําคัญในระหว่ างปี
การซือธุรกิจลูกค้ ารายย่ อย
ณ วันที $$ ธันวาคม $%%` ธนาคารฯ และบริ ษทั ออล-เวย์ส จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยในกลุ่มทิสโก้ ได้ตกลง
ซื อขายธุ รกิ จลูกค้ารายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) และได้เข้าลงนามใน
สัญญาซื อขายธุ รกิจดังกล่าว โดยธนาคารฯ จะรับโอนธุ รกิจสิ นเชื อบุคคล ธุ รกิ จสิ นเชื อเพือการเคหะ ธุ รกิ จ
สิ นเชื อธุ รกิ จรายย่อย ธุ รกิ จบริ หารความมังคัง และธุ รกิ จเงินฝากบุคคล ในขณะทีบริ ษทั ออล-เวย์ส จํากัด
จะรับโอนธุ รกิจบัตรเครดิ ต การซื อขายธุ รกิจดังกล่าวคาดว่าจะเสร็ จสมบูรณ์ ภายในปี $%NO หลังจากได้รับ
การอนุมตั ิจากธนาคารแห่งประเทศไทยและผูถ้ ือหุ น้ ของผูโ้ อนและผูร้ ับโอน
งบการเงินของธนาคารฯ ณ วันที _; ธันวาคม $%%` ไม่ได้รวมรายการซื อขายธุ รกิจดังกล่าวข้างต้น

6.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนีได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารฯเมือวันที 9 กุมภาพันธ์ 2560
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สรุ ปตาแหน่ งรายการที่กาหนดตามแบบรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
หัวข้ อ

หน้ า

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

หน้ า 1-1 ถึง 1-5

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

หน้ า 2-1 ถึง 2-12

3. ปั จจัยความเสีย่ ง

หน้ า 3-1 ถึง 3-11

4. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่น

หน้ า 6-1 ถึง 6-2

5. ผู้ถือหุ้น

หน้ า 7-1

6. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

หน้ า 7-12

7. โครงสร้ างการจัดการ

หน้ า 8-1 ถึง 8-16

8. การกากับดูแลกิจการ

หน้ า 9-1 ถึง 9-16

9. ความรับผิดชอบต่อสังคม

หน้ า 10-1 ถึง 10-6

10. การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสีย่ ง

หน้ า 11-1 ถึง 11-4

11. รายการระหว่างกัน

หน้ า 12-1

12. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ

หน้ า 13-1 ถึง 13-7

13. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

หน้ า 14-1 ถึง 14-10

หมายเหตุ:

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้ อมูลของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของบริ ษัทที่
แสดงไว้ ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของของบริษัท (www.tisco.co.th)

B-1

รายงานฉบับนีพ้ ิมพ์ ด้วยนา้ หมึกถั่วเหลืองบนกระดาษรีไซเคิลซึ่งเป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้ อม

