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รายงานจากคณะกรรมการ
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปั จจัยความเสี่ยง
4. ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
6. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
8. โครงสร้ างการจัดการ
9. การกากับดูแลกิจการ
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
12. รายการระหว่างกัน
ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน และ
หัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัท
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5 รายงานจากคณะกรรมการบริหาร
เอกสารแนบ 6 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสารแนบ 7 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
เอกสารแนบ 8 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน และ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สรุ ปตาแหน่ งรายการที่กาหนดตามแบบรายงานประจาปี
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รายงานจากคณะกรรมการ
เศรษฐกิจไทยในปี 2560 ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ด้ วยอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ (GDP) ที่ร้อยละ 3.9 จากภาคการส่งออกที่ขยายตัว
ดีขึน้ และปริ มาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ ามาจานวนมากขึน้ ตลอดปี ภาคการบริ โภคโดยรวมเริ่ มฟื ้นตัวตามระดับความเชื่อมั่นของผู้บริ โภคที่
เพิ่มขึ ้นและรายได้ ภาคการเกษตรที่ปรับตัวดีขึน้ อย่างไรก็ดี ภาคครัวเรื อนยังคงระมัดระวังในการใช้ จ่ายจากหนีค้ รัวเรื อนที่ยงั คงอยู่ ในระดับสูง
การลงทุนภาคเอกชนยังคงทรงตัว แต่เริ่ มส่งสัญญาณแนวโน้ มที่ดีขึน้ ในอนาคต ในขณะที่การใช้ จ่ายภาครัฐที่จะช่วยพยุงการเติบโตของเศรษฐกิ จ
ยังคงเป็ นไปอย่างเชื่องช้ า เศรษฐกิจในประเทศบางส่วนได้ รับอานิสงส์จากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ทังนี
้ ้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึน้ ดอกเบี ้ย
3 ครัง้ ในปี 2560 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.5 สะท้ อนความแข็งแกร่ งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในขณะที่เศรษฐกิจฝั่ งยุโรปเริ่ มกลับมาฟื น้ ตัว ส่วนเศรษฐกิจจีน
ยังคงเติบโตได้ ดีอย่างต่อเนื่อง แม้ ต้องเผชิญกับความกดดันหลายด้ าน จากการควบคุมระดับหนีส้ าธารณะ และความร้ อนแรงของการเติบ โตของ
ภาคอสังหาริมทรัพย์
แม้ สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยังคงขยายตัวได้ ดี ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยในปี 2560 เติบโตอย่างเชื่องช้ า ด้ วยอัตราการขยายตัวของ
สินเชื่อเพียงร้ อยละ 4.4 การเติบโตของสินเชื่อยังคงถูกจากัดโดยระดับหนีภ้ าคครัวเรื อนที่อยู่ในระดับสูง ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ที่ออ่ นแอ และการขาดปั จจัยสนับสนุนจากการลงทุนภาคเอกชนขนาดใหญ่ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ยงั คงเจอกับแรงกดดันจากคุณภาพสินทรัพย์
ซึง่ ได้ รับผลกระทบมาจากภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เปราะบาง สินเชื่อบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน และปั ญหาลูกหนีบ้ รรษัทขนาดใหญ่
บางราย รวมถึงแรงกดดันจากการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของทางการ ทังกฎหมายและกฎระเบี
้
ยบใหม่ โดยเฉพาะมาตรฐานบัญชี IFRS 9 ที่กาลังจะมี
ผลบังคับใช้ จะส่งผลกระทบต่อธนาคารพาณิชย์ไทยในแง่ต้นทุนการปฏิบตั ิตามเกณฑ์ที่เพิ่มขึน้ ซึ่งสะท้ อนถึงความซับซ้ อนของกฎเกณฑ์ใหม่
ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยยังคงขับเคลื่อนไปสู่ “ไทยแลนด์ 4.0 และเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ” ด้ วยการใช้ ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (National e-Payment) ผ่านระบบพร้ อมเพย์ (Prompt-Pay) อย่างแพร่หลาย และการเริ่ มใช้ การจ่ายเงินผ่านระบบ “QR Code” (คิวอาร์ โค้ ด)
เพื่อผลักดันประเทศไทยเข้ าสูส่ งั คมไร้ เงินสดอย่างเต็มตัว
แม้ วา่ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์จะชะลอตัวในภาพรวม ธนาคารทิสโก้ ยงั คงสามารถสร้ างผลประกอบการปี 2560 อย่างยอดเยี่ยม ด้ วยกาไรสุทธิ
จานวน 4,301 ล้ านบาท เติบโตร้ อยละ 16.6 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า นอกจากผลสาเร็ จด้ านผลกาไร ธนาคารทิ สโก้ ยังสามารถบริ หารคุณภาพ
สินทรัพย์ได้ ดี ส่งผลให้ อัตราส่วนหนีท้ ี่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ต่อสินเชื่อรวมลดลงอย่างต่อเนื่องสวนทางกับอุตสาหกรรม อีกทัง้ ผลประกอ บการ
ที่แ ข็ งแกร่ งขึน้ มีปัจจัยสนับ สนุน จากการเติ บ โตของรายได้ ค่า ธรรมเนี ยม โดยเฉพาะธุ รกิ จนายหน้ า ประกัน ภัย กลุ่ มทิ ส โก้ ยังคงระมัด ระวัง
ในการเตรี ย มตัว รั บ มือ กับ ความไม่แ น่น อนในอนาคตและการเปลี่ย นแปลงกฎเกณฑ์ ต่า งๆ โดยทิส โก้ ป รั บ เพิ่ม อัต ราส่ว นเงิน สารองต่อ
หนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ อยูใ่ นระดับสูงที่สดุ ในอุตสาหกรรม สอดคล้ องกับนโยบายการตังส
้ ารองอย่างระมัดระวัง โดยเงินกองทุนของธนาคารทิสโก้
ยังคงแข็งแกร่งที่สดุ ด้ วยอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ (BIS Ratio) อยูท่ ี่ร้อยละ 20.7
ในปี 2560 ธนาคารทิสโก้ ประสบความสาเร็ จในการรับโอนธุรกิจลูกค้ ารายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
(“SCBT”) เป็ นที่เรี ยบร้ อย ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560 การรับโอนกิจการดาเนินไปอย่างราบรื่ น จากความทุ่มเทและร่วมมือของพนักงานทิสโก้ และ
พนักงาน SCBT โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ บริ การลูกค้ าอย่างสะดวกสบายที่สุด ทัง้ นี ้ ธุรกิจลูกค้ ารายย่อยของทิสโก้ ขยายตัวมากขึน้ ครอบคลุม
ผลิตภัณฑ์และบริ การที่หลากหลาย รวมถึงเพิ่มธุรกิจใหม่ ทัง้ สินเชื่อบ้ าน สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก สินเชื่อส่วนบุคคล และบริ การธนบดีธ นกิจ
ผ่านรูปแบบการให้ บริการขายผลิตภัณฑ์การลงทุนจากหลากหลายบริษัท (Open-Architecture) การรับโอนธุรกิจส่งผลให้ สินเชื่อรวมของกลุ่มเติบโตขึ ้น
ปี 2560 เป็ นอีกปี ที่ดีสาหรับธุรกิจลูกค้ าบรรษัท โดยเฉพาะบริ การที่เกี่ยวกับตลาดทุน ธนาคารทิสโก้ ยังให้ สินเชื่อบริ ษัทขนาดใหญ่และ
สินเชื่อโครงการต่างๆ อย่างหลากหลาย ในส่วนของธุรกิจลูกค้ าธนบดีและจัดการกองทุน ปี ที่ผ่านมาประสบความสาเร็ จอย่างดีเยี่ยม โดยมีสินทรัพย์
ภายใต้ การบริ หารเติ บโตอย่างแข็งแกร่ ง ตามผลประกอบการกองทุนที่มั่นคงและการให้ บริ การที่ปรึกษาทางการเงินที่มีคุณภาพ ธนาคารทิสโก้
นาเสนอบริ การ Open Architecture โดยลงนามความร่วมมือร่วมกับ 10 บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนชันน
้ า เพื่อค้ นหาผลิตภัณฑ์การลงทุน
ที่ดีที่สดุ เพื่อเสนอให้ กบั ลูกค้ า
ทิสโก้ ให้ ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด มุ่งมัน่ ที่จะดาเนินตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็ นสิ่งเน้ นย ้า
ในแนวปฏิบตั ิที่ดีเลิศ ทิสโก้ ได้ รับการจัดให้ อยู่ในกลุ่มต้ นๆ ของการประเมินการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทจดทะเบียน หรื อ “บริ ษัทที่มีการกากับ
ดูแลกิจการดีเลิศ” จากผลสารวจการกากับดูแลกิจการบริ ษัทจดทะเบียนไทยประจาปี 2560 โดยสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) นอกจากนี ้
แนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนถูกนามาเป็ นหลักในการดาเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ โดยคานึงถึงผลกระทบของธุรกิจต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้ อม
และสัง คมในทุก แง่ม ุม ในปี นี ้ ทิส โก้ ไ ด้ รั บ เลือ กเป็ นหนึ่ง ใน “หุ้น ยั่ง ยืน ” (Thailand Sustainability Investment -THSI) ประจาปี 2560
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้ อนผลการดาเนินงานที่ยอดเยี่ยมในแง่มมุ ของสิ่งแวดล้ อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อสร้ าง
A-1

การเติบโตอย่างยัง่ ยืน ซึ่งเป็ นปั จจัยที่นักลงทุนให้ ความสาคัญ นอกจากนี ้ ทิสโก้ ยงั คงดาเนินโครงการด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อ ง
มุง่ เน้ นในการให้ ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนและชุมชนผ่านการริเริ่มใหม่ๆ และกิจกรรมการให้ ความรู้ตา่ งๆ มาโดยตลอด
สาหรับปี 2561 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ มที่จะฟื น้ ตัว โดยคาดว่าจะได้ รับปั จจัยสนับสนุนจากภาคการส่งออก การท่องเที่ยว และการลงทุน
ภาครัฐที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ภาพรวมการดาเนินงานของธุรกิจธนาคารพาณิชย์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วจากเทคโนโลยีทางการเงิน (ฟิ นเทค) และ
บริการทางการเงินระบบดิจิทลั ที่เริ่ มเข้ ามามีผลกระทบมากขึน้ ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งเริ่ มลดขนาดองค์กร โดยการลดจานวนสาขาและจานวน
พนักงาน เพื่อเตรี ยมพร้ อมรับความท้ าทายที่กาลังจะมาถึง ทิสโก้ ได้ เตรี ยมความพร้ อมผ่านการเริ่ มโครงการ Business Transformation และ
ใช้ ที่ปรึ กษาทางด้ านเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่ อนธุรกิจไปสู่รูปแบบใหม่ ในขณะที่ยังคงยึดมั่นแนวทางการทาธุรกิจโดยเน้ น การบริ ห ารแบบลีน
เพื่อลดความสูญเปล่าและดาเนินงานอย่างมีประสิทธิ ภาพ พร้ อมด้ วยการบริ หารพนักงานอย่า งมีค ุณ ภาพและมีการบริ ห ารต้ น ทุน โดยรวม
อย่างเหมาะสม ซึง่ ทาให้ ทิสโก้ มีความต้ องการจานวนเครือข่ายสาขาและการลงทุนที่น้อยกว่า ตลอดจนสามารถปรับตัวได้ เป็ นอย่างดีแม้ ในภาวะ
ที่มีความเปลี่ยนแปลงและความท้ าทายในช่วงเวลานี ้
ในโอกาสนี ้ คณะกรรมการขอขอบคุณ ลูกค้ า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ถือหุ้นที่ให้ การสนับสนุนธนาคารทิสโก้ ตลอดมาอย่างยาวนาน
แม้ ในช่วงเวลาที่ยากลาบาก เราเชื่อว่า ด้ วยความตังใจ
้ ทุ่มเท และความร่วมมือกันของผู้บริ หารและพนักงาน รวมทังคู
้ ่ค้า ทิสโก้ จะสามารถรักษา
การเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพอย่างต่อเนื่องในปี 2561 และปี ต่อๆ ไป

คณะกรรมการ
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1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

กลุ่มทิสโก้ ได้ ดาเนินการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นโดยมีบริ ษัทโฮลดิ ้งเป็ นบริ ษัทใหญ่ของกลุ่ม โดยหลังจากพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2551 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร” หรื อ “ธนาคารทิสโก้ ”) ได้ ยื่นขอจัดกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจัดตังบริ
้ ษัทใหม่ คือ บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ซึ่งมีสถานะเป็ นบริ ษัทมหาชนที่
ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์เพื่อเป็ นบริษัทโฮลดิ ้ง และเป็ นบริษัทใหญ่ของกลุม่ ทิสโก้ แทนธนาคารทิสโก้
1.1

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 นตัวกาหนดภาพความมุ่งหวังสูงสุดที่องค์กรต้ องการ
จะบรรลุพนั ธกิจเป็ นการกาหนดภารกิจและหลักปฏิบตั ิที่องค์กรจะยึดถือในการดาเนินธุรกิจ คุณค่าหลัก คือหลักการร่วมกันที่ผ้ บู ริ หารและพนักงาน
จะนามาใช้ ในการดาเนินงานให้ บรรลุเป้าหมาย
วิสยั ทัศน์ขององค์กร คือ “สร้ างโอกาสให้ ชีวิต”
พันธกิจขององค์กร คือ “ทิสโก้ เป็ นองค์กรแห่งการเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพ ที่ม่งุ เน้ นการนาเสนอผลิตภัณฑ์การเงินอันมีคณ
ุ ค่ าให้ กับลูกค้ า
ด้ วยความเชี่ยวชาญอย่างเป็ นผู้นาและมืออาชีพ ทิสโก้ มงุ่ มัน่ ที่จะขยายบริ การให้ ครอบคลุมความต้ องการของลูกค้ าในทุกพื ้นที่ โดยให้ ความสาคัญ
กับการริเริ่มสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์การเงินใหม่ๆ และการให้ คาแนะนาที่สรรสร้ างโอกาสทางการเงินของลูกค้ าในทุกช่วงของชีวิ ต การพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่องและการลงทุนในเทคโนโลยีชนน
ั ้ าคือหัวใจของบริ การที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ของเรา ทิสโก้ ยงั ยึดมัน่ ในวัฒนธรรมองค์ กร
ที่ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อสร้ างสรรค์คณ
ุ ค่าอย่างยัง่ ยืนเพื่อลูกค้ า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม”
ค่านิยมขององค์กร กลุม่ ทิสโก้ มีคา่ นิยมองค์กรซึง่ ถือเป็ นหัวใจสาคัญของการให้ บริ การแก่ลกู ค้ า และเป็ นคุณค่าที่ม่งุ ปลูกฝั งแก่พนักงาน
ทุกคน เพื่อพัฒนาไปสูว่ ฒ
ั นธรรมองค์กรและเป็ นแม่บทในการสร้ างทัศนคติของการทางานอย่างมืออาชีพ ค่านิยมที่กลุม่ ทิสโก้ ให้ ความสาคัญ ได้ แก่
1) ลูกค้ าเป็ นหลัก

ใส่ใ จมุ่งบริ การลูกค้ า เป็ นหลัก สามารถเสนอแนวคิดและพัฒนาวิธีการที่เหมาะสม เพื่อตอบสนอง
ความต้ องการที่หลากหลายของลูกค้ า

2) เชี่ยวชาญอย่ างผู้นา

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

3) ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม

บุคลากรของทิสโก้ ประพฤติปฏิบัติ ตนอย่างซื่อสัตย์ สุจริ ต ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของจรรยาบรรณ
วิชาชีพในการปฏิบตั ิงานและการให้ บริการแก่ลกู ค้ า

4) ความคิดสร้ างสรรค์

ความเชีย่ วชาญของทิสโก้ ไม่ได้ มาจากความรู้จริง ประสบการณ์และความชานาญเท่านัน้ แต่ยงั ผสมผสาน
ในส่วนของความคิดสร้ างสรรค์ เพราะเราเชื่อว่าคาแนะนาต่างๆ ที่มอบให้ แก่ลกู ค้ า ต้ องมีทงความถู
ั้
กต้ อง
ความหลากหลาย และความสร้ างสรรค์ ซึ่งจะช่วยเปิ ดมุมมอง สร้ างทางเลือกในการบริ หารจัดการต่างๆ
เกี่ยวกับการเงินได้

5) สร้ างผลงานที่น่าเชื่อถือ สานความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าด้ วยการมอบบริการที่ดีที่สดุ เพิ่มคุณค่าในการบริการด้ วยความรู้ความชานาญ
ในวิชาชีพและการปฏิบัติงานที่น่าเชื่อถือและเป็ นที่ ไว้ วางใจ เน้ นความพึงพอใจและความสาเร็ จของ
ลูกค้ าเป็ นมาตรฐานในการประเมินผลงาน
6) การให้ คาแนะนา

บุคลากรของทิสโก้ มีความเชี่ยวชาญด้ านการเงิน มีความปรารถนาที่จะแนะนา วางแผน จัดการ ด้ านการเงิน
ให้ กับผู้อื่นอย่างดี ที่สุด ด้ วยบุคลิกที่เป็ นกันเองและเปิ ดกว้ าง ทาให้ สามารถรับรู้ และเข้ าใจถึงความ
ต้ องการที่แท้ จริงของลูกค้ า เพื่อช่วยให้ ลกู ค้ าบรรลุเป้าหมายทางการเงินอย่างแท้ จริง

กลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ (Strategic Plan)
ในการจัดทาแผนธุรกิจสาหรับระยะเวลา 3 ปี ข้ างหน้ า กลุม่ ทิสโก้ พิจารณาถึงสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ ได้ แก่ ภาวะเศรษฐกิจ กฎหมาย และ
นโยบายภาครัฐ นอกจากนีย้ งั พิจารณาถึงปั จจัยภายในอื่นๆ เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ความเสี่ยง ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ (Critical Success
Factor) และประเด็นสาคัญต่างๆ ที่ต้องเร่งปฏิบตั ิ (Priority Issue) โดยผู้บริ หารจะนาปั จจัยต่างๆ ดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาเพื่อกาหนด
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แนวทางขององค์กร (Corporate Theme) ในแต่ละปี และจัดทาแผนกลยุทธ์ องค์กร (Corporate Strategy Map) ให้ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ (Vision)
ขององค์กร ในการนากลยุทธ์มาใช้ ปฏิบตั ิ กลุม่ ทิสโก้ 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)
ของแต่ละสายธุรกิ จ อัน จะเชื่อมโยงกับระบบการบริ ห ารผลงาน (Performance Management) ที่ กาหนดผลตอบแทนของพนักงานตาม
ผลการปฏิบตั ิงาน โดยมีการติดตามผลงานอย่างสม่าเสมอ (Performance Dashboard)
แผนกลยุทธ์ องค์ กร
เพื่อให้ การดาเนินงานของบริ ษัทบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามวิสยั ทัศน์ และภารกิจที่วางไว้ นัน้ กลุ่มทิสโก้ มีการกาหนดแผนกลยุทธ์
องค์กรไว้ โดยมีประเด็นที่มงุ่ เน้ น ดังต่อไปนี ้
 ขยายการให้ บริการสินเชื่อไปยังภูมิภาคต่างๆ ให้ ครอบคลุมทัว่ ประเทศ ผ่านสาขา microfinance ภายใต้ แบรนด์ “สมหวัง เงินสัง่ ได้ ”
 ขยายฐานลูกค้ าเงินฝาก และ ธนบดีธนกิจ ในกลุม่ ที่มีระดับรายได้ ปานกลางขึน้ ไป จากแนวโน้ มประชากรที่เข้ าสู่สงั คมผู้สงู อายุและ
กลุม่ ลูกค้ าที่เข้ าสูว่ ยั เกษียณอายุ
 เสาะหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อช่วยขยายฐานลูกค้ าและเพิ่มช่องในการเข้ าถึงบริการ
 สร้ างความร่วมมือระหว่างสายธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้ าถึงลูกค้ า รวมถึงการแนะนาลูกค้ าระหว่างสายธุรกิจเพื่อนาเสนอบริ การ
ที่ตอบสนองรูปแบบการใช้ ชีวิต (lifestyle) และความต้ องการของลูกค้ าที่หลากหลาย
 รักษาและขยายธุรกิจจากฐานลูกค้ าในปั จจุบนั ด้ วยการนาเสนอบริ การด้ านการเงินที่ตอบโจทย์ความต้ องการและสร้ างมูลค่าเพิ่ม
ให้ กบั ลูกค้ า
 มุ่งเน้ นการพัฒนาคุณภาพของผู้จดั การธนบดีเพื่อบริ การคาที่ปรึกษาการเงิน การลงทุน การจัดการสินทรัพย์ และการให้ บริ การ
ขายผลิตภัณฑ์การลงทุนจากหลากหลายบริษัท (Open-Architecture)
 วางโครงสร้ า งพืน้ ฐานดิจิท ัล เพื่อรองรับ การเปลี่ย นแปลงพฤติกรรมของผู้บ ริ โภคและรองรับ การขยายธุรกิจ ลูกค้ า รายย่อ ย
ผ่านแพลตฟอร์ มใหม่
1.2

ความเป็ นมาของธนาคาร และการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สาคัญ
 ในปี 2557 ธนาคารทิสโก้ ได้ เพิ่มทุนตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจ
ในอนาคต และมีเงินกองทุนอยูใ่ นระดับที่เพียงพอรองรับสภาพแวดล้ อมที่ผนั ผวนมากขึ ้น ทังนี
้ ้ ธนาคารได้ ออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม คิ ดเป็ นยอดเงินจากการเพิ่มทุนจานวน 1,023.96 ล้ านบาท ส่งผลให้ ทุนชาระแล้ วของธนาคารเพิ่มขึน้ เป็ น
9,215,676,920 บาท ปั จจุบนั บริษัทถือหุ้นในธนาคารทิสโก้ ร้ อยละ 99.99 ของจานวนหลักทรัพย์ที่ออกแล้ วทังหมด
้
 ในปี 2559 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ได้ ลงนามในสัญญาซื ้อขายธุรกิจลูกค้ ารายย่อยของธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย)
จากัด (มหาชน) และได้ ดาเนินการรับโอนธุรกิจลูกค้ ารายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) แล้ วเสร็ จ
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560 ทัง้ นีธ้ ุรกิจลูกค้ ารายย่อยครอบคลุมถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อธุรกิจรายย่อย
บริ การธนบดีธนกิจ (Wealth Management) บริ การนายหน้ าประกันภัย (Bancassurance) เงินฝากรายย่อย รวมทังสาขาธนาคาร
้
จานวน 4 สาขา รับโอนโดยธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
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1.3

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ภายหลังแผนการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นแล้ วเสร็จ ธนาคารทิสโก้ เป็ นบริษัทย่อยของกลุ่มทิสโก้ โดยมีบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด
(มหาชน) เป็ นบริษัทใหญ่ของกลุม่ ทังนี
้ ้ โครงสร้ างการถือหุ้นกลุม่ ทิสโก้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี ้

นอกจากนี ้ ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) บริษัทแกนของกลุม่ ทิสโก้ ถือหุ้นในนิติบคุ คลอื่นร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ ว
โดยบริ ษัททังหมดไม่
้
ใช่บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการถือหุ้นดังกล่าวจัดเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 3.3.5 เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่ธนาคารถือหุ้นตังแต่
้ ร้อยละ 10 ขึน้ ไปของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วของ
นิติบคุ คลนัน้
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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ให้ บริ การทางการเงินภายใต้ ใบอนุญาตประกอบธุรกิ จธนาคารพาณิชย์ โดยให้ บริ การผ่าน
สํานักงานใหญ่ของธนาคาร และสาขาของธนาคารซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีสาขาที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นกรุงเทพมหานครและภูมิภาคทังสิ
้ ้น 60 แห่ง
2.1

ลักษณะบริ การ

โครงสร้ างรายได้
โครงสร้ างรายได้ ของธนาคาร มีดงั นี ้

(หน่วย: ล้ านบาท)
ปี 2558
จานวน
ร้ อยละ
รายได้ ดอกเบี ้ย
เงินให้ สินเชื่อ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินให้ เช่าซื ้อและสัญญาเช่าการเงิน
เงินลงทุน
รายได้ ดอกเบีย้
ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ้ย
รวมรายได้ ดอกเบีย้ - สุทธิ
รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้ จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ - สุทธิ
รายได้ จากการดําเนินงานอื่น ๆ
รวมรายได้ จากการดาเนินงาน

5,586
479
9,694
245
16,004
(6,565)
9,440
3,133
(65)
3,068
976
13,483

41.4
3.5
71.9
1.8
118.7
(48.7)
70.0
23.2
(0.5)
22.8
7.2
100.0

ปี 2559
จานวน
5,456
487
9,100
151
15,194
(4,958)
10,236
3,139
(96)
3,043
792
14,071

ปี 2560
ร้ อยละ
38.8
3.4
64.7
1.1
108.0
(35.2)
72.7
22.3
(0.7)
21.6
5.6
100.0

จานวน
6,527
574
8,286
144
15,531
(4,683)
10,848
3,293
(111)
3,182
1,360
15,391

ร้ อยละ
42.4
3.7
53.8
0.9
100.9
(30.4)
70.5
21.4
(0.7)
20.7
8.8
100.0

ภายหลังการปรับโครงสร้ างการถือหุ้น ธนาคารทิสโก้ ประกอบธุรกิ จธนาคารพาณิ ชย์ เพียงอย่างเดียว 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 บริ การ 3 ประเภทดังนี ้
1.1 บริการสินเชื่อรายย่ อย (Retail Loans)
บริการสินเชื่อรายย่อย เป็ นการให้ สินเชื่อกับกลุ่มลูกค้ ารายย่อยที่เป็ นบุคคลธรรมดา โดยมีวตั ถุประสงค์ในการให้ สินเชื่อเพื่อ
การอุปโภคบริโภคเป็ นหลัก โดยแบ่งประเภทสินเชื่อรายย่อยตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมได้ ดงั นี ้
 สินเชื่อเช่ าซือ้
สินเชื่อเช่าซือ้ เป็ นการให้ บริ การกู้ยืมเพื่อเช่าซือ้ ทรั พย์ สิน ซึ่งผู้เช่าซือ้ ต้ องวางเงินดาวน์ เป็ นสัดส่วนร้ อยละของมูลค่า
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 การสินเชื่อเช่าซือ้ สําหรับรถยนต์ทกุ ชนิดทัง้ ใหม่และเก่า และรถจักรยานยนต์ ซึ่งรวมถึงรถยนต์นั่ง รถยนต์
เอนกประสงค์ รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ในเชิงพาณิชย์ อันได้ แก่ รถโดยสารขนาดเล็ก รถบรรทุก หัวลาก หางพ่วง รถขุด รถตัก เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ยังให้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อสําหรับเครื่ องจักรและอุปกรณ์เพื่อการประกอบการธุรกิจ เช่น แท่นพิมพ์เครื่ องพิมพ์ระบบดิจิทลั
เครื่ องพิมพ์แบบฉีดหมึก เครื่องมือแพทย์ และเครื่องจักรก่อสร้ าง เป็ นต้ น
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์มีจํานวน 126,285.81 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับยอดสินเชื่อ
ณ สิ ้นปี 2559 ที่มีจํานวน 135,443.57 ล้ านบาท เป็ นผลจากนโยบายการขยายสินเชื่ออย่างระมัดระวัง
ตารางแสดงรายละเอียดสินเชื่อเช่ าซือ้ รถยนต์
สินเชื่อเช่ าซือ้
รถยนต์

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

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
(ล้ านบาท)
135,443.57

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
(ล้ านบาท)
126,285.81

อัตราการเติบโต
(ร้ อยละ)
(6.8)

ปี 2560 ธนาคารทิสโก้ ให้ สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ ดร้ อยละ 38.6 มาสด้ าร้ อยละ 21.2 อีซูซุร้อยละ 13.2 โตโยต้ า
ร้ อยละ 10.2 เชฟโรเล็ตร้ อยละ 5.7 และยี่ห้ออื่นๆ เฉลี่ยคิดเป็ นร้ อยละ 11.1 ของยอดการให้ สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ใหม่ทงหมด
ั้
และ
มีสดั ส่วนการให้ สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ใหม่ตอ่ รถยนต์ใช้ แล้ วเฉลี่ยร้ อยละ 87 ต่อ 13 ทังนี
้ ้ กลุม่ ทิสโก้ มงุ่ เน้ นที่จะขยายธุรกิจสิน เชื่อเช่าซื ้อ
ต่อไป เนื่องจากความต้ องการสินเชื่อประเภทนี ้ยังคงมีอยูส่ งู โดยมุง่ เน้ นการพัฒนาคุณภาพการให้ บริการ นําเสนอบริ การที่หลากหลาย
ตลอดจนการควบคุมคุณภาพสินเชื่ออย่างมีประสิทธิผล มากกว่าที่จะเน้ นการแข่งขันด้ านราคา ทั ้งนี ้ การกําหนดอัตราดอกเบี ้ย
การให้ ก้ ยู ืมยังคงใกล้ เคียงกับอัตราตลาดโดยจะกําหนดระยะเวลาชําระคืนสูงสุดเป็ นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
 สินเชื่อเพื่อผู้บริ โภค
สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค ให้ บริการสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคตามความต้ องการของตลาด โดยมุง่ เน้ นสินเชื่อที่มีอตั ราผลตอบแทนหลัง
ปรับค่าความเสี่ยง (Risk-Adjusted Return on Capital: RAROC) ที่ยอมรับได้ สินเชื่อเพื่อผู้บริ โภคแบ่งออกเป็ น 3 ผลิตภัณฑ์หลัก คือ
สินเชื่อเพื่อการเคหะ สินเชื่ออเนกประสงค์ และสินเชื่อส่วนบุคคล
สินเชื่ อเพื่ อการเคหะ เป็ นการให้ บริ การสิ นเชื่ อแก่ลูกค้ า ที่ ต้ องการซือ้ อสังหาริ มทรั พย์ เพื่ออยู่อาศัย รวมถึงสิ นเชื่ อ
เอนกประสงค์เพื่อการเสริมสภาพคล่องทางการเงินโดยใช้ อสังหาริมทรัพย์เป็ นหลักประกัน ซึ่งสินเชื่อเพื่อการเคหะมีอายุตงแต่
ั ้ 3–30 ปี
และมีหลักประกันเต็มวงเงิน อัตราดอกเบี ้ยเป็ นแบบลอยตัวตามภาวะตลาด หรื อแบบผสมที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี ย้ คงที่ในช่วง
1–3 ปี แรกของการกู้
ในปี 2560 ธนาคารได้ นําเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้ านรู ปแบบใหม่ที่เรี ยกว่ามอร์ เกจเซฟเวอร์ โดยมีคุณลักษณะพิเศษ
ที่สามารถให้ ลกู ค้ าชําระคืนเงินกู้ในจํานวนที่สงู กว่าค่างวดเพื่อลดดอกเบี ้ยจ่ายและสามารถถอนเงินส่วนที่ชําระเกินกว่าค่างวดออกมา
ใช้ ตามความต้ องการของลูกค้ าได้ ตลอดเวลา โดยไม่จําเป็ นต้ องยื่นเรื่ องขออนุมตั ิสินเชื่อใหม่กับธนาคาร ปั จจุบนั มอร์ เกจเซฟเวอร์ เป็ น
ผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่มีลกั ษณะพิเศษดังกล่าว ทําให้ ลูกค้ าสามารถบริ หารเงินให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดและยังเป็ น
การตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าที่หลากหลายได้ อีกด้ วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สินเชื่อเพื่อการเคหะมีจํานวน 20,757.33 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 2,020.7 สาเหตุหลักมาจาก
การรับโอนธุรกิจสินเชื่อจาก ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
สินเชื่ออเนกประสงค์ เป็ นการให้ สินเชื่อแก่บุคคลและนิติบุคคลทัว่ ไป ภายใต้ แบรนด์ “ทิสโก้ ออโต้ แคช” และ “สมหวัง
เงินสั่งได้ ” เป็ นการให้ สินเชื่อแก่บุคคลและนิติบุคคลทั่วไป ที่มีเล่ม ทะเบียนรถยนต์ รถบรรทุก และรถจักรยานยนต์ปลอดภาระ
ผลิตภัณฑ์นี ้ตอบโจทย์ความต้ องการของลูกค้ าที่ต้องการวงเงินสินเชื่อระยะสัน้ โดยลูกค้ าสามารถเลือกผ่อนชําระได้ นานถึง 72 เดือน
และสามารถปิ ดบัญชีได้ ก่อนกําหนดโดยไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน
นอกเหนือจากนี ้ทิสโก้ มีแผนที่จะพัฒนาช่องทางออนไลน์เพื่อเพิ่มความสะดวกและตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่สะดวกในการสมัคร
ผ่านช่องทางเหล่านี ้ นอกเหนือจากเว็บไซต์ www.tiscoautocash.co.th
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริ โภคมีจํานวน 26,763.87 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 29.2 เมื่อเทียบกับ
สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่มีจํานวน 20,709.93 ล้ านบาท
สินเชื่อส่ วนบุคคล เป็ นการให้ สินเชื่อแก่บคุ คลและนิติบคุ คลทัว่ ไป เพื่อนําไปใช้ ในวัตถุประสงค์ตา่ งๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สินเชื่อส่วนบุคคลมีจํานวน 3,930.96 ล้ านบาท
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ตารางแสดงรายละเอียดสินเชื่อรายย่ อย
สินเชื่อรายย่ อย
สินเชื่อเช่าซื ้อ
สินเชื่อเพื่อการเคหะ
สินเชื่ออเนกประสงค์
สินเชื่อส่วนบุคคล*
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
ล้ านบาท
ร้ อยละ
149,177.23
87.5
1,224.55
0.7
20,138.70
11.8

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
ล้ านบาท
ร้ อยละ
135,443.57
86.2
978.81
0.6
20,709.93
13.2

170,540.48

157,132.31

100.0

100.0

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
ล้ านบาท
ร้ อยละ
126,285.81
71.0
20,757.33
11.7
26,763.87
15.1
3,930.96
2.2
177,737.97
100.0

อัตราการ
เติบโต
(ร้ อยละ)
(6.8)
2,020.7
29.2
N.A.
13.1

หมายเหตุ *สินเชื่อส่ วนบุคคลและบัตรเครดิตรั บโอนจากธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560

กลุ่มลูกค้ าและช่ องทางการจาหน่ าย
สําหรับธุรกิจสินเชื่อรายย่อย ธนาคารให้ บริ การสินเชื่อรายย่อยผ่านสํานักงานใหญ่ และสาขาของธนาคาร โดยธนาคารมีฐานลูกค้ า
ที่มนั่ คงผ่านตัวแทนจําหน่าย (Dealer) ซึง่ ลูกค้ าผู้เช่าซื ้อส่วนใหญ่เป็ นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ ประจํา และมีประวัติการชําระเงินที่ดี
สําหรับธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคซึง่ ดําเนินการโดยธนาคารทิสโก้ เน้ นการให้ บริการกับฐานลูกค้ าเดิมที่ใช้ บริ การสินเชื่อ
เช่าซื ้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 การโอนเงิน
เป็ นต้ น โดยธนาคารได้ เปิ ดให้ บริการดังกล่าว ทังที
้ ่สํานักงานใหญ่ และสาขาของธนาคารทุกแห่ง
ในปี 2560 ธนาคารทิสโก้ เน้ นการทําตลาดผลิตภัณฑ์ด้านการเงินและการลงทุนอย่างครบวงจร โดยในปี นีไ้ ด้ นําเสนอผลิตภัณฑ์
เงินฝากใหม่เพื่อจับกลุ่มลูกค้ าเงินฝากรายย่อย ได้ แก่ ออมทรัพย์ TISCO My Savings ซึ่งเป็ นบัญชีเงินฝากที่ไม่มีขนั ้ ตํ่าในการเปิ ดบัญชี จ่ายดอกเบี ้ย
สูงสุดถึง 1.85% เป็ นประจําทุกเดือน รวมทังยั
้ งมีความคล่องตัวสามารถฝาก/ถอน/โอนได้ ทกุ วัน นอกจากนีธ้ นาคารยังให้ สิทธิประโยชน์ผ่านช่องทาง
TISCO Mobile Banking ด้ วยการยกเว้ นค่าธรรมเนียมการจ่ายบิลและค่าธรรมเนียมโอนเงินพร้ อมเพย์ไม่จํากัดจํานวนครัง้ สําหรับการทําธุรกรรม
ผ่านออมทรัพย์ TISCO My Savings และยังใช้ เบิกถอนผ่านบัตรเดบิตได้ อีกด้ วย
ธนาคารทิสโก้ ยงั ได้ เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาช่องทางทางการเงินเพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถทําธุรกรรมได้ อย่างสะดวก
รวดเร็ ว และปลอดภัย โดยในปี 2560 ธนาคารได้ มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น TISCO Mobile Banking สําหรับการทําธุรกรรมธนาคารผ่าน
โทรศัพท์มือถือ เช่น สอบถามยอดเงิน โอนเงิน จ่ายบิล รวมถึงการสมัครใช้ บริ การพร้ อมเพย์ เพื่อการทํ าธุ รกรรมทางการเงินได้ ทุกที่ ทุกเว ลา
นอกจากนี ้ ธนาคารยังมีการออกผลิตภัณฑ์บตั รเดบิตของทิสโก้ ซึง่ ลูกค้ าสามารถทําธุรกรรมถอน โอน จ่าย และชําระค่าสินค้ า/บริ การ ณ เครื อข่าย
ร้ านค้ าภายใต้ เครื่ องหมาย Thai Payment Network (TPN) รวมถึงยังได้ พัฒนา TISCO Alert บริ การแจ้ งเตือนความเคลื่อนไหวของบัญ ชี
เมื่อมียอดเงินเข้ า-ออกผ่านทาง SMS เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ กบั ลูกค้ าอีกด้ วย
1.3 บริการนายหน้ าประกันชีวิตและประกันภัย (Bancassurance)
ธนาคารทิสโก้ ได้ รับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตและประกันวินาศภัยจากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ หรื อ
“สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)” ในปั จจุบัน ในปี 2548 โดยธนาคารให้ บริ การเป็ นนายหน้ า
ประกันภัยทังในส่
้ วนประกันชีวิต และประกันวินาศภัย โดยให้ บริ การประกันภัยประเภทต่างๆ แก่ลกู ค้ าธนาคารตลอด 12 ปี ที่ผ่านมา ธนาคาร
มีความมุง่ มัน่ ที่จะคัดสรรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและประกันชีวิตที่เหมาะสมกับความเสี่ยง และความต้ องการของลูกค้ า โดยเปิ ดโอกาส
ให้ ทกุ บริษัทประกันเข้ าร่วมเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ ด้ วยรูปแบบการให้ บริการขายผลิตภัณฑ์ประกันจากหลากหลายบริ ษัท (Open Architecture) ทําให้
ธนาคารสามารถคัดสรร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับบริษัทประกันซึง่ มีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันในธุรกิจได้ อย่างเหมาะสม และ
คุ้มค่าที่สุดสําหรั บลูกค้ าของธนาคาร โดยมีผลิตภัณฑ์ทัง้ ในหมวดประกันวินาศภัย อาทิ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคี ภัยและภัยธรรมชาติ
ประกันภัยเพื่อธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ในหมวดประกันชีวิต อาทิ ประกันสินเชื่อ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์และแบบประกันบํานาญ ประกันชีวิตควบ
การลงทุน รวมถึงประกันสุขภาพและโรคร้ ายแรง ปั จจุบันธนาคารมีพนั ธมิตรทางธุรกิจหลายบริ ษัท ต่างก็เป็ นบริ ษัทประกันภัยชัน้ แนวหน้ าที่ มี
ชื่อเสียงและฐานะการเงินมัน่ คง
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ในปี 2560 ธนาคารมุง่ เน้ นพัฒนาผลิตภัณฑ์สําหรับกลุม่ ลูกค้ าธนบดี และกลุม่ ลูกค้ ารายย่อย สําหรับกลุ่มลูกค้ าธนบดี ธนาคาร
ได้ ออกผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย โดยมีแผนประกันสุขภาพให้ ลกู ค้ าสามารถเลือกสรรได้ ตรงความต้ องการ นอกเหนือจากนี ้ ธนาคาร
ยังคงออกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพื่อการออมระยะสัน้ และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน “TISCO My Link” โดยคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ให้
ความคุ้มครองชีวิตที่ค้ มุ ค่า ในขณะที่ยงั รักษาสัดส่วนของการลงทุนให้ ลูกค้ าสามารถบริ หารผลตอบแทนจากการลงทุนได้ ดีที่สดุ เช่นกัน ส่วนกลุ่ม
ลูกค้ ารายย่อย ธนาคารได้ รับการแต่งตังจาก
้ บริ ษัท มาสด้ า เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด พันธมิตรทางธุรกิจ ให้ ทําหน้ าที่นายหน้ าประกันภัยรถยนต์
อย่างเป็ นทางการ เพื่อส่งมอบบริการด้ านประกันภัยที่ดีที่สดุ สําหรับลูกค้ ารถยนต์มาสด้ าทุกรุ่น ภายใต้ โครงการ “มาสด้ าพรี เมี่ยมอินชัวรันส์“ (MPI)
แก่ลกู ค้ ารายใหม่และลูกค้ ารายเดิมที่ใช้ รถยนต์มาสด้ า สําหรับประกันสุขภาพ ธนาคารได้ เน้ นพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์นีอ้ ย่างต่อเนื่อง ภายใต้ แนวคิด
“Health is Wealth” การเกษี ยณอายุอย่างมีความสุข สุขภาพแข็งแรง เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้ จ่ายด้ านการรักษาพยาบาล และรองรั บสังคม
ผู้สงู อายุ โดยเพิ่มเติมแผนความคุ้มครองให้ มีความหลายหลายเพื่อให้ เหมาะสมกับความต้ องการของลูกค้ าทุกช่วงวัยของอายุ นอกจากนี ้ ธนาคาร
ยังจัดทําโครงการ “Pay it forward” เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆ คืนให้ สงั คม โดยหักรายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์ค้ มุ ครองโรคมะเร็ ง (Zero Cancer Plan)
กรมธรรม์ละ 100 บาท ขันตํ
้ ่า 1 ล้ านบาท มอบแด่มลู นิธิรามาธิบดี เพื่อเป็ นทุนวิจยั การรักษาโรคมะเร็ง
2. ธุรกิจบริ การลูกค้ าธนบดีธนกิจและบริการธนาคาร (Wealth Management & Banking Services)
ธุรกิจบริการลูกค้ าธนบดีธนกิจและบริการธนาคาร ให้ บริการ 4 ประเภทดังนี ้
2.1 ธนบดีธนกิจ (Wealth Management)
สําหรับในด้ านสิทธิประโยชน์ ลูกค้ า TISCO Wealth จะได้ รับความเป็ นเอกสิทธิ์ เหนือระดับ ไม่ว่าจะเป็ นสิทธิ ประโยชน์ ทางด้ าน
การทําธุรกรรมทางการเงิน โดยได้ รับการยกเว้ นค่าธรรมเนียม ตลอดจนการอัพเดตสถานการณ์การลงทุน การสัมมนาทางด้ านการเงินการลงทุนที่จะ
จัดขึ ้นต่อเนื่องตลอดทังปี
้ รวมถึงสิทธิประโยชน์สดุ พิเศษ อาทิเช่น สิทธิประโยชน์ในวันเกิด กิจกรรมไลฟ์สไตล์ต่างๆ การท่องเที่ยว การดูแลสุขภาพ
ส่วนลดร้ านค้ าต่างๆ เป็ นต้ น
ในปี 2560 ทิส โก้ เวลธ์ ย ัง คงมุ่ง เน้ น ความเป็ นเลิศ ในการเป็ นที่ป รึ ก ษาการลงทุน ที่ค รอบคลุม ทุก ประเภทสิน ทรั พ ย์
โดยศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ (TISCO Economic Strategy Unit) ได้ จดั ทํารายงานบทวิเคราะห์ TISCO Investment Portfolio Strategy
หรื อ TIPS เจาะลึกถึงแนวโน้ มเศรษฐกิจและแนะนํากลยุทธ์ การจัดพอร์ ตสินทรัพย์ประเภทต่า งๆ ทัว่ โลก นอกจากนี ้ ทิสโก้ เวลธ์ ยังได้ เฟ้นหา และ
พัฒนากองทุนรวมต่างประเทศ รวมถึงกองทุนทริกเกอร์ ฟันด์ ในการจับจังหวะการลงทุน เพื่อให้ การบริ หารความมัง่ คัง่ ที่เหมาะสมที่สดุ สําหรั บลูกค้ า
ทังนี
้ ้ ทิสโก้ เวลธ์ ยงั ได้ ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของบุคคลากรอย่างต่ อเนื่อง โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับพัฒนาบุคคลากรไปสู่การเป็ น
Certified Financial Planner (CFP) ต่อไป นอกเหนือจากนี ้ ทิสโก้ ได้ เปิ ดโอกาสการลงทุนด้ วยรูปแบบการให้ บริ การขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมจาก
หลากหลายบริ ษัท (Open Architecture) เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถเลือกลงทุนกับกองทุนจาก 10 บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน (บลจ.) ชั ้นนํา
ในเมืองไทยซึง่ รวมถึงบลจ. ทิสโก้ พร้ อมทังให้
้ บริการคัดสรร แนะนํา และซื ้อขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมจากหลากหลายค่าย เพิ่มโอกาสในการเข้ าถึง
กองทุนคุณภาพให้ แก่ลกู ค้ าในจุดเดียวแบบ "Fund Stop Service" ณ สาขาธนาคารทิสโก้ ทวั่ ประเทศ
2.2 บริการธนาคาร (Banking Services)
ธุรกิจบริ การธนาคาร เป็ นการให้ บริ การในด้ านการบริ หารกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายสําหรับลูกค้ ากลุ่มธุรกิจ
ซึง่ จะช่วยลูกค้ าเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและลดต้ นทุนค่าใช้ จ่ายในการบริ การจัดการของธุรกิจ ประกอบด้ วย การบริ การ 3 กลุ่มหลัก คือ
กลุ่มบริ การรับเงิน (TISCO Collection) กลุ่มบริ การด้ านการจ่ายเงิน (TISCO Payment) กลุ่มบริ การด้ านการบริ หารสภาพคล่อง (TISCO Liquidity
Management) นอกจากนี ้ ธนาคารยังมีบริ การธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (TISCO E-Cash Management) เพื่ออํานวยความสะดวกลูกค้ าสําหรับ
ทําธุรกรรมและเรียกดูข้อมูลต่างๆ
2.3 บริการนายหน้ าผลิตภัณฑ์ กองทุนรวม
บริ การนายหน้ าผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ดําเนินการโดยธนาคารทิสโก้ คือ บริ การให้ คําปรึ กษาและผลิตภัณฑ์กองทุนรวมผ่าน
รูปแบบการให้ บริ การขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมจากหลากหลายบริ ษัท (Open Architecture) โดยลูกค้ าสามารถเลือกลงทุนกับกองทุนจาก 10
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน (บลจ.) รวมถึงบริ การคัดสรร แนะนํา และซื ้อขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมกว่า 500 กองทุนจากหลากหลายค่าย
นอกจากนี ้ทิสโก้ ให้ บริการทังบทวิ
้ เคราะห์และกลยุทธ์การลงทุนในสถานการณ์ตา่ งๆ เพื่อสร้ างผลตอบแทนที่สมํ่าเสมอและเสนอทางเลือกการลงทุน
ที่เหมาะสม พร้ อมทังเสนอบริ
้
การ Asset Allocation กระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากประเภทให้ กบั ลูกค้ า
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2.4 บริหารเงิน (Treasury)
หน่วยงานการบริหารเงินเป็ นส่วนงานหนึ่งของธนาคาร ทําหน้ าที่บริหารสินทรัพย์และหนี ้สินของธนาคารซึ่งครอบคลุมการจัดหา
เงินทุนจากสถาบันการเงินทัง้ ในและต่างประเทศ และการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารหนี ้ เพื่อให้ ได้ รับผลตอบแทนสูงสุดภายใต้ กลยุทธ์ และ
นโยบายการควบคุมความเสี่ยงของธนาคารและกฎระเบียบของทางการที่เกี่ยวข้ อง โดยรวมถึงการจัดสภาพคล่องให้ สอดคล้ องกับกฎระเบียบของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สําหรับตราสารหนีธ้ นาคารมีการลงทุนในตราสารหนีท้ งระยะสั
ั้
นและระยะยาว
้
รวมทังยั
้ งมีการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท
ตราสารทุน ทังที
้ ่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ จดทะเบียน นโยบายการลงทุนของธนาคาร จะเน้ นการลงทุน
ระยะยาวในหุ้นของบริษัทที่มีปัจจัยพื ้นฐานดี และมีราคาเหมาะสม โดยเป็ นการลงทุนเพื่อเงินปั นผลและกําไรจากส่วนต่างของราคา
3. ธุรกิจบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Lending)
บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ดําเนินการโดยธนาคารทิสโก้ เป็ นการให้ บริการทางการเงินในรูปแบบของสินเชื่อและบริ การที่เกี่ยวข้ อง
แก่กลุม่ ลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัทหรื อกลุ่มองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Client) โดยบริ การหลักเป็ นการให้ สินเชื่อเพื่อนําไปใช้ ในวัตถุประสงค์ด้าน
การพาณิชย์ตา่ งๆ และการให้ บริ การที่เกี่ยวข้ อง เช่น การคํ ้าประกัน อาวัล การให้ คําปรึกษาด้ านการกู้เงินและการปรับโครงสร้ างหนี ้ ฯลฯ โดยแบ่ง
ประเภทของบริการออกตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ได้ ดงั ต่อไปนี ้
 สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน
สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน เป็ นสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและบริหารกระแสเงินสดสําหรับธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม
และธุรกิจที่มีลกั ษณะเป็ นฤดูกาล เช่น การให้ สินเชื่อเพื่อการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบ การจัดเก็บสินค้ าเพื่อขาย การขายชําระคืนเจ้ าหนีก้ ารค้ าระยะสัน้
เป็ นต้ น สินเชื่อประเภทนีเ้ ป็ นสินเชื่อระยะสันที
้ ่สามารถเบิกใช้ และชําระคืนได้ ภายในวงเงินที่กําหนดตลอดระยะเวลาการกู้ ส่วนใหญ่
มีการกําหนดอายุวงเงินไว้ ไม่เกิน 1 ปี โดยจะมีการทบทวนวงเงินเป็ นประจําทุกปี
 สินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะยาว
สินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะยาวส่วนใหญ่เป็ นสินเชื่อที่มีกําหนดการชําระคืนเงินไว้ ชดั เจน ให้ สอดคล้ องกับกําหนดเวลาและ
ความคื บหน้ าของโครงการหรื อกระแสเงินสดของโครงการหรื อของกิ จการลูกค้ า ทัง้ นี ธ้ นาคารมีนโยบายให้ การสนับสนุนสินเชื่อแก่
ภาคอุตสาหกรรมและการผลิตในรูปแบบต่างๆ ทุกภาคธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ ลักษณะสินเชื่อ
โครงการและสินเชื่อระยะยาว ได้ แก่ สินเชื่อเพื่อการก่อสร้ างโรงงาน สินเชื่อเพื่อการขยายสถานประกอบการหรื อขยายธุรกิจ สินเชื่อเพื่อ
การก่อสร้ างหมูบ่ ้ านจัดสรร หรืออาคารชุด สินเชื่อเพื่องานรับเหมาก่อสร้ างระบบงานสาธารณูปโภคพื ้นฐาน หรืองานประมูลขนาดใหญ่ เข่น
โรงไฟฟ้า และสินเชื่อเพื่อซื ้อและติดตังอุ
้ ปกรณ์เครื่องจักรขนาดใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้ น
 สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ อ่ ืน
นอกจากสินเชื่อ 2 ประเภทดังกล่าวข้ างต้ น ธนาคารทิสโก้ ยงั ให้ สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ที่มีวตั ถุประสงค์หรื อลักษณะการกู้ยืมแบบอื่น
เช่น สินเชื่ อที่ มีหลักประกันเป็ นเงินฝากหรื อสินทรั พย์ ส ภาพคล่อง ซึ่งเป็ นสิ นเชื่อในระยะสัน้ ถึงปานกลาง ที่ มีสินทรั พย์ สภาพคล่อง
(Marketable Asset) เป็ นหลักประกัน และ สินเชื่อเพื่อการลงทุน ซึง่ เป็ นสินเชื่อในระยะปานกลางถึงระยะยาว ที่มีสินทรัพย์ที่ผ้ กู ้ ซู ื ้อเพื่อการ
ลงทุนเป็ นหลักประกัน เช่น อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสินทรัพย์อื่น โดยมีเงื่อนไขที่เหมาะสมและกําหนดการชําระคืนตามความสามารถในการ
สร้ างรายได้ ของสินทรัพย์นนั ้ (Operating Asset)
 บริการออกหนังสือคา้ ประกันและอาวัลตั๋วเงิน
ธนาคารทิสโก้ ให้ บริ การออกหนังสือคํ า้ ประกันและอาวัลตั๋วเงิน สําหรั บลูกค้ าที่ ต้ องการใช้ ในการดํ าเนินงานบางประเภทที่
จําเป็ นต้ องมีการวางหนังสือคํ ้าประกันให้ กับหน่วยงานผู้ว่าจ้ างต่างๆ เช่น การยื่นประมูลงานต่างๆ จนถึง การคํ ้าประกันผลงานก่อสร้ าง
หรือการออกหนังสือคํ ้าประกันการสัง่ ซื ้อให้ กบั ผู้ผลิต เช่น การซื ้อวัตถุดิบเป็ นจํานวนมาก ทังนี
้ ้เงื่อนไขของหนังสือคํ ้าประกันสามารถปรับให้
เข้ ากับความต้ องการของผู้รับผลประโยชน์ได้
 บริการให้ คาปรึกษา และบริการอื่นๆ ด้ านเงินกู้
ธนาคารทิสโก้ ให้ คําปรึ กษาและบริ การอื่นด้ านเงินกู้ที่ครบวงจร เช่น การให้ คํ าปรึ กษาด้ านโครงสร้ างทางการเงิน และการปรั บ
โครงสร้ างหนี ้ (Loan Restructuring) การเป็ นผู้จดั หาเงินกู้ร่วม (Syndicated Loan Arranger) ตัวแทนสินเชื่อ (Facility Agent) และตัวแทน
หลักประกัน (Security Agent) เป็ นต้ น
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 บริการคัสโตเดียน
ธุรกิจการให้ บริการคัสโตเดียน ประกอบด้ วยการเก็บรักษาทรัพย์สินและหลักทรัพย์ ชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ การติดตาม
สิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ในทรัพย์สินของลูกค้ า อันได้ แก่ กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล บุคคลธรรมดา และนิติบุคล ตลอดจนการ
รับรองมูลค่าทรัพย์สินสุทธิให้ กบั กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มทิสโก้ มีสินเชื่อธุรกิจจํานวน 50,607.51 ล้ านบาท (คิดเป็ นร้ อยละ 20.7 ของสินเชื่อรวม) เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 8.8 จาก 46,509.94 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2559 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการขยายตัวของสินเชื่อในกลุ่มอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้ าง และ
กลุ่มการเกษตรและเหมืองแร่ นอกจากนี ้ เมื่อต้ นปี 2560 บริ ษัทมีการจัดกลุ่มลูกหนีบ้ างส่วนใหม่ โดยจัดกลุ่มลูกหนีส้ ินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมบางส่วน มาเป็ นสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ จํานวนประมาณ 2,100 ล้ านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินเชื่อ
4. บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง (Commercial Lending)
บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางให้ บริการสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ ในการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็ นหลัก อาทิ สินเชื่อ
เพื่อผู้แทนจําหน่ายรถยนต์ สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน เงินกู้ระยะยาว สินเชื่อเพื่อธุรกิจแบบมีบสย.คํ ้าประกัน และสินเชื่อเช่าซื ้อทรัพย์สินเพื่อการพาณิชย์
สําหรับลูกค้ าในภาคธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจจําหน่ายและให้ บริ การซ่อมบํารุงรถยนต์ ธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจผลิตและจําหน่ายสิ นค้ า
อุตสาหกรรม เป็ นต้ น นอกจากนีธ้ นาคารยังได้ ให้ ความร่วมมือกับภาครัฐ โดยการลงนามในบันทึกข้ อตกลงความร่วมมือโครงการคํ ้าประกันสินเชื่อ
SMEs ทวีทนุ (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6) ปรับปรุงใหม่ กับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อเพิ่มโอกาสให้
ผู้ประกอบการ SME ที่มีศกั ยภาพเข้ าถึงผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่างๆที่มีได้ มากขึ ้น
ขณะที่สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีจํานวน 15,099.95 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 8.2 เมื่อเทียบกับสิ ้นปี 2559 ที่มีจํานวน
16,454.07 ล้ านบาท สาเหตุมาจากการจัดกลุม่ ลูกหนี ้บางส่วนไปยังกลุม่ สินเชื่อธุรกิจ นอกจากนี ้ ในระหว่างปี 2560 บริ ษัทมีการรับโอนสินเชื่อธุรกิจ
รายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
การผลิตและการพาณิชย์
อสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้ าง
สาธารณูปโภคและการบริ การ
การเกษตรและเหมืองแร่
รวมสินเชื่อธุรกิจ
สินเชื่อขนาดกลางและขนาดย่อม
สินเชื่อรายย่อย และสินเชื่ออื่น
รวมสินเชื่อธนาคาร

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
31 ธันวาคม 2559
ล้ านบาท
ร้ อยละ
10,496.69
4.7
11,696.34
5.3
23,908.50
10.8
408.41
0.2
46,509.94
21.0
16,454.07
7.4
158,530.19
71.6
221,494.20
100.0

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
ล้ านบาท
ร้ อยละ
11,019.73
4.5
14,972.95
6.1
22,696.33
9.3
1,918.50
0.8
50,607.51
20.7
15,099.95
6.2
179,229.58
73.1
244,937.04
100.0

อัตราการเติบโต
(ร้ อยละ)
5.0
28.0
(5.1)
369.7
8.8
(8.2)
13.1
10.6

กลุ่มลูกค้ าและช่ องทางการจาหน่ าย
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายเป็ นกลุ่มลูกค้ า เดิ มที่ มีค วามสัมพัน ธ์ กับ ธนาคารมานาน และกลุ่มลูกค้ า ใหม่จากภาคธุ รกิ จสํา คัญ ที่ ช่ว ย
ในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ และได้ รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น การลงทุน อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องกับยานยนต์และชิ ้นส่วนยานยนต์
การขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ผู้จําหน่ายวัสดุอปุ กรณ์การก่อสร้ าง ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับอาหารและเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็ นต้ น
ธนาคารทิสโก้ ให้ บริ การสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลางผ่านสํานักงานใหญ่ในกรุงเทพ โดยลูกค้ าสามารถติดต่อธนาคารได้
โดยตรงผ่านเจ้ าหน้ าที่การลูกค้ าสัมพันธ์ ของธนาคาร นอกจากนี ้ ธนาคารได้ ร่วมกับสถาบันการเงินอื่นทังในและต่
้
างประเทศในการร่ วมให้ ก้ ูแก่
โครงการขนาดใหญ่ (Loan Syndication)
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

2.2

การตลาดและภาวะการแข่ งขัน


ลักษณะตลาด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารพาณิชย์ทงระบบมี
ั้
จํานวนทังสิ
้ ้น 30 แห่ง แบ่งเป็ นธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
จํานวน 16 แห่ง และธนาคารพาณิชย์ที่เป็ นบริ ษัทลูก และสาขาธนาคารต่างประเทศจํานวน 14 แห่ง สําหรับภาวะตลาดด้ านเงินฝากและเงินให้
สินเชื่อมีรายละเอียดดังนี ้
เงินฝาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย มียอดคงค้ างทังสิ
้ ้น 12,098,764 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 6.5 เมื่อ
เทียบกับสิ ้นปี 2559 สอดคล้ องไปกับความต้ องการสินเชื่อที่เพิ่มขึน้ ทังนี
้ ้ ณ สิ ้นปี 2560 อัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจํา 3 เดือนเฉลี่ ยของ 4 ธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่คงที่ที่ร้อยละ 0.93 ตามความต้ องการเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ สําหรับปี 2560 เงินฝาก ของธนาคารทิสโก้ มียอดคงค้ าง
ทังสิ
้ ้น 181,499 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 2559 ร้ อยละ 16.4 ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการรับโอนธุรกิจลูกค้ ารายย่อยจาก ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์
เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ตารางแสดงความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบีย้ เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ ไทย
(หน่วย: ร้ อยละต่อปี )
ปี 2558
ดอกเบี ้ยเงินให้ สนิ เชื่อ (MLR) /1
ดอกเบี ้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน /1
/1

ปี 2559
6.51
1.01

ปี 2560
6.26
0.93

6.20
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 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินให้ สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยมียอดคงค้ างของเงินให้ สินเชื่อจํานวน 11,061,078 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 2559 ร้ อยละ 4.4 ตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ฟืน้ ตัว ทังนี
้ ้ ณ สิ ้นปี 2560 อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ลกู ค้ ารายใหญ่ชั น้ ดี (MLR) ของ
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 6.20 เทียบกับร้ อยละ 6.26 ณ สิ ้นปี 2559 สําหรับเงินให้ สินเชื่อของธนาคารทิสโก้
ณ สิ ้นปี 2560 มีจํานวน 234,228 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 2559 ร้ อยละ 9.4
ตารางแสดงการเปรียบเทียบของสินทรั พย์ เงินฝาก และเงินให้ สินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ธนาคาร

สินทรั พย์

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)
14. ธ.ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
13. ธ.สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ระบบธนาคารพาณิชย์ ไทย

2,970,037
2,781,740
2,725,632
2,444,824
1,999,809
954,460
842,976
516,964
296,307
288,275
245,088
230,396
179,892
155,373
16,631,773

ส่ วนแบ่ งตลาด
ส่ วนแบ่ งตลาด
เงินฝาก
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
17.9 2,252,421
18.6
16.7 2,073,594
17.1
16.4 2,087,890
17.3
14.7 1,875,729
15.5
12.0 1,316,705
10.9
5.7
717,807
5.9
5.1
611,508
5.1
3.1
370,279
3.1
1.8
177,703
1.5
1.7
181,499
1.5
1.5
133,278
1.1
1.4
143,742
1.2
1.1
100,350
0.8
0.9
56,259
0.5
100.0 12,098,764
100.0

ที่มา: รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี ้สิน (ธ.พ. 1.1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
2-7

(หน่วย: ล้ านบาท)
เงินให้ สินเชื่อ ส่ วนแบ่ งตลาด
หลังหักค่ าเผื่อหนีฯ้
(ร้ อยละ)
1,817,136
16.4
1,748,653
15.8
1,931,839
17.5
1,662,880
15.0
1,384,881
12.5
645,628
5.8
618,386
5.6
340,023
3.1
195,872
1.8
234,228
2.1
184,342
1.7
150,618
1.4
101,088
0.9
45,504
0.4
11,061,078
100.0

ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

สําหรับธุรกิจเช่าซือ้ รถยนต์ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของธนาคารจะเติบโตตามการขยายตัวของตลาดรถยนต์ในประเทศ โดยในปี 2560 ยอด
จําหน่ ายรถยนต์ ในประเทศอยู่ที่ 871,647 คัน เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 13.4 เมื่อเที ยบกับปี 2559 จากผลิตภัณฑ์ ใหม่จากค่ายรถยนต์ ต่างๆ ประกอบกับ
เศรษฐกิจภายในประเทศที่เริ่ มฟื น้ ตัว ทังนี
้ ้ สัดส่วนรถยนต์ใหม่ของปี 2560 แบ่งเป็ นรถยนต์นั่งร้ อยละ 39.7 และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ร้อยละ 60.3
ทังนี
้ ้ ธนาคารมีอตั ราปริมาณการให้ สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ใหม่ตอ่ ปริ มาณการจําหน่ายรถยนต์ใหม่เฉลี่ย (Penetration Rate) ในปี 2560 อยูท่ ี่ร้อยละ 7.2
ตารางแสดงยอดขายรถยนต์ ในประเทศไทย ตัง้ แต่ ปี 2556 - 2560
(หน่วย : คัน)

ประเภท
รถยนต์นงั่
รถยนต์เพื่อการพาณิชย์
รวม

ปี 2556

631,223
699,447
1,330,670

ปี 2557

ปี 2558

369,836
511,996
881,832

299,309
500,323
799,632

ปี 2559

279,827
488,961
768,788

ปี 2560

346,247
525,400
871,647

ที่มา : สถาบันยานยนต์

 สภาพการแข่ งขัน
ในปี 2560 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีผลการดําเนินงานเพิ่มขึ ้น แต่กําไรสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า จากการกันสํารองเพื่อรองรับ
สินเชื่อด้ อยคุณภาพเพิ่มขึ ้นในปี ที่ผ่านมา และเตรี ยมพร้ อมรองรับผลกระทบจากรายงานทางการเงินฉบับใหม่ IFRS9 ที่จะมีผลบังคับใช้ ในปี 2562
การเติบโตของสินเชื่ออยูใ่ นระดับปานกลางขยายตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.4 โดยอัตราเร่งอยูใ่ นช่วงปลายปี ทังสิ
้ นเชื่อรายย่อย และสินเชื่อขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ขณะที่คณ
ุ ภาพสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ด้อยลงอยู่ที่ร้อยละ 2.91 โดยมีอตั ราการเติบโตในระดับที่ชะลอตัวลง โดยได้ รับแรง
กดดันจากความเชื่อมัน่ ของผู้บริโภค และหนี ้สินภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ดี เงินสํารองและเงินกองทุนยังอยู่ในที่แข็งแกร่ง ช่วยรองรับ
ความเสี่ยงจากการด้ อยลงของคุณภาพสินทรัพย์ได้ ทัง้ นี ้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ คงอัตราดอกเบีย้ นโยบาย (Repo-1วัน) ที่ร้อยละ 1.50 เพื่อ
กระตุ้นการบริโภคและสนับสนุนการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจในประเทศ สําหรับการแข่งขันด้ านเงินฝากเติบโตตามการเติบโตของสินเชื่อ โดยมีการออก
แคมเปญเงินฝากเพื่อรักษาฐานลูกค้ า และการออกเงินฝากประจําเพื่อรักษาต้ นทุนเงินทุน ธนาคารส่วนใหญ่ยงั คงดําเนินนโยบายลดจํานวนสาขา
บางส่วนเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจและรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้ า พร้ อมทังได้
้ พฒ
ั นาบริ การ mobile banking เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรม และรองรับนโยบายจากทางรัฐบาลในเรื่ องของการเปิ ดใช้ บริ การพร้ อมเพย์ซึ่งเปิ ดตัวไปในช่วงต้ นปี 2560
นอกเหนือจากนีธ้ นาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ ประกาศใช้ มาตรการสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ การกํากับ โดยปรับลด
เพดานอัตราดอกเบี ้ยบัตรเครดิตลงเหลือร้ อยละ 18 จากร้ อยละ 20 และจํากัดวงเงินสินเชื่อทังสิ
้ นเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ การ
กํากับเพื่อควบคุมหนี ้สินภาคครัวเรือนที่อยูใ่ นระดับสูง ในส่วนของธนาคารทิสโก้ ยงั คงมุง่ เน้ นการขยายฐานลูกค้ าเงินฝากรายย่อยอย่างต่อเนื่อง โดย
การนําเสนอผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อเงินฝากและผลิตภัณฑ์ด้านการเงินที่เหมาะสมแก่ลกู ค้ ารวมถึงการพัฒนาการให้ บริ การที่สร้ างความสะดวกให้ แก่
ลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง
สําหรับการแข่งขันในธุรกิจสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ สินเชื่อขนาดกลางและขนาดย่อม การแข่งขันยังคงเข้ มข้ นเพื่อรักษาฐานลูกค้ าเดิม
และขยายฐานลูกใหม่ โดยผู้เล่นส่วนใหญ่ยงั คงเน้ นการแข่งขันด้ านราคา และให้ บริ การที่ครบวงจรสําหรับลูกค้ า อย่างไรก็ดี ธนาคารพาณิชย์ไ ด้
ชะลอการปล่อยสินเชื่อสําหรับลูกค้ าขนาดกลางและขนาดย่อม เนื่องจากคุณภาพสินเชื่อมีแนวโน้ มด้ อยลง ขณะที่ ลูกค้ าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
บางส่วนได้ หันไประดมเงินทุนผ่านการออกตราสารทุน และตราสารหนีม้ ากขึน้ ทังนี
้ ้ กลุ่มทิสโก้ ม่งุ เน้ นกลยุทธ์ การขยายสินเชื่ออย่างรัดกุ ม และ
ควบคุมคุณภาพหนี ้ โดยเตรียมพร้ อมที่จะรองรับสถานการณ์ที่ภาวะเศรษฐกิจอาจมีทิศทางไม่แน่นอน โดยเน้ นการแข่งขันด้ านคุณภาพมากกว่าด้ าน
ปริ มาณ และการขยายฐานลูกค้ าอย่างมีคณ
ุ ภาพโดยอาศัยประสบการณ์ ในการดําเนินธุรกิจที่ยาวนาน ควบคู่กับการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
และให้ บริการที่ดีเพื่อสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าที่หลากหลาย
การแข่งขันในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์สามารถแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการเป็ น 2 กลุ่ม คือ 1) ธนาคารและบริ ษัทลีสซิ่งในเครื อธนาคาร
พาณิชย์ และ 2) บริ ษัทในเครื อของผู้ผลิตและจําหน่ายรถยนต์ โดยภาวะการแข่งขันในธุรกิจสิ นเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์ในปี 2560 ยังคงมีการแข่งขันที่
รุนแรง โดยยอดขายในตลาดรถยนต์ใหม่ภายในประเทศเพิ่มขึน้ จากปี ก่อนหน้ าร้ อยละ 13.4 ส่วนหนึ่งเป็ นผลกระทบภายหลังการสิ ้นสุดนโยบายคืน
ภาษีสรรพสามิตสําหรับผู้ซื ้อรถยนต์คนั แรก ประกอบกับเศรษฐกิจภายในประเทศที่เริ่ มฟื น้ ตัว ขณะที่สินเชื่อเช่าซื ้อสําหรับรถยนต์มือสองเติบโตขึ ้น
จากปี ก่อนหน้ า ส่วนหนึ่งเป็ นผลจากราคารถยนต์ใหม่ที่มีราคาค่อนข้ างสูง และส่วนต่างของราคารถใหม่และรถยนต์มือสองที่สมเหตุสมผลมากขึ น้
อย่างไรก็ดี การเป็ นพันธมิตรหลักกับผู้ผลิตและจําหน่ายรถยนต์ฟอร์ ด และมาสด้ า ทําให้ กลุม่ ทิสโก้ มีความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันในตลาดรถยนต์
ใหม่เพิ่มขึ ้น ท่ามกลางความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ กลุ่มทิสโก้ ยงั คงมุ่งเน้ นการขยายฐานลูกค้ าด้ วยการเสนอบริ การที่มีคณ
ุ ภาพและการรัก ษา
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้จําหน่ายรถยนต์ (Dealer) อย่างต่อเนื่อง กอปรกับประสบการณ์อนั ยาวนานของกลุ่มทิสโก้ ความสามารถในการบริ หารต้ นทุน
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ที่มีประสิทธิ ผล ความชํานาญในการบริ หารความเสี่ยงและการบริ หารและติ ดตามหนี อ้ ย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมทัง้ มีฐานข้ อมูลของลูกค้ าที่
กว้ างขวาง ทําให้ กลุม่ ทิสโก้ สามารถรักษาศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว
ณ สิ ้นปี 2560 ธนาคารมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในอันดับที่ 10 ตามขนาดของสินทรัพย์ในระบบธนาคารพาณิชย์ โดยมีส่วนแบ่ง
การตลาดด้ านสินทรัพย์ร้อยละ 1.7 ส่วนแบ่งการตลาดเงินฝากร้ อยละ 1.5 ของยอดเงินฝากรวมทุกธนาคาร และมีส่วนแบ่งตลาดเงินให้ สินเชื่อคิด
เป็ นร้ อยละ 2.1 ของยอดเงินให้ สินเชื่อรวมทุกธนาคาร
2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
(1)

แหล่ งที่มาของเงินทุน

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

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

(หน่วย : ล้ านบาท)
ปี 2560
181,536.19
3,852.91
63,601.70
10,359.62
259,350.42
28,924.87
288,275.29

ปี 2559
155,987.74
4,970.87
64,362.00
7,977.25
233,297.86
27,443.97
260,741.83

ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายการสินทรัพย์และหนี ้สินของธนาคารแบ่งตามอายุของสัญญา มีรายละเอียด ดังนี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
รายการ
สินทรั พย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี ้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ภาระผูกพันและหนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้
การรับอาวัลตัว๋ เงินและการคํ ้าประกัน การกู้ยืม
ภาระผูกพันอื่น
* หนีท้ ี ่ระงับการรับรู้ รายได้ตามเกณฑ์ ธปท.

หนี ้ที่ไม่
ก่อให้ เกิด
รายได้ *

เกิน 5 ปี

ไม่มี
กําหนด

297
289
127,693

2
44,140

420
-

5,301

1,323
43,176
5,932
245,607

50,030

128,279

44,142

420

5,301

296,038

64,562
516
22,574

45,372
215
11,348

405
2,269
30
23,000

6,680

-

-

181,499
3,853
431
30
63,639

72,481

87,652

56,935

25,704

6,680

-

-

249,452

2
-

10
-

31
13

14
2,222

-

571
575

-

628
2,810

เมื่อทวงถาม

0 - 3 เดือน

3 - 12 เดือน

1,323
1,369
2,375

41,510
3,162
18,127

2,059
47,971

5,067

62,799

71,160
853
431
37

1 - 5 ปี

รวม

โปรดอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการไม่สอดคล้ องกันของสินทรัพย์และหนี ้สินในระยะสันตามอายุ
้
สญ
ั ญาในส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 3
ปั จจัยความเสี่ยง
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(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 เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ อย่างไรก็ตาม ธนาคารอาจ
พิจารณาให้ สินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันกับผู้ก้ ทู ี่มีความน่าเชื่อถือสูงเป็ นรายๆ ไป ในการประเมินมูลค่าหลักประกัน ธนาคารได้ กําหนดให้ มี
การประเมินราคาทรัพย์สินที่ใช้ เป็ นหลักประกันโดยผู้ประเมินราคาอิสระหรื อหน่วยประเมินราคาทรัพย์สินของธนาคารก่อนการเบิกใช้
วงเงินกู้ รวมทังมี
้ การทบทวนราคาประเมินอย่างสมํ่าเสมอ โดยกลุ่มมีคณะอนุกรรมการประเมินราคาหลัก ประกัน ทําหน้ าที่รับผิดชอบ
ในการอนุมตั ิการประเมินราคาหลักประกันโดยผู้ประเมินราคาภายในและผู้ประเมินราคาอิสระ 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 โดยจะกําหนดอัตราดอกเบีย้ ที่เหมาะสมตามภาวะตลาดและระดับความเสี่ยงของผู้ก้ ู
ตลอดจนพิจารณาถึงต้ นทุนเงินทุนของธนาคาร
สินเชื่อรายย่ อย
สําหรับสินเชื่อเช่าซื ้อซึง่ เป็ นธุรกิจส่วนใหญ่ในกลุม่ สินเชื่อรายย่อย ธนาคารมีนโยบายที่จะขยายสินเชื่อในเชิงรุก โดยเฉพาะใน
ตลาดที่มีการเติบโตและมีอตั ราผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง ธนาคารมีนโยบายในการวางมาตรฐานการให้ สินเชื่อเช่าซือ้ และ
สินเชื่อรายย่อยอื่นอย่างเป็ นระบบโดยการให้ คะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring) ซึ่งพัฒนาขึน้ จากฐานข้ อมูลภายในของธนาคาร ระบบ
ดังกล่าวช่วยควบคุมมาตรฐานการอนุมตั ิสินเชื่อ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพและร่นระยะเวลาการอนุมตั ิสิ นเชื่อให้ เร็ วขึน้ เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้ องการของลูกค้ า
ธนาคารมีการพิจารณาการให้ สินเชื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดเพื่อให้ สามารถขยายสินเชื่อได้ มากตาม
เป้าหมายการเติบโตในเชิงรุกอย่างมีคณ
ุ ภาพ อย่างไรก็ตาม กลุม่ ลูกค้ าหลักของธนาคารยังคงมีผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง และ
ธนาคารไม่มีนโยบายการแข่งขันด้ านราคา แต่ใช้ การเพิ่มคุณภาพการให้ บริการและการบริ หารความสัมพันธ์ ทางธุรกิจเป็ นเครื่ องมือในการ
แข่งขัน สําหรับนโยบายด้ านหลักประกัน ทรัพย์สินที่ให้ เช่าซื ้อต้ องมีตลาดรองที่เพียงพอ และมีการทําประกันภัยอย่างเหมาะสม
สําหรับสินเชื่อเพื่อการเคหะ ธนาคารมีนโยบายการปล่อยสินเชื่อไม่เกินร้ อยละ 90 ของมูลค่าหลักประกัน ทังนี
้ ใ้ นรายละเอียด
จะแตกต่างกันไปขึน้ อยู่กับลักษณะของหลักประกัน ในส่วนของสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริ โภคอื่น และสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันจะมีอตั รา
ดอกเบี ้ยที่สงู เพื่อชดเชยกับความเสี่ยงของการผิดนัดชําระหนี ้ที่สงู ขึ ้น
 การอนุมัติวงเงินและอานาจการอนุมัติ
คณะกรรมการบริ หารมอบหมายอํานาจการอนุมัติสินเชื่อให้ แก่คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee) เป็ น
ผู้ดแู ล ภายใต้ นโยบายการอนุมตั ิสินเชื่อที่ได้ รับการอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ หาร
นโยบายการอนุมตั ิสินเชื่อ มีการกําหนดวงเงินและมอบอํานาจการอนุมัติวงเงินไว้ อย่างชัดเจน โดยสินเชื่อธุรกิจทุกรายการ
จะต้ องได้ รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ เนื่องจากเป็ นสินเชื่อที่วงเงินกู้มีขนาดใหญ่ สินเชื่อธุรกิจที่มีขนาดใหญ่มาก
จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิโดยตรงจากคณะกรรมการบริหาร
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สําหรับสินเชื่อรายย่อย เนื่องจากวงเงินสินเชื่อมีขนาดเล็ก ธนาคารจึงมีการกําหนดระเบียบวิธีปฏิบตั ิและมอบอํานาจการ
อนุมตั ิวงเงินแต่ละระดับให้ แก่ผ้ บู ริ หารและหัวหน้ างานในแต่ละระดับ นําไปปฏิบตั ิภายใต้ นโยบายอนุมตั ิสินเชื่อโดยรวมที่กําหนด สินเชื่อ
รายย่อยที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าระดับปกติเมื่อพิจารณาจากประเภทของสินเชื่อและวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน จะต้ องได้ รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ หรือคณะกรรมการบริหารเป็ นกรณีไป
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 นผู้ดแู ลการบริ หารความเสี่ยงของสินเชื่อ
แต่ละรายการ นอกจากนี ้คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา (Problem Loan Committee) ทําหน้ าที่ดแู ลติดตามการจัดการลูกหนี ้ที่
มีปัญหา และพิจารณาตังสํ
้ ารองค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของธนาคารจะ
รายงานการปฏิบตั ิงานตรวจสอบต่อคณะกรรมบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษัทใหญ่ของ
กลุม่ อย่างสมํ่าเสมอ ภายใต้ หลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุม่ ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารทิสโก้ มีหน่วยงานพิจารณาคุณภาพสินเชื่อแยกออกจากหน่วยงานการตลาด เพื่อทําหน้ าที่พิจารณาและให้ ความเห็น
อย่างเป็ นอิสระในการอนุมตั ิสินเชื่อ และมีหน่วยงานสอบทานสินเชื่อซึง่ ขึ ้นตรงกับหน่วยงานตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ
ทําหน้ าที่สอบทานความถูกต้ องและโปร่งใสของการให้ สินเชื่อ
ธนาคารทิสโก้ ได้ นําระบบจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสินเชื่อ (Credit Grading) มาใช้ ในการประเมินความเสี่ยง ทังสํ
้ าหรับ
สินเชื่อธุรกิ จ และสินเชื่อรายย่อย เพื่อให้ สอดคล้ องกับการพัฒนาตามกฎการดํ ารงเงินกองทุน ภายใต้ วิ ธี การใช้ การจัดอันดับความ
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
การกระจุกตัวของเงินลงทุนในตราสารทุนในแต่ละภาคอุตสาหกรรมด้ วย นอกจากนีธ้ นาคารยังปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ตามข้ อกําหนดในการให้ สินเชื่อหรื อลงทุนในกิจการของผู้อื่นหรื อก่อภาระผูกพันหรื อจ่ายเงินตามภาระผูกพัน
เพื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด (Single Lending Limit)
 การติดตามหนี ้
ธนาคารกํ าหนดให้ มีหลักเกณฑ์ กระบวนการติ ดตามสินเชื่อคงค้ างอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทบทวนการให้ สินเชื่ออย่าง
สมํ่าเสมอ และติ ดตามหนี ท้ ี่ มีปั ญหาอย่างใกล้ ชิด สําหรั บสินเชื่อธุ รกิ จ คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่ มีปั ญหา (Problem Loan
Committee) จะได้ รับรายงานการผิดนัดชําระหนี ้ของลูกหนี ้ที่มีปัญหาทุกรายการ เพื่อพิจารณาสถานะของลูกหนี ้และกําหนดวิธีการติดตาม
เร่งรัดหนี ้ การดําเนินคดีตามกฎหมาย รวมถึงการจัดชันสิ
้ นทรัพย์และการตังสํ
้ ารองหนีส้ ูญ โดยมุ่งเน้ นในเรื่ องการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ้
สําหรับลูกหนีร้ ายที่สามารถดําเนินการต่อไปได้ โดยธนาคารได้ กําหนดหลักเกณฑ์ ขอบเขต และการติดตามผลอย่างใกล้ ชิด นอกจากนี ้
เจ้ าหน้ าที่สินเชื่อจะต้ องรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหาเกี่ยวกับการติดตามการปรับปรุงโครงสร้ างหนีอ้ ย่างต่อเนื่อง
สําหรับการติดตามสินเชื่อรายย่อยนัน้ ธนาคารจะปรับปรุงนโยบายและกลยุทธ์ ในการบริ หารและติดตามหนีใ้ ห้ สอดคล้ องกับ
ภาวะเศรษฐกิ จ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่ วยงานราชการอย่างต่อเนื่ อง 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
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 การปรับโครงสร้ างหนี ้
สําหรับลูกหนี ท้ ี่ มีปัญหา เช่น ได้ รับผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ หรื อความขัดข้ องทางการเงินของลูกหนี ้
ธนาคารมีนโยบายที่จะปรับโครงสร้ างหนี ้เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับคืนหนี ้ให้ ได้ สงู สุด โดยหลักเกณฑ์การปรับโครงสร้ างหนีข้ องกลุ่มสามารถ
ทําได้ หลายวิธี ประกอบด้ วย การผ่อนผันเงื่อนไขการชําระหนี ้ในลักษณะต่างๆ การโอนทรัพย์สินของลูกหนีเ้ 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 ้
ในกรณีการปรับโครงสร้ างหนี ้สําหรับลูกหนี ้ที่ธนาคาร กรรมการ บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกรรมการ หรื อผู้บริ หารของกลุ่ม เข้ าข่าย
มีผลประโยชน์เกี่ยวข้ องทังทางตรงและทางอ้
้
อม จะต้ องให้ สถาบันการเงินอื่นหรื อบุคคลที่สามที่ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้ องกับธนาคารและ
ลูกหนี ้ เป็ นผู้วิเคราะห์ฐานะและความสามารถในการชําระหนี ้ ตลอดจนกระแสเงินสดของลูกหนี ้ ทังนี
้ ธ้ นาคารปฏิบตั ิตามเกณฑ์ที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยกําหนดสําหรับหนีท้ ี่ได้ รับการปรับโครงสร้ างหนีแ้ ล้ วทุกราย ทัง้ ในเรื่ องการเปลี่ยนสถานะการจัดชัน้ การคํานวณส่วน
สูญเสีย และการกันสํารอง
(3)

ความสามารถในการดารงเงินกองทุน

ธนาคารมีนโยบายดํารงเงินกองทุนที่เพียงพอเพื่อรองรับความเสี่ยงของธนาคารในระยะยาว โดยคํานึงถึงความอยู่รอดของธนาคารในระยะ
ยาวแม้ จะมีความผันผวนทางเศรษฐกิจ และดํารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงในอัตราที่ไม่ตํ่ากว่าที่กฎหมายกําหนด ซึง่ ปั จจุบนั ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยกําหนดให้ ธนาคารดํารงเงินกองทุนเมื่อสิ ้นวันหนึ่งๆ เป็ นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยง และภาระผูกพันไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 9.75 โดยเงินกองทุนชันที
้ ่
1 ต้ องเป็ นอัตราส่วนไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 7.25 ของสินทรัพย์เสี่ยงและภาระผูกพัน อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร มีดงั ต่อไปนี ้
ตารางแสดงอัตราส่ วนเงินกองทุนต่ อสินทรัพย์ เสี่ยง

เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เงินกองทุนรวม ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

31 ธันวาคม 2558
(ร้ อยละ)
13.98
18.01

31 ธันวาคม 2559
(ร้ อยละ)
14.73
19.59

31 ธันวาคม 2560
(ร้ อยละ)
15.98
20.72

ข้ อกาหนดตามกฎหมาย
(ร้ อยละ)
7.25
9.75

คํานวณตามเกณฑ์ IRB

ทังนี
้ ้ ธนาคารมีฐานเงินทุนที่มั่นคง และมีอัตราเงินกองทุนต่อสินทรั พย์เสี่ยงสูงเกินกว่าเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และเพียง
พอที่จะรองรับมาตรการของทางการในการจัดชันหนี
้ ้และกฎเกณฑ์การตังสํ
้ ารองในอนาคต
(4)

การบริ หารสภาพคล่ อง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหน้ าที่ควบคุมดูแลและกําหนดทิศทางของโครงสร้ างสินทรัพย์และหนีส้ ิน และโครงสร้ างการระดมทุน
โดยละเอียด รวมทังยั
้ งกําหนดวงเงินความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องต่างๆ เพื่อเตือนถึงระดับความเสี่ยงจากตัวบ่งชี ้ที่สําคัญ เช่น ระดับของสิ นทรัพย์
สภาพคล่อง ระดับความไม่สอดคล้ องกันของสินทรัพย์และหนีส้ ินที่ครบกําหนด ระดับการกระจุกตัวของเงินฝาก และระดับการถอนเงินในแต่ละวัน
นอกจากนี ้ยังได้ กําหนดแผนฉุกเฉินเพื่อการบริหารสภาพคล่องในยามวิกฤติ (Contingency Plan) ซึง่ ระบุระเบียบขันตอนปฏิ
้
บตั ิไว้ อย่างชัดเจน
การบริ หารสภาพคล่องในแต่ละวันอยู่ในความดูแลของฝ่ ายบริ หารเงิน ซึ่งดูแลการจัดหาแหล่งเงินทุนและการลงทุน ตามประมาณการ
กระแสเงินสดในแต่ละวันของธนาคาร ฝ่ ายบริ หารเงินจะรับผิดชอบดูแลให้ สภาพคล่องของธนาคารเป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การบริ หาร
ความเสี่ยงของกลุม่ และให้ สอดคล้ องกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
(5)

การจัดชัน้ สินทรั พย์ การตัง้ สารอง และการตัดจาหน่ ายหนีส้ ูญ

ธนาคารให้ นิยามความหมายของสินทรัพย์จดั ชันแต่
้ ละประเภท ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่ องสินทรัพย์ที่ไม่มีราคาหรื อเรี ยก
คืนไม่ได้ และสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ โดยสรุปได้ ดงั นี ้
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(1) สินทรัพย์จดั ชันสู
้ ญ หมายถึง สิทธิเรี ยกร้ องจากลูกหนีซ้ ึ่งไม่มีทางที่จะได้ รับชําระหนีแ้ ล้ ว เช่น ลูกหนีถ้ ึงแก่ความตาย เป็ นคนสาบสูญ
ลูกหนี ้เลิกกิจการ ส่วนสูญเสียที่เกิดจากการปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้
(2) สินทรัพย์จดั ชันสงสั
้ ยจะสูญ หมายถึง สินทรัพย์หรื อสิทธิเรี ยกร้ องที่คาดว่าจะเรี ยกคืนไม่ได้ ทงจํ
ั ้ านวน เช่น สิทธิเรี ยกร้ องจากลูกหนี ้ที่
ค้ างชําระต้ นเงินหรือดอกเบี ้ยเป็ นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 12 เดือนนับแต่วนั ถึงกําหนดชําระ
(3) สินทรัพย์จดั ชันสงสั
้ ย หมายถึง สินทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้ องที่คาดว่าจะเรียกให้ ชําระคืนไม่ได้ ครบถ้ วน เช่น ลูกหนีท้ ี่ค้างชําระต้ นเงินหรื อ
ดอกเบี ้ยเป็ นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 6 เดือนนับแต่วนั ถึงกําหนดชําระ
(4) สินทรัพย์ จัดชัน้ ตํ่ากว่ามาตรฐาน หมายถึง สินทรัพย์ หรื อสิทธิ เรี ยกร้ องที่มีปัญหาในการเรี ยกให้ ชําระคืน หรื อไม่ก่อให้ เ กิ ดรายได้
ตามปกติ เช่น ลูกหนี ้ที่ค้างชําระต้ นเงินหรือดอกเบี ้ยเป็ นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 3 เดือนนับแต่วนั ถึงกําหนดชําระ
(5) สินทรัพย์จดั ชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ หมายถึง สินทรัพย์หรื อสิทธิเรี ยกร้ องที่มีค่าเสื่อมถอยลง เช่น ลูกหนีท้ ี่ค้างชําระต้ นเงินหรื อดอกเบี ้ย
เป็ นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 1 เดือนนับแต่วนั ถึงกําหนดชําระ
(6) สินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
หมายถึง ลูกหนี ้อื่นที่ไม่เข้ าข่ายเป็ นลูกหนีจ้ ดั ชันสู
้ ญ สงสัยจะสูญ สงสัย ตํ่ากว่ามาตรฐาน หรือกล่าวถึงเป็ นพิเศษ
ธนาคารมีนโยบายการตังสํ
้ ารองอย่างระมัดระวัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารทิสโก้ ตงสํ
ั ้ ารองค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ และค่าเผื่อการ
ปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี เ้ ท่ากับ 10,709.29 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 234.8 ของสํารองที่ต้องตังตามเกณฑ์
้
ธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยธนาคารมีสินทรัพย์ที่จดั ชันตามเกณฑ์
้
ของธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม
ตารางแสดงสินทรัพย์จดั ชันตามประกาศของธนาคารแห่
้
งประเทศไทยในข้ อ 4.2 ของส่วนที่ 1 หัวข้ อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
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3.

ปั จจัยความเสี่ยง

ภาพรวมของการบริหารความเสี่ยง
การบริ หารความเสี่ยงของกลุ่มทิสโก้ ได้ ใช้ หลักการบริ หารความเสี่ยงแบบรวมศูนย์อยู่ที่บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน) (“บริ ษัท”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทใหญ่ของกลุ่มทิสโก้ มีการควบคุมดูแลการบริ หารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมภายใต้ หลักเกณฑ์การ
กํากับแบบรวมกลุ่ม โดยการบริ หารความเสี่ยงของธนาคารทิสโก้ จะอยู่ ภายใต้ น โยบายและแนวทางปฏิบัติ ที่ กําหนดโดยบริ ษั ทใหญ่ ซึ่ง
ธนาคารได้ รับและยึดถือปฏิบตั ิตามเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของการบริหารจัดการความเสี่ยง
ทังนี
้ ้ ตามแนวนโยบายบริ หารความเสี่ยงของกลุ่มทิสโก้ ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการบริ หารความเสี่ยงและการ
ควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็ นระบบ และมีประสิทธิ ภาพ 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
นโยบายการบริ หารความเสี่ยงโดยรวมที่สําคัญที่ธนาคารได้ ยึดถือปฏิบตั ิเป็ นการทัว่ ไปในการบริ หารความเสี่ยงองค์รวมของธนาคารตาม
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุม่ ทิสโก้ มีดงั ต่อไปนี ้
(1)

การบริหารความเสี่ยงอย่างรวมศูนย์

กลุม่ ทิสโก้ มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ยึดถือหลักการบริ หารความเสี่ยงแบบรวมศูนย์ โครงสร้ างพื ้นฐานความเสี่ยงจะถูกรวม
ศูนย์อยูท่ ี่บริษัท โดยทําการรวบรวมข้ อมูลฐานะความเสี่ยงจากกิจการต่างๆ ในกลุ่มทิสโก้ เพื่อทําการประเมิน และกําหนดกลยุทธ์ การบริ หารความ
เสี่ยงให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อใช้ ในการกําหนดแนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยง
(2)

สายธุรกิจเป็ นเจ้ าของการบริหารความเสี่ยงภายใต้ การดูแลที่เป็ นอิสระ

หน่วยธุรกิจมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการบริ หารความเสี่ยงของตนเองเพื่อประโยชน์ สงู สุดขององค์กรและเพื่อให้ เกิดความ
สอดคล้ องกับกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวม หน่วยงานบริ หารความเสี่ยงซึ่งเป็ นหน่วยงานอิสระทําหน้ าที่ในการ
กํากับดูแลและสอบทาน เพื่อให้ มีกระบวนการติดตามและควบคุมความเสี่ยงอย่างเพียงพอ
(3)

การประเมินความเสี่ยงอย่างครบถ้ วน

กลุม่ ทิสโก้ มีนโยบายที่จะประเมินความเสี่ยงอย่างครบถ้ วนในทุกบริ การหรื อธุรกรรม โดยรูปแบบในการประเมินความเสี่ยงเริ่ มจาก
การใช้ ดุลยพินิจของผู้ชํานาญการซึ่งเป็ นวิธีการขัน้ พื ้นฐาน ไปจนถึงระดับการวิเคราะห์ในเชิงปริ มาณและสถิติ ทัง้ นีจ้ ะพิจารณาให้ เหมาะสมกับ
ประเภทและความซับซ้ อนของธุรกรรม ระบบการประเมินความเสี่ยงมีขนั ้ ตอนที่สําคัญ คือ การวิเคราะห์ความเสี่ยงในสถานการณ์ ปกติ และการ
จําลองสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ภายใต้ การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยความเสี่ยงในปริมาณมากอันมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของกลุ่มทิสโก้
(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 การบริ หารความเสี่ยงที่เหมาะสม เงินกองทุนความเสี่ยงโดยรวมจะถูกควบคุมให้ ไม่เกินกว่าเงินกองทุนที่มีอยู่ของธนาคาร
ในขณะเดียวกันการประเมินความเสี่ยงในเชิงคุณภาพซึ่งไม่ได้ วดั เป็ นเงินกองทุนโดยตรงจะถูกกําหนดโดยระดับความเสี่ยงเชิงคุณภาพที่ยอมรับ ได้
เงินกองทุนความเสี่ยงจะเป็ นการควบคุมและประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนเมื่อเทียบกับระดับเงินกองทุนที่ถกู จัด สรรให้ กับทังระดั
้ บบริ ษัท
และระดับหน่วยงาน อย่างเหมาะสม
(6)

ผลตอบแทนที่เพียงพอกับความเสี่ยง และการบริหารผลงานที่คํานึงถึงความเสี่ยง

หลักการที่สําคัญประการหนึ่งของกลุ่มทิสโก้ คือการที่มีผลตอบแทนที่มีความเพียงพอสํา หรับความเสี่ยงในระยะยาว และเพื่อเป็ น
การสร้ างมูลค่าเพิ่มต่อผู้ถือหุ้น องค์ประกอบความเสี่ยงต่างๆ จะถูกนําเข้ ามาใช้ ในการวัดประสิทธิภาพทางธุรกิจโดยมีเป้าหมายสําคัญในการเพิ่ม
มูลค่าผลตอบแทนที่คํานึงถึงความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้น ความเสี่ยงในด้ านต่างๆ จะถูกนําเข้ ามาประกอบการพิจารณาการตังราคาผลิ
้
ตภัณฑ์และบริ การ
เพื่อให้ ได้ ผลกําไรที่ทวั่ ถึง การขยายธุรกิจควรกระทําในส่วนงานที่ยงั มีอตั ราผลตอบแทนต่อหน่วยธุรกิจที่เพิ่มขึ ้นสูงกว่าอัตราความเสี่ยงที่เพิ่มขึ ้น
(7)

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 กับทุกฐานะของสินทรัพย์และหนีส้ ินที่
เหมาะสม สําหรับตราสารทางการเงินซึ่งมีความซับซ้ อนสูง การประเมินมูลค่าตลาดจะถูกประเมินอย่างอิสระจากหน่วยงานบริ หารความเสี่ยง ใน
แบบจําลองที่สําคัญสําหรับการประเมินระดับความเสี่ยงจะมีการทดสอบโดยวิธีการ 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 กล่าวจะถูกวิเคราะห์ในรูปแบบของผลตอบแทนที่เพียงพอกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้น
การคํานึงถึงความเสี่ยงโดยรวมของกลุม่ ทิสโก้ และรวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุน
(12) การปฏิบตั ิตอ่ รายการระหว่างกัน
การทํารายการระหว่างกลุ่มทิสโก้ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ นัน้ กลุ่มทิสโก้ จะพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ น
รายการที่กระทํากับลูกค้ าทัว่ ไป โดยกลุม่ ทิสโก้ จะเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตาม การทําธุรกรรมทางธุ รกิจ
ของกลุม่ ทิสโก้ จะถูกควบคุมอยูภ่ ายใต้ กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ องของทางการ
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(13) การทดสอบสภาวะวิกฤติ
การทดสอบสภาวะวิ กฤติ เป็ นกระบวนการในการประเมิน ผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของกลุ่มทิ สโก้ ภายใต้ การจําลอง
สถานการณ์ที่ไม่ปกติ ภายใต้ การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยความเสี่ยงอันมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของกลุ่มทิสโก้ นอกจากนี ้ การทดสอบสภาวะ
วิกฤติยงั เป็ นเครื่ องมือที่สําคัญในการบริ หารจัดการความเสี่ยงทัง้ ทางด้ านสินเชื่อ ตลาด และสภาพคล่อง คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงจะทํา
หน้ าที่ดใู นภาพรวมของการทดสอบสภาวะวิกฤติ โดยจะกําหนดสมมุติฐานในการทดสอบ โดยมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงทําหน้ าที่ทดสอบร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และรายงานผลการทดสอบให้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ ซึ่งผลการทดสอบสภาวะวิกฤติได้ มีส่วนช่วยใน
การกําหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงเพดานความเสี่ยงต่างๆ รวมไปถึงการพัฒนาแผนปฏิบตั ิการณ์ในสภาวะฉุกเฉิน
โครงสร้ างการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร 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
้ ้ ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการที่ปรึกษาสําหรับธุรกิจต่าง ๆ
จะทําหน้ าที่ดแู ลการบริหารความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ของทังองค์
้ กรและของแต่ละสายงาน ซึง่ จะได้ รับการสนับสนุนโดยฝ่ ายวางแผนและงบประมาณที่
บริ ษัทใหญ่ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ทําหน้ าที่พิจารณากําหนดนโยบายบริ หารความเสี่ยงของธนาคารให้ มีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีฝ่าย
บริหารความเสี่ยง ฝ่ ายวิเคราะห์ความเสี่ยงและธุรกิจ และฝ่ ายบริหารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการของบริ ษัท เป็ นหน่วยงานสนับสนุน สําหรับการดูแล
ความเสี่ ยงเฉพาะตัว ในระดับ รายการนัน้ จะมีค ณะกรรมการและผู้รับ มอบอํานาจเฉพาะกิ จเป็ นผู้ดูแ ล เช่น คณะกรรมการพิจารณาสิน เชื่ อ
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่ อที่มีปัญหา และคณะกรรมการกํากับกฏเกณฑ์และการปฏิบัติงาน เป็ นต้ น โดยมีหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ เช่น
สํานักคณะกรรมการสินเชื่อ ฝ่ ายกํากับและควบคุมภายใน และฝ่ ายกฎหมายของบริ ษัท ทัง้ นี ้ สายธุรกิจทุกสายจะเป็ นเจ้ าของความเสี่ยงและ
รับผิดชอบต่อการบริ หารความเสี่ยงในส่วนงานของตนภายใต้ นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและ
คณะกรรมการเฉพาะกิจต่าง ๆ ซึ่งการดําเนินธุรกิจของธนาคารจะอยู่ภายใต้ เพดานความเสี่ยงสูงสุดที่ถกู กําหนดโดยคณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ยง รวมถึงการวิเคราะห์การทําธุรกิจใหม่ในแต่ละสายงานภายใต้ การอนุมัติของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง โดยรายการที่สําคัญในแต่ละ
เดือนจะถูกรายงานตรงไปยังคณะกรรมการบริหารเพื่อรับทราบ ทังนี
้ ้ระบบบริหารความเสี่ยงทังหมดจะถู
้
กตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม
บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้ องในการบริหารความเสี่ยงมีดงั นี ้
 คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารดูแลให้ ธนาคารมีกระบวนการบริ หารความเสี่ยงที่มี ประสิทธิ ภาพและความเหมาะสม ซึ่งเป็ นไปตาม
นโยบายบริ ห ารความเสี่ ยงที่ ไ ด้ รั บมาจากนโยบายบริ ห ารความเสี่ ยงของกลุ่ม ทิ สโก้ คณะกรรมการธนาคารจะพิ จารณาแต่ งตัง้ คณะ
กรรมการบริ หารเพื่อดูแลและติดตามความเสีย่ งและกิจกรรมการบริ หารความเสี่ยงของธนาคาร โดยมีบทบาทที่สําคัญในการดูแลและติดตามการ
บริหารความเสี่ยงให้ มีความเหมาะสม รวมทังการกํ
้
าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้ ผ้ บู ริหารระดับสูงนําไปยึดปฏิบตั ิตามหลักการ พื ้นฐาน
ในการประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยง โดยมีความสอดคล้ องกับแนวทางปฏิบตั ิและเพดานความเสี่ยงภายใต้ การดูแลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
 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 โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ ายวิเคราะห์ความเสี่ยงและธุรกิจ และฝ่ ายบริหารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการของบริ ษัท ซึ่ง
เป็ นบริษัทใหญ่ของกลุม่ ทําหน้ าที่สนับสนุนในการศึกษาวิจยั เพื่อเสนอแนวนโยบายให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงได้ พิจารณา พร้ อมทังจั
้ ดทํา
ระบบประเมินความเสี่ยงที่ได้ มาตรฐานในการประเมิน วิเคราะห์ และติดตามผลการบริ หารความเสี่ยงในด้ านต่าง ๆ เพื่อรายงานต่อผู้บริ หาร
ระดับสูงและคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของธนาคารจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ของบริษัท ภายใต้ หลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุม่ ของธนาคารแห่งประเทศไทย
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 คณะกรรมการเฉพาะกิจและสายการควบคุมความเสี่ยงเฉพาะด้ าน
คณะกรรมการเฉพาะกิจและสายการควบคุมความเสี่ยงเฉพาะด้ าน ได้ รับการแต่งตังให้
้ ทําหน้ าที่ดูแลการบริ หารและควบคุมความ
เสี่ยงในระดับรายการของความเสี่ยงประเภทต่างๆ เช่น คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา ทําหน้ าที่ในการ
บริ หารความเสี่ ยงด้ า นสิ น เชื่ อในระดับ รายการ โดยมี ห น่ว ยงานที่ ใ ห้ การสนับ สนุน คื อ สํา นักคณะกรรมการพิ จารณาสิ นเชื่ อ เป็ นต้ น ทัง้ นี ้
คณะกรรมการบริหารของธนาคารจะทําการติดตามผลการทํางานในด้ านการบริ หารความเสี่ยงด้ านต่างๆ เป็ นประจําทุกเดือน โดยรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการของธนาคาร และคณะกรรมการบริหารของบริษัท อย่างสมํ่าเสมอ
ปั จจัยเสี่ยงสาคัญในการประกอบธุรกิจของธนาคาร
ในการบริหารความเสี่ยงของธนาคารได้ ระบุปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องที่สําคัญออกเป็ 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 และมีฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งสําหรับการขยายธุร กิจ
ต่อไปในอนาคตซึ่งได้ ถกู ประเมินความเสี่ยงด้ านต่าง ๆ ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย ทัง้ นีธ้ 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 สินเชื่อหากเกิดขึน้ โดย
ไม่มีหลักประกันคุ้มครองจะมีผลทําให้ ธนาคารต้ องกันสํารองหนี ้สูญมากขึ ้น อันจะส่งผลต่อกําไรสุทธิและเงินกองทุนของธนาคาร
3.1.1 ความเสี่ยงจากการด้ อยคุณภาพของสินเชื่อ
ความเสี่ยงจากการด้ อยคุณภาพของสินเชื่อลดลง ซึ่งเกิดจากปริ มาณเงินให้ สินเชื่อที่เพิ่มขึน้ ทัง้ นี ้ หนีท้ ี่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ต่อ
สินเชื่อรวมของธนาคารลดลงจากร้ อยละ 2.31 ณ สิ ้นปี 2559 เป็ นร้ อยละ 2.16 ณ สิ ้นปี 2560 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากคุณภาพสินเชื่อที่ปรับตัวดีขึ ้น
โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื ้อและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นอกจากนี ้ เพื่อเป็ นการป้องกันความเสี่ยงด้ านเครดิตที่เพิ่มขึน้ ประมาณการ
ความเสียหายในอนาคต (Expected Loss) ที่เพิ่มขึน้ นัน้ ถูกรองรับด้ วยค่าใช้ จ่ายสํารองหนีส้ งสัยจะสูญที่เกิดขึน้ ระหว่างปี อีกด้ วย ด้ วยการบริ หาร
ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการบริ หารจัดการสินเชื่อด้ อยคุณภาพผ่านเครื่ องมือการบริ หารความเสี่ยงอันทันสมัย และมีการติดตาม
ชําระหนี ้ ปรับปรุงโครงสร้ างหนีแ้ ละตัดจําหน่ายหนีส้ ญ
ู ที่รัดกุม ทังนี
้ อ้ ตั ราส่วนหนีท้ ี่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของสินเชื่อรายย่อยคงที่ที่ร้อยละ 2.60 และ
อัตราส่วนหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของสินเชื่อธุรกิจ คงอยู่ที่ร้อยละ 0.94 ณ สิ ้นปี 2560 ทังนี
้ ้ หนีท้ ี่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ทงหมดมี
ั้
จํานวน 5,300.68
ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้น 179.69 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับสิ ้นปี 2559
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 ากับสถานการณ์ล่าสุดในปั จจุบนั และคํานึงถึงวัฏจักรทางเศรษฐกิจ
นอกจากนี ้ ธนาคารมียอดสํารองค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนีท้ งสิ
ั ้ ้นจํานวน 10,709.29 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 202.0 ของยอดหนีท้ ี่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ธนาคารมีสํารองขัน้ ตํ่าตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยจํานวน 4,560.68 ล้ านบาท
คิดเป็ นอัตราส่วนของเงินสํารองของธนาคารต่อสํารองตามเกณฑ์ขนตํ
ั ้ ่าของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ร้อยละ 234.8
3.1.2 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่ออาจเกิดจากการกระจุกตัวของลูกหนี ้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีสินเชื่อ
รวมทังหมด
้
244,937.04 ล้ านบาท โดยมีสินเชื่อเช่าซื ้อและสินเชื่อธุรกิจ ในสัดส่วนร้ อยละ 51.6 และ 20.7 ของสินเชื่อรวม ตามลําดับ โดยในส่วน
ของสินเชื่อเช่าซื ้อจํานวน 126,285.81 ล้ านบาท มีการกระจุกตัวของสินเชื่ออยู่ในระดับตํ่ามาก และกลุ่มลูกหนีเ้ ช่าซื ้อรายใหญ่ 10 รายแรกมีมลู ค่า
รวมกันเพียงจํานวน 979.80 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 0.8 ของเงินให้ สินเชื่อเช่าซื ้อ หรือร้ อยละ 0.4 ของเงินให้ สินเชื่อรวม
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สําหรับสินเชื่อธุรกิจ มีการให้ สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจต่าง ๆ ได้ แก่ อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ จํานวน 11,019.73 ล้ านบาท
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้ าง จํานวน 14,972.95 ล้ านบาท ธุรกิจสาธารณูปโภคและการบริ การ จํานวน 22,696.33 ล้ านบาท ธุรกิจการเกษตร
และเหมืองแร่ 1,918.50 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 21.8 ร้ อยละ 29.6 ร้ อยละ 44.8 และร้ อยละ 3.8 ของสินเชื่อธุรกิจ และร้ อยละ 4.5 ร้ อยละ 6.1 ร้ อยละ
9.3 และร้ อยละ 0.8 ของสินเชื่อรวมตามลําดับ ทังนี
้ ้ ถ้ าวัดจากการให้ สินเชื่อธุรกิจแก่กลุ่มลูกหนีร้ ายใหญ่ 10 รายแรกที่มีมลู ค่ารวม 33,053.89 ล้ าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 11.6 ของสินเชื่อรวม ซึ่งพิจารณาเห็นว่ามีการกระจุกตัวของสินเชื่อธุรกิจอยู่ในธุรกิจสาธารณูปโภคและการบริ การ อย่างไรก็
ตาม เงินให้ สินเชื่อธุรกิจโดยส่วนใหญ่เป็ นสินเชื่อมีหลักประกัน โดยธนาคารมีกระบวนการบริ หารความเสี่ยงต่างๆ เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการ
กระจุกตัวของสินเชื่อ โดยมีกระบวนการพิจารณาเครดิตซึง่ จะพิจารณาโครงการที่มีสดั ส่วนเงินกู้เทียบกับมูลค่าของหลักประกันที่เหมาะสมเพื่อควบคุม
ความเสี่ยงให้ อยูใ่ นระดับที่สามารถยอมรับได้ และธนาคารยังจัดให้ มีการประเมินและติดตามมูลค่าหลักประกันอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนีธ้ นาคารยัง
มีขนตอนต่
ั้
าง ๆ ในการควบคุมการเบิกจ่ายเงินกู้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ มีการติดตามคุณภาพของสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง
3.1.3 ความเสี่ยงจากหลักประกัน
ความเสี่ยงจากหลักประกันอาจเกิดจากการที่ลกู หนีผ้ ิดนัดชําระและกระบวนการติดตามหนีน้ นั ้ มีการบังคับหลักประกันซึ่งอาจได้
เงินจากการขายหลักประกันไม่ค้ มุ มูลหนี ้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินให้ สินเชื่อร้ อยละ 75.2 ของเงินให้ สินเชื่อของธนาคารเป็ 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 มูลค่าของรถยนต์เก่าขึน้ อยู่กับ
หลายปั จจัย ประกอบด้ วย สภาพความต้ องการรถยนต์เก่าโดยรวม ประเภทและยี่ห้อของรถ และปั จจัยด้ านภาษี รถยนต์ที่อาจมีผลกระทบต่อราคา
ขายรถใหม่
อย่างไรก็ตาม จากประวัติการยึดและจําหน่ายหลักประกันของการเช่าซื ้อรถยนต์ ธนาคารสามารถเรี ยกคืนการชําระเงินจากการ
จําหน่ายทรัพย์สินได้ ในอัตราโดยเฉลี่ยประมาณร้ อยละ 70 ถึง 90 ของมูลหนีค้ งค้ าง ซึ่งจัดเป็ นอัตราที่สงู ทําให้ ผลกระทบต่อกําไรของหนีเ้ สียลด
น้ อยลงมาก นอกจากนี ้ ธนาคารได้ ดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงด้ วยการติดตามราคารถยนต์ เก่าอย่างต่อเนื่อง การเน้ นปล่อยสินเชื่อให้ มีมลู ค่า
หลักประกันสูงกว่ามูลหนี ้อยูต่ ลอดเวลา การเรียกเงินดาวน์ในระดับที่เหมาะสม และการเน้ นปล่อยสินเชื่อสําหรับรถยนต์ที่มีตลาดรองที่ดี
สําหรับสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อเพื่อการเคหะ หลักประกันส่วนใหญ่ของธนาคารเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งสามารถนํามาใช้ หกั การ
ตัง้ สํารองค่าเผื่ อหนี ส้ งสัยจะสูญของสินเชื่อด้ อยคุณภาพได้ ธนาคารได้ ดํ าเนิ นการประเมิ นราคาหลักประกัน ตามแนวทางของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย โดยธนาคารมีสดั ส่วนมูลค่าหลักประกันที่ใช้ หักมูลหนีข้ องสินเชื่ อด้ อยคุณภาพในการตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญคิดเป็ นร้ อยละ 72.8
ของเงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพสําหรับสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อเพื่อการเคหะทังหมด
้
ธนาคารมีความเสี่ยงจากมูลค่าของหลักประกันที่เป็ นอสังหาริมทรัพย์เหล่านี ้ โดยมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์จะขึน้ อยู่กับสภาพการณ์
ทางเศรษฐกิจเป็ นหลัก การถดถอยของเศรษฐกิจอาจทําให้ มลู ค่าของอสังหาริ มทรัพย์ลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้ ธนาคารต้ องเพิ่มการกันเงินสํารองค่าเผื่อ
หนี ้สงสัยจะสูญ อันจะส่งผลต่อกําไรสุทธิและเงินกองทุนของธนาคาร นอกจากนี ้ การเข้ าครอบครองหลักประกัน ยังต้ องผ่านกระบวนการทางกฎหมาย
และการบังคับคดีที่ยงุ่ ยากและใช้ เวลานาน อย่างไรก็ตามธนาคารได้ ติดตามขันตอนการทํ
้
างานด้ านการบังคับคดีอย่างใกล้ ชิด
3.1.4 ความเสี่ยงจากการด้ อยค่ าของสินทรัพย์ รอการขาย
ความเสี่ยงจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ รอการขายเกิ ดจากการด้ อยค่าของมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดคื นจากลูกหนี ค้ ้ างชําระเป็ น
เวลานาน หรื อลูกหนีท้ ี่มีการปรับโครงสร้ างหนี ้ จากราคาทุนหรื อมูลค่าที่จะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า โดยธนาคารมีสินทรัพย์รอการขาย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ มีมลู ค่าตามราคาต้ นทุนทางบัญชีสทุ ธิหลังหักค่าเผื่อการด้ อยค่า 0.8 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.0003 ของสินทรัพย์
รวม และค่าเผื่อการด้ อยค่าคิดเป็ นร้ อยละ 94.0 ของมูลค่าสินทรัพย์รอการขายตามราคาต้ นทุนทางบัญชี เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 63.5 ณ สิ ้นปี 2559
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ รับการแต่งตังให้
้ ดแู ลการบริหารความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อในภาพรวมของพอร์ ตสินเชื่อ
ซึ่งมีหน้ าที่รับผิดชอบในการกําหนดกลยุทธ์ หลักเกณฑ์ และข้ อจํากัดต่าง ๆ ในการบริ หารความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อ รวมถึงให้ ข้อเสนอแนะแก่
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังมีหน้ าที่ในการติดตามและทบทวนความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อในระดับภาพรวม รวมถึงรายงาน
ข้ อมูลความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อที่มีความสําคัญให้ แก่คณะกรรมการธนาคารได้ รับทราบ
ในขณะที่ความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อเฉพาะด้ านในระดับรายการ อยู่ภายใต้ การควบคุมดูแลของคณะกรรมการพิจารณา
สินเชื่อ และคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อจะทําหน้ าที่ดูแลการพิจารณาและอนุมตั ิสินเชื่อ สําหรับ
ธุรกรรมที่มีความเสี่ยงอยูใ่ นระดับตํ่าสามารถได้ รับการพิจารณาจากบุคคลที่ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการพิ
้
จารณาสินเชื่อเพื่อดูแลความเสี่ยง
จากการให้ สินเชื่อ นอกจากนี ้ คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหาจะทําหน้ าที่ติดตามและจัดการกับการค้ างชําระของสินเชื่อที่มีปัญหาและ
สินทรัพย์รอการขายอย่างใกล้ ชิด
กระบวนการประเมินความเสี่ยงที่ประกอบด้ วยการจัดอันดับเครดิต การวิเคราะห์การผิดนัดชําระ การวิเคราะห์การกระจุกตัว
ของสินเชื่อ และเงินกองทุนที่ใช้ ในการรองรับความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อ เป็ นแนวทางปฏิบัติที่สําคัญของธนาคาร โดยธนาคารได้ ตระหนักถึ ง
ความสําคัญของกระบวนการประเมินความเสี่ยง ดังนัน้ การดําเนินงานด้ านเครดิตทังหมดจะอยู
้
่ภายใต้ กระบวนการอนุมตั ิสินเชื่อที่เป็ นมาตรฐาน
โดยอาศัยหลักเกณฑ์ในการจัดอันดับเครดิตของสินเชื่อต่าง ๆ ในส่วนของสินเชื่อรายย่อยได้ ใช้ การจัดอันดับเครดิตโดยการพิจารณาถึงลักษณะที่
คล้ ายคลึงกันของสินเชื่อแต่ละรายโดยอาศัยการพิจารณาข้ อมูลในภาพรวม สําหรับการพิจารณาอันดับเครดิตของสินเชื่อธุรกิจได้ พิจารณาถึง
ลักษณะความเสี่ยงที่แตกต่างกันของแต่ละรายธุรกรรม
การจัดการด้ านความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเป็ นอีกปั จจัยสําคัญในการบริ หารจัดการความเสี่ยงจากการให้
สินเชื่อ หลักเกณฑ์ที่ใช้ ในการควบคุมการกระจุกตัวของสินเชื่อได้ ถูกจัดทําโดยคํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้ องกับการดําเนินธุรกิจและ
เงินกองทุนของธนาคาร นอกจากนี ้ ธนาคารมีมาตรการและข้ อจํากัดของการบริหารความเสี่ยงด้ านสินเชื่อที่ทวั่ ถึงและรัดกุม ซึ่งดูแลความเสี่ยงทังใน
้
ระดับภาพรวมของพอร์ ตสินเชื่อและระดับรายการ รวมถึงการติดตามและจัดการกับสินเชื่อที่มีปัญหาและสินทรัพย์รอการขาย
3.2

ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง

ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชําระเงินเมื่อครบกําหนด 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 2560 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องจํานวน 50,020.37 ล้ านบาท ประกอบด้ วยเงินสดจํานวน 1,323.40 ล้ านบาท
เทียบกับ 1,147.87 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิจํานวน 43,176.52 ล้ านบาท เทียบกับ 37,061.87
ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และเงินลงทุนชัว่ คราว 5,520.45 ล้ านบาท เทียบกับ 5,127.09 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ธนาคารมีความเสี่ยงจากความไม่สอดคล้ องกันของสินทรัพย์และหนี ้สินในระยะสันตามอายุ
้
สญ
ั ญา (Maturity Mismatch) อยู่ในระดับปาน
กลาง โดยหลังจากปรับพฤติกรรมที่เกิดขึน้ ในอดีตของเจ้ าหนีแ้ ละลูกหนีเ้ มื่อครบกําหนดสัญญาแล้ ว เช่น การไม่ได้ รับเงินตามสัญญา หรื อการฝาก
ต่อเมื่อครบกําหนด ซึ่งความไม่สอดคล้ องกันของสินทรัพย์และหนีส้ ินในระยะสันตามอายุ
้
สญ
ั ญาที่ไม่เกิน 1 ปี พบว่าธนาคารมีสินทรัพย์ตามอายุ
สัญญามากกว่าหนี ้สินตามอายุสญ
ั ญาเป็ น 60,470.70 ล้ านบาท นอกจากนี ้ธนาคารยังมีวงเงินกู้ยืมในกรณีฉกุ เฉิน กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
รวมถึงเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร ซึง่ เพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นได้
เพื่อเป็ นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายสําหรับลูกค้ าของธนาคาร รวมทัง้ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความหลากหลายของการ
บริหารจัดการ โครงสร้ างเงินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีเงินรับฝาก 181,499.27 ล้ านบาท หุ้นกู้ระยะยาว (ทังด้
้ อยสิทธิและไม่ด้อยสิทธิ)
รวมมูลค่าคงเหลือทังสิ
้ ้น 40,180 ล้ านบาท และหุ้นกู้ระยะสัน้ รวมมูลค่า 23,422 ล้ านบาท และมีตวั๋ แลกเงินรวมมูลค่า 36.12 ล้ านบาท
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
การบริหารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องอยู่ภายใต้ การดูแลของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง โดยหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้ องจะมีหน้ าที่
รับผิดชอบในการจัดการฐานะสภาพคล่องในแต่ละวัน ให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามนโยบายบริ หารความเสี่ยงของธนาคาร รวมถึงตามเกณฑ์ของ
ทางการ
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นโยบายหลักในการบริหารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องประกอบด้ วย การบริ หารจัดการโครงสร้ างกระแสเงินสด การกระจุกตัวของเงิน
ฝาก สินทรัพย์สภาพคล่อง รวมถึงแผนฉุกเฉินเพื่อการบริหารสภาพคล่องในยามวิกฤติ (Emergency Contingency Plan) กลยุทธ์ การบริ หารความ
เสี่ยงด้ านสภาพคล่องได้ พิจารณาถึงสภาพคล่องในตลาด รวมทังผลกระทบต่
้
อสถานะความเสี่ยงของธนาคารในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้
คาดการณ์ขึ ้น ในส่วนของความเสี่ยงจากความไม่สอดคล้ องกันของกระแสเงินสดจากสินทรัพย์และหนีส้ ินตามอายุสญ
ั ญา (Maturity Mismatch)
และระดับของสินทรัพย์สภาพคล่องจะต้ องถูกติดตามอย่างสมํ่าเสมอ การจัดหาแหล่งเงินทุนและการกระจุกตัวของแหล่งเงินทุนจะต้ องถูกวางแผน
เพื่อให้ ความเสี่ยงและผลตอบแทนอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม นอกจากนี ้แผนฉุกเฉินสําหรับการบริหารจัดการสภาพคล่องในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจได้ ถูก
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 2560 ธนาคารมีเงินลงทุนสุทธิในตราสารทุนเป็ นจํานวน 420.02 ล้ านบาท โดยเป็ นตราสารทุนที่ไม่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จํานวน 411.58 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นมูลค่าตามราคาต้ นทุนทางบัญชีสทุ ธิหลังหักค่าเผื่อการด้ อยค่า และตราสารทุนที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จํานวน 8.44 ล้ านบาท
(1)

ความเสี่ยงจากตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

สําหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
หลักทรัพย์ในตลาด โดยมีเงินลงทุนเผื่อขาย (Available for Sale) จํานวน 8.44 ล้ านบาท ซึ่งจะส่งผลต่อกําไรขาดทุนของธนาคารก็ต่อเมื่อมีการขาย
หลักทรัพย์ออกไป อย่างไรก็ตาม ปั จจัยความเสี่ยงต่อการเพิ่มขึ ้นหรือลดลงของราคาจะส่งผลกระทบกับเงินกองทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นทันที ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีผลขาดทุนที่ยงั ไม่รับรู้จากการตีมลู ค่าตามราคาตลาดเป็ นจํานวน 0.88 ล้ านบาท
ธนาคารได้ นําเอาแบบจําลอง Value at Risk มาใช้ วดั ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
จดทะเบียน และรายงานให้ กับผู้บริ หารระดับสูงในสายงานที่เกี่ยวข้ องและคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงเป็ นรายวัน Value at Risk บอกถึงผล
ขาดทุนสูงสุดของพอร์ ตเงินลงทุนที่สามารถเกิดขึน้ ณ ระดับความเชื่อมัน่ และช่วงระยะเวลาที่กําหนดในอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนของธนาคารมีค่า Value at Risk สําหรับระยะเวลา 90 วันตามกรอบระยะการลงทุน และ ณ ความเชื่อมัน่ ร้ อยละ
99.0 เท่ากับ 0.71 ล้ านบาท นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้ กําหนด วงเงินการเตือนความเสี่ยง (Trigger Limits) ประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้ ในการควบคุมและ
ติดตามความเสี่ยง เช่น วงเงินการกระจุกตัว วงเงินจํากัด ขาดทุน เป็ นต้ น
(2)

ความเสี่ยงจากตราสารทุนที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ธนาคารมีเงินลงทุนทัว่ ไปในหลักทรัพย์ประเภททุนที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็ นจํานวน 411.58 ล้ านบาท โดยใช้
มูลค่าตามราคาต้ นทุนทางบัญชีหลังหักค่าเผื่อการด้ อยค่าแล้ ว ทังนี
้ ้ เงินลงทุนดังกล่าวลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่มีจํานวน 425.89 ล้ านบาท
ปั จจุบัน ธนาคารไม่มี น โยบายที่ จ ะลงทุน เพิ่มเติ มในหลักทรั พย์ ที่ ไม่จดทะเบียน แต่มุ่งเน้ นการติ ด ตามคุณ ภาพของ
หลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง และขายหลักทรัพย์ออกเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม
3.3.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ ความเสี่ยงจากโครงสร้ างสินทรัพย์และหนีส้ ินที่ มี
ดอกเบี ้ย และความเสี่ยงจากมูลค่าตลาดตราสารหนี ้
(1) ความเสี่ยงจากโครงสร้ างสินทรัพย์และหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ย
ความเสี่ยงจากโครงสร้ างสินทรัพย์และหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ย เกิดจากการกําหนดการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ยของสินทรัพย์
และหนีส้ ินของธนาคารที่ไม่พร้ อมกัน (Interest Rate Mismatch) ซึ่งหากอัตราดอกเบีย้ ในตลาดเปลี่ยนแปลงไป อาจทําให้ ต้องรับภาระต้ นทุน
ดอกเบี ้ยจ่ายที่สงู ขึ ้นเมื่อเทียบกับดอกเบี ้ยรับ ส่งผลทําให้ สว่ นต่างของอัตราดอกเบี ้ยที่ได้ รับลดลง และกระทบต่อกําไรและเงินกองทุนของธนาคารได้
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คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงทําหน้ าที่เป็ นเสมือนคณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนีส้ ินในการควบคุมดูแลการ
บริ หารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ ที่เกิดจากความแตกต่างของโครงสร้ างอัตราดอกเบีย้ ดังกล่าว โดยควบคุมดูแลโครงสร้ างกําหนดเวลาของ
สินทรัพย์และหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ยให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีโครงสร้ างสินทรัพย์และหนีส้ ินที่มีดอกเบี ้ย แบ่งตาม
ระยะเวลาการเปลี่ยนดอกเบี ้ยดังนี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
สินทรัพย์
และหนีส้ ิน
สินทรัพย์
หนี ้สิน
ส่วนต่าง

เปลี่ยนดอกเบีย้
เปลี่ยนดอกเบีย้ ภายใน
ภายใน 1 เดือน
2-12 เดือน
114,293.57
59,036.67
(99,458.47)
(116,679.73)
14,835.10
(57,643.06)

เปลี่ยนดอกเบีย้
ภายใน 1-2 ปี
43,055.52
(23,385.62)
19,669.91

เปลี่ยนดอกเบีย้
ภายหลัง 2 ปี
66,764.01
(8,968.25)
57,795.75

รวม
283,149.77
(248,492.07)
34,657.70

ทังนี
้ ้ธนาคารมีสว่ นต่างของสินทรัพย์และหนี ้สินในระยะเปลี่ยนดอกเบี ้ยภายใน 1 ปี โดยมีหนี ้สินมากกว่าสินทรัพย์ในช่วงระยะเปลี่ยนดอกเบี ้ย
ภายใน 2-12 เดือนเป็ นจํานวน 57,643.06 ล้ านบาท โดยหนี ้สินที่มีระยะเปลี่ยนดอกเบี ้ยภายใน 1 เดือนนัน้ ประกอบด้ วยบัญชีออมทรัพย์และกระแส
รายวัน ซึง่ จะมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยไม่มากนัก ส่วนในระยะ 2-12 เดือนจะประกอบด้ วยบัญชีเงินฝากประจําและหุ้น
กู้ โดยมีสินทรัพย์สว่ นใหญ่อยูใ่ นช่วงมากกว่า 1 ปี โดยหากนําความแตกต่างของโครงสร้ างอัตราดอกเบี ้ยมาคํานวณ จะพบว่าธนาคารมีความเสี่ยง
ต่อการขึ ้นของอัตราดอกเบี ้ยอยูใ่ นระดับปานกลาง
(2) ความเสี่ยงจากมูลค่าตลาดของตราสารหนี ้
ความเสี่ยงจากมูลค่าตลาดของตราสารหนี ้ เกิดจากการที่มลู ค่าตลาดของตราสารหนีป้ ระเภทกําหนดอัตราดอกเบี ้ยแบบ
คงที่อาจลดลง เนื่องมาจากการขึ ้นของอัตราดอกเบี ้ย เพราะอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี ใ้ นตลาดสูงขึน้ ราคาตลาดของตราสารหนีจ้ ึงต้ องปรับ
ลดลงเพื่อให้ ผลตอบแทนเท่ากับตลาด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีเงินลงทุนในตราสารหนีร้ วม 5,512.01 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 392.92 ล้ านบาท เมื่อเทียบ
กับ ณ สิ ้นเดือน ธันวาคม 2559 โดยมีค่าระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนัก (Duration) ของพันธบัตรเฉลี่ยอยู่ที่ 0.22 ปี โดยไม่เปลี่ยนแปลงจาก ณ สิ ้น
เดือน ธันวาคม 2559 ซึ่งอยู่ที่ 0.22 ปี ขณะที่มีค่าระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนัก (Duration) ของหุ้นกู้เฉลี่ยอยู่ที่ 0.98 ปี โดยลดลงจาก ณ สิ ้นเดือน
ธันวาคม 2559 ซึง่ อยูท่ ี่ 1.68 ปี ซึง่ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของเงินลงทุนในตราสารหนี ้ยังจัดว่าอยูใ่ นระดับตํ่า และยังคงเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการรักษาสภาพคล่องให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงรับผิดชอบในการบริ หารและควบคุมความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา โดยหน่วยธุรกิจที่
เกี่ยวข้ องมีหน้ าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงพอร์ ตของหน่วยธุรกิจนัน้ ภายใต้ หลักเกณฑ์และข้ อจํากัดที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ยง หน่วยงานกํากับดูแลความเสี่ยงเฉพาะด้ านถูกจัดตังเพื
้ ่อมีหน้ าที่ในการดูแลธุรกรรมที่มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงในด้ าน
ต่างๆ 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 อยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้ ายที่สดุ ทังนี
้ ว้ ตั ถุประสงค์ในการ
ทําธุรกรรมรวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์จะต้ องได้ รับการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการอย่างเพียงพอ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยจะถูกวิเคราะห์ในรูปของการกําหนดการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ยของสินทรัพย์และ
หนี ้สินของธนาคารที่ไม่พร้ อมกัน (Interest Rate Mismatch) และผลกระทบที่เกิดกับรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิของธนาคารภายใต้ สถานการณ์จําลองต่าง ๆ
ฐานะความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่มีความซับซ้ อน เช่น ตราสารอนุพนั ธ์ จะถูกบริ หารจัดการด้ วยความระมัดระวัง ซึ่ง
ความเสี่ยงด้ านอนุพนั ธ์ จะถูกวิเคราะห์โดยพิจารณาความเสี่ยงพืน้ ฐานเพื่อเข้ าใจถึงสถานะความเสี่ยงได้ อย่างชัดเจน นอกจากนีน้ โยบายบริ หาร
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ความเสี่ยงทางด้ านตราสารอนุพนั ธ์ ได้ ถกู จัดทําขึน้ เพื่อให้ การควบคุมและบริ หารความเสี่ ยงได้ 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
กฎหมายและการทุจริ ต อันเป็ นผลให้ เกิดความเสียหายทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน เช่น ชื่อเสียงและการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ กลุ่มทิสโก้
ตระหนักดีวา่ ความเสี่ยงด้ านการปฏิบตั ิการเป็ นความเสี่ยงหนึ่งที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินการธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ จึงได้ ให้ ความสําคัญในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงและพัฒนาวิธีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดจากการปฏิบตั ิงาน
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของธนาคารบริ หารจัดการความเสี่ยง ประเมินและควบคุมความเสี่ยงโดยรวมของธนาคารตาม
แนวนโยบายการบริ หารความเสี่ยงที่วางกรอบโดยบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) บริ ษัทใหญ่ของธนาคาร (“บริ ษัท”) โดยมีหน่วยงาน
บริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบัติ การทําหน้ าที่สนับสนุนและผลักดันให้ ทุกหน่ วยงานปฏิบัติ ตามกรอบนโยบายเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ยงด้ าน
ปฏิบตั ิการที่กําหนดไว้ รวมถึงการดําเนินการเพื่อให้ มั่นใจว่ามีการจัดวางระบบควบคุมภายในสําหรับแต่ละธุรกิจอย่างพอเพียง มีหน่วยงานกํากับ
ทําหน้ าที่ดูแลให้ หน่ วยธุรกิจปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้ อบังคับของทางการ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้ าที่ตรวจสอบและให้ ความ
เชื่อมัน่ ต่อระบบควบคุมภายในและบริ หารความเสี่ยงทังหมดอย่
้
างเป็ นอิสระภายใต้ การกํากับโดยคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ในปี 2560 ธนาคารมีการขยายการดําเนินธุรกิจออกไปในหลาย ๆ ด้ าน ทังในช่
้ องทางธุรกิจที่ดําเนินการอยู่แล้ วและธุรกิจใหม่ ซึ่งส่งผล
ให้ ความเสี่ยงจากด้ านปฏิบัติ การเพิ่มขึน้ ตามการขยายตัวของธุรกิจ อย่างไรก็ ตาม ตามแนวปฏิบัติ แบบรวมศูนย์ของกลุ่มทิสโก้ มีการกําหนด
หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงสําหรับธุรกิจใหม่ขึน้ ที่บงั คับใช้ สําหรับทุกบริ ษัทในกลุ่มทิสโก้ เพื่อตรวจสอบและให้ มนั่ ใจว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก
ผลิตภัณฑ์ใหม่และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเหล่านัน้ ได้ รับการจัดการให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ก่อนการเริ่ มดําเนินการ นอกจากนีเ้ พื่อรองรับการ
ขยายตัวทางธุ รกิ จ รวมถึงแนวโน้ มการทุจริ ตที่ มีพฤติ กรรมการฉ้ อโกงซับ ซ้ อนมากขึน้ นอกเหนื อจากการดํ าเนิ น การอย่างต่อเนื่ องเกี่ ยวกับ
กระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพิจารณากําหนดแผนการลดความเสี่ยงด้ านทุจริต ให้ อยู่ใน
ระดับที่ยอมรั บได้ ในปี 2560 กลุ่มทิ สโก้ ได้ ริเริ่ มพัฒนาระบบที่ ใ ช้ ในการตรวจจับ รายการทุจริ ตหรื อรายการผิ ดปกติ (Transaction Fraud
Monitoring) เพื่อเพิ่มศักยภาพของกระบวนการในการเฝ้าติดตามรายการและตรวจจับรายการที่มีความผิดปกติ ประเภทต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมของการทํารายการและสามารถดําเนินการลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ ทงกั
ั ้ บลูกค้ าและธนาคารได้
ในกระบวนการบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการของธนาคารที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องนัน้ เริ่ มตังแต่
้ การสร้ างวัฒนธรรมการ
บริหารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ โดยสร้ างความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการและกําหนดให้ ทกุ หน่วยงานมี
ส่วนร่วมในการรับผิดชอบและบริ หารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิการของหน่วยงานภายใต้ ความรับผิดชอบของตนเอง โดยมีหน่วยงาน
บริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบัติการทําหน้ าที่บริ หารความเสี่ยงในภาพรวมของทังกลุ
้ ่มทิสโก้ และสนับสนุน ติดตามและกํากับดูแลทุกหน่วยงานให้
ดําเนินการตามแนวทางการบริ หารความเสี่ยงที่กําหนด ในขัน้ ตอนการดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการนัน้ จะมีการระบุ
ความเสี่ยงที่สําคัญ ประเมินประสิทธิภาพของการควบคุม และกําหนดแผนในการลดหรื อป้องกันความเสี่ยงรวมถึงการกําหนดตัวชี ้วัดความเสี่ยง
(Key Risk Indicator) เพื่อควบคุมให้ ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตามความเหมาะสมกับธุรกิจ (Risk and Control Self- Assessment) ทังนี
้ ้
ผลของการประเมินความเสี่ยงในภาพรวมมีการรายงานให้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
ในส่วนของการบริหารจัดการข้ อผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบตั ิงานซึง่ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของการบริ หารความเสี่ยงด้ าน
ปฏิบตั ิการนัน้ กลุม่ ทิสโก้ จดั ให้ มีระบบงานที่ใช้ ในการบันทึกรายงานข้ อผิดพลาดสําหรับทุกบริษัทในกลุม่ รวมถึงธนาคารเพื่อให้ มีกระบวนการในการ
แก้ ไขปรับปรุงอย่างเป็ นระบบและทันการณ์ รวบรวมจัดทําฐานข้ อมูลข้ อผิดพลาดและความเสียหายที่สามารถใช้ ในการวิเคราะห์ โดยแยกเป็ นราย
สายธุรกิจเพื่อนํามาใช้ ในการพิจารณาแนวทางลดความเสี่ยง ลดระดับของอัตราความผิดพลาดที่เกิดขึน้ หรื อเพื่อใช้ ในการและติดตามกํากับดูแล
เพื่อให้ เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิงานให้ ดีขึน้ นอกจากนี ้ ตามแนวปฏิบตั ิแบบรวมศูนย์ของกลุ่มทิสโก้ ที่มีการกําหนดแนวปฏิบตั ิ
และอํานาจในการพิจารณาและอนุมตั ิชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึน้ กับลูกค้ าเพื่อให้ มีมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานและเป็ นธรรมต่อลูกค้ า ทัง้ นี ้ สรุ ป
ภาพรวมของข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ ้นในธนาคาร รวมถึงรายการข้ อผิดพลาดที่มีสาระสําคัญและสรุปรายงานเกี่ยวกับการชดเชยค่าเสียหายกับลูกค้ าได้
มีการรายงานให้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้ องรับทราบและพิจารณากํ าหนดแนวทางในการแก้ ไขตามความเหมาะ สมแล้ วแต่กรณี ในส่วนของ
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กระบวนการจัดการข้ อร้ องเรียนนัน้ ธนาคารจัดให้ มีช่องทางในการรับเรื่ องร้ องเรี ยน กําหนดมาตรการและมาตรฐานระยะเวลาในการให้ บริ การทาง
การเงินรวมถึงการจัดการข้ อร้ องเรี ยนที่ เป็ นลายลักษณ์ อักษร มีกําหนดกระบวนการติ ดตามเพื่อให้ ข้ อร้ องเรี ยนสามารถจัดกา รเพื่อยุติ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ตลอดจนถึงการนําข้ อร้ องเรียนที่ได้ รับผ่านทางช่องทางต่างๆมาสรุปรายงานให้ ผ้ บู ริหารที่เกี่ยวข้ องรับทราบและสรุปผลวิ เคราะห์
ของข้ อร้ องเรียนที่ได้ รับเพื่อนํามาพิจารณาปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั ิงานให้ มีประสิทธิภาพตามความเหมาะสมต่อไป
โดยที่ธนาคารเป็ นธุรกิจที่ให้ บริการทางการเงินกับลูกค้ า การดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อการให้ บริ การลูกค้ า
จึงเป็ นเรื่ องที่ ธนาคารให้ ความสําคัญเป็ นอย่างยิ่ง ธนาคารได้ พัฒนาแผนและเตรี ยมความพร้ อมในการรองรับการดําเนิ นธุรกิจอย่างต่อเนื่ อง
(Business Continuity Plan) ในทุกระบบงานที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมหลักหรื อธุรกรรมที่มีความสําคัญ เพื่อมิให้ เกิดการหยุดชะงักในการดําเนิน
ธุรกิจ การกําหนดกระบวนการในการบริหารจัดการเพื่อให้ สามารถกู้คืนระบบงานสําคัญให้ พร้ อมใช้ งานภายในระยะเวลาที่กําหนด กลุ่มทิสโก้ มีการ
จัดให้ มีการทดสอบเป็ นประจําสมํ่าเสมอเพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องรับรู้ และเข้ าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่ ความรับผิดชอบและการดําเนินการใน
กรณีที่เกิดเหตุฉกุ เฉิน นอกจากนี ้ ภายใต้ การบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ของกลุ่มทิสโก้ ที่คํานึงถึงผลกระทบที่อาจมีต่อความปลอดภัยของพนักงาน
ลูกค้ า คูค่ ้ า หรือบุคคลที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ ธนาคารจึงได้ มีการกําหนดแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Plan) ขึน้ เป็ นส่วนหนึ่งของแผนการ
รองรับการดําเนินธุรกิจต่อเนื่อง เพื่อกําหนดมาตรการในการบริ หารจัดการกรณีเกิดภาวะการณ์ฉุกเฉิ นในรู ปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ จากเหตุการณ์
ภายนอก โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการรักษาความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการความสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึน้ โดยในการส่งเสริ มและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการดําเนินการตามแผนการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องนัน้ ธนาคารได้ มีการกําหนดแผนและพัฒนาช่องทางการสื่อสารในช่วงการ
เกิดสถานการณ์ฉกุ เฉินระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน รวมถึงช่องทางการสื่อสารกับบุคคลภายนอก เพื่อให้ สามารถสื่อสารให้ รับทราบถึงสถานการณ์
และแนวทางการดําเนินการขององค์กรได้ อย่างทันท่วงที
ด้ วยสถานการณ์ปัจจุบนั ที่ภยั คุกคามด้ านไซเบอร์ เป็ นประเด็นความเสี่ยงที่มีแนวโน้ มเพิ่มมากขึน้ ซึ่งอาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อการ
ดําเนินธุรกิจขององค์กรทังในรู
้ ปของผลกระทบที่เป็ นตัวเงินหรื อผลกระทบทางด้ านชื่อเสียงขององค์กรหรื อผลกระทบอื่น ๆ ธนาคารภายใต้ การบริ หาร
จัดการแบบรวมศูนย์ของกลุ่มทิสโก้ ตระหนักถึงผลกระทบของภัยคุกคามดังกล่าวและเตรี ยมความพร้ อมสําหรับแนวทางป้ องกันรวมถึงแผนการ
รองรับภัยคุกคามด้ านไซเบอร์ กรณีเกิดผลกระทบจากเหตุดงั กล่าว. มีการเสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจให้ กับบุคลากรขององค์กรเกี่ยวกับรูปแบบของ
ภัยคุกคามด้ านไซเบอร์ อย่างสมํ่าเสมอผ่านการจัดอบรมสัมมนา การปิ ดประกาศในที่ต่าง ๆ รวมถึงการประกาศข้ อมูลข่าวสารบนหน้ าเว็บไซด์ของ
องค์กร เพื่อสร้ างการตระหนักรู้ การหลีกเลี่ยงหรื อลดโอกาสจากการได้ รับผลกระทบจากภัยคุกคามด้ านไซเบอร์ นอกจากนี ้ ยังมีการศึกษาความ
เป็ นไปได้ ของรู ปแบบของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Cyber Crime) ติดตามและประเมินความเสี่ยงด้ านระบบเทคโลยีสารสนเทศและความ
เสี่ยงทางไซเบอร์ อย่างต่อเนื่ อง อย่างต่อเนื่ อง เพื่อปรั บปรุ งคุณภาพของการบริ หารจัดการความเพิ่ มความแข็ งแกร่ งของมาตรการรั กษาความ
ปลอดภัยรวมถึงการจัดให้ มีแผนการรองรับและแผนการสื่อสารทังภายในและภายนอกให้
้
เหมาะสม ในปี 2560 กลุ่มทิสโก้ มีการจัดให้ มีการทดสอบ
ความพร้ อมขององค์กรในการรับมือภัยจากอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยจําลองโจทย์เหตุการณ์
สถานการณ์ขึ ้นมา (Tabletop Testing) ซึ่งผู้เข้ าร่วมทดสอบเป็ นกลุ่มผู้บริ หารระดับสูง หัวหน้ าหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
การติดต่อ ดูแล หรื อให้ ข้อมูลข่าวสารกับลูกค้ า บุคคลภายนอก รวมถึงการให้ ข้อมูลผ่านสื่อสาธารณะต่าง ๆ เพื่อให้ แต่ละหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง
เตรียมพร้ อมและรับทราบถึงแนวทางในการรับมือกับภัยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ได้ อย่างเหมาะสม
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 อสภาพการแข่งขันที่ รุนแรง
ขึ ้น จะส่งผลกระทบต่อปริ มาณธุรกรรมและรายได้ ของธนาคาร อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในภาวะที่ดีและมีสถานะความ
ได้ เปรียบในการแข่งขันธุรกิจ จึงทําให้ ผลกระทบที่มีไม่มากนัก นอกจากนี ้ การรับโอนกิจการธุรกิจลูกค้ ารายย่อยจาก ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
(ไทย) จํากัด (มหาชน) เป็ นไปตามแผนการเติบโตและเป็ นการเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้ าของกลุ่มทิสโก้ จากการเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริ การ
ทางการเงินสําหรับลูกค้ ารายย่อยอย่างทัว่ ถึงอีกด้ วย
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3.5.2 ความเสี่ยงจากความเพียงพอของเงินกองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในการคํานวณความเพียงพอของเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel III ธนาคารดํารงเงินกองทุนต่อ
สินทรัพย์เสี่ยงตามเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนตามวิธี Internal Rating Based Approach (IRB) ซึ่งการดํารงเงินกองทุนขัน้ ตํ่าตามวีธี IRB นัน้ จะมี
ความสอดคล้ องกับความเสี่ยงที่แท้ จริ งของสินทรัพย์มากกว่าเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนขัน้ ตํ่าตามวิ ธี Standardised Approach (SA) ซึ่งอัตรา
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยูท่ ี่ร้อยละ 20.72 โดยยังคงสูงกว่าอัตราเงินกองทุนขัน้ ตํ่าร้ อยละ 9.75 ที่กําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ในขณะที่เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 และชันที
้ ่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 15.98 และร้ อยละ 4.74 ตามลําดับ โดยอัตราส่วนการดํารง
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ดังกล่าวยังคงสูงกว่าอัตราขันตํ
้ ่าร้ อยละ 7.25
นอกจากการดํารงเงินกองทุนตามเกณฑ์ของธปท. ธนาคารได้ ดําเนินการวัดความเสี่ยงและดํารงเงินกองทุนภายใน (ICAAP) ซึ่งได้
ประเมินเงินกองทุนความเสี่ยงขึน้ จากแบบจําลองภายใน โดยประเมินว่าธนาคารควรมีเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงไว้ เป็ นจํานวน 10,671.50
ล้ านบาท ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 30.2 ของเงินกองทุนรวมภายใต้ เกณฑ์ Basel III - IRB ที่ 35,351.43 ล้ านบาท
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์
คณะกรรมการบริ หารและผู้บริ หารระดับสูงเป็ นผู้ดูแลความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ ของธนาคารโดยตรง โดยอาศัยแนวปฏิบัติในการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ ที่ดีที่สามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมเชิงธุรกิจ รวมถึงเหตุการณ์ภายนอกที่ไม่ได้ คาดการณ์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่ง Vision and Mission Statement ของธนาคารได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงทิศทางการดําเนินธุรกิจของธนาคารรวมทังแนวทางในการ
้
กําหนดกลยุทธ์ และนโยบายของธนาคาร ทังนี
้ ้ กระบวนการต่าง ๆ ได้ ถูกสร้ างขึ ้นเพื่ออํานวยให้ การกําหนดกลยุทธ์ การวางแผนธุรกิจ การจัดการ
ทรั พยากรบุคคล การวัดผลการดําเนิ นงาน รวมไปถึงระบบงานสนับสนุนหลักเป็ นไปอย่างมี ประสิทธิ ผล ในส่วนของกระบวนการตรวจสอบ
ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ จะถูกตรวจสอบในระดับของคณะกรรมการธนาคาร โดยมีคณะกรรมการอิสระเป็ นผู้ตรวจสอบในระดับสุดท้ าย
แนวปฏิบตั ิขององค์กรและแนวปฏิบตั ิทางธุรกิจได้ พิจารณาถึงการนําหลักการและแนวทางในการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้
เพื่อรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholders) โดยโครงสร้ างการกํากับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้ วย นโยบายการ
กํากับดูแลกิจการและระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ซึง่ จะถูกประเมินและทบทวนเป็ นประจํา
ในการบริ หารและควบคุมความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ ธนาคารจัดให้ มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ เพื่อกํ าหนดทิศทางการดํ าเนิ นธุ รกิ จ
สําหรับช่วงเวลา 3 ปี ข้ างหน้ าควบคูไ่ ปกับการทําแผนงบประมาณ โดยจะทําการทบทวนแผนอย่างต่อเนื่องทุกปี และติดตามผลเพื่อเทียบกับแผนงาน
ที่วางไว้ เป็ นรายเดือน
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4.
4.1

ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ ถาวรหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
1. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ธนาคารมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559-2560 ดังนี ้ โดยธนาคารเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์และไม่ติดภาระผูกพันใดๆ

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

(หน่วย: ล้ านบาท)
มูลค่ า
2560

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เจ้ าของ

ไม่มี

17.51

17.51

เจ้ าของ
เจ้ าของ

ไม่มี
ไม่มี

508.18
509.12

537.93
509.12

เจ้ าของ

ไม่มี

529.35

551.48

เจ้ าของ

ไม่มี

67.63
1,631.79
(963.15)
668.64

61.84
1,677.87
(1,001.77)
676.11

2559

2. สัญญาเช่ าระยะยาว
ธนาคารมีสญ
ั ญาเช่าดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับการเช่าอาคารสํานักงานและสาขา ซึง่ สัญญามีอายุประมาณ 3-10 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 และ 2560 ธนาคารมีจํานวนเงินขันตํ
้ ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทังสิ
้ ้นภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

รายการ

จ่ ายชาระภายใน

อาคารสํานักงานและสาขา

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

4.2

(หน่วย: ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2560
51
144
82
233
42
37
175
414

เงินให้ สินเชื่อ
นโยบายการจัดชัน้ สินทรัพย์

สินทรัพย์จดั ชันของธนาคารประกอบด้
้
วยเงินให้ สินเชื่อและลูกหนี ้ เงินลงทุน และทรัพย์สินรอการขาย โดยธนาคารมีนโยบายจัดชัน้
สินทรัพย์ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ สรุปการจัดชันสิ
้ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ ดงั นี ้
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ตารางแสดงสินทรัพย์ จัดชัน้ ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย
(หน่วย: ล้ านบาท)
ลูกหนี ้
จัดชันปกติ
้
จัดชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชันตํ
้ ่ากว่ามาตรฐาน
จัดชันสงสั
้ ย
จัดชันสงสั
้ ยจะสูญ

เงินให้ สินเชื่อ
และลูกหนี ้
263,479
17,158
2,435
1,400
1,465
285,937

รวม

37

14

ทรัพย์ สินรอ
การขาย
12

37

14

12

เงินลงทุน

เงินลงทุนใน
ลูกหนีท้ ่ รี ั บโอนมา

รวม
263,479
17,158
2,435
1,400
1,528

ร้ อยละ
92.1
6.0
0.9
0.5

286,000

100.0

0.5

นโยบายการตัง้ สารองค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ในขันตํ
้ ่าธนาคารปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในการจัดชันและตั
้
งสํ
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ กําหนดอัตราการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญตามระดับชันของเงิ
้
นให้ สินเชื่อไว้ ดงั ต่อไปนี ้
1.

สินทรัพย์จดั ชันสู
้ ญ ให้ ตดั ออกจากบัญชี

2.

สินทรัพย์จดั ชันสงสั
้ ยจะสูญ ให้ กนั เงินสํารองในอัตราร้ อยละ 100

3.

สินทรัพย์จดั ชันสงสั
้ ย ให้ กนั เงินสํารองในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 100

4.

สินทรัพย์จดั ชันตํ
้ ่ากว่ามาตรฐาน ให้ กนั เงินสํารองในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 100

5.

สินทรัพย์จดั ชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ ให้ กนั เงินสํารองในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 2

6.

สินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
ให้ กนั เงินสํารองในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 1

ทังนี
้ ้ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้ กําหนดวิธีการตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการตังค่
้ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ สําหรับ
สินทรัพย์จดั ชันตํ
้ ่ากว่ามาตรฐาน สินทรัพย์จดั ชันสงสั
้ ย และ สินทรัพย์จดั ชันสงสั
้ ยจะสูญ โดยให้ กันเงินสํารองในอัตราร้ อยละ 100 ของส่ วนต่าง
ระหว่างมูล หนีก้ ับ มูล ค่า ปั จจุบัน ของกระแสเงิน สดที่ ค าดว่า จะได้ รับ จากลูกหนี ้ หรื อ มูล ค่าปั จจุบัน ของกระแสเงิน สดที่ ค าดว่า จะได้ รับ จาก
หลักประกัน รวมถึงการกันสํารองเป็ นกลุ่มลูกหนี ้ (Collective Approach) แทนการกันสํารองรายบัญชีได้ สําหรับกลุ่มลูกหนีท้ ี่มีความเสี่ยงด้ าน
เครดิตที่เหมือนกัน
ปั จจุบนั กลุม่ ทิสโก้ มีนโยบายในการกันเงินสํารองเป็ นกลุ่มลูกหนี ้ (Collective Approach) สําหรับกลุ่มลูกหนีท้ ี่มีความเสี่ยงด้ านเครดิตที่
เหมือนกัน และมีข้อมูลความเสียหายในอดีตอย่างเพียงพอ โดยกลุ่มทิสโก้ ได้ กําหนดระดับการกันสํารองอย่างระมัดระวัง จากการประเมินความ
เสียหายที่เกิดขึ ้นในอดีต
นโยบายการตัง้ สารองค่ าเผื่อหนีก้ ารด้ อยค่ าของทรัพย์ สิน
การตังสํ
้ ารองค่าเผื่อการลดค่าของทรัพย์สินจะพิจารณาจากข้ อบ่งชี ้การด้ อยค่าตามมาตรฐานบัญชีและการประมาณมูลค่าที่
คาดว่าจะได้ รับคืนในอนาคต
นโยบายการรั บรู้และระงับรับรู้รายได้
ดอกเบี ้ยของเงินให้ สินเชื่อรับรู้เป็ นรายได้ ตามเกณฑ์คงค้ างจากยอดเงินต้ นที่ค้างชําระ รายได้ จากสัญญาเช่าซื ้อ สัญญาเช่าการเงินและ
สินเชื่อจํานําทะเบียนยานพาหนะรับรู้เป็ นรายได้ ตลอดระยะเวลาการผ่อนชําระตามวิธีอตั ราดอกเบี ้ยที่แท้ จริง
ธนาคารฯมีนโยบายหยุดบันทึกรายได้ ดอกเบี ้ยค้ างรับสําหรับเงินให้ สินเชื่อธุรกิจที่ผิดนัดชําระดอกเบี ้ยเกินกําหนดหนึ่งเดือน และสําหรับ
เงินให้ สินเชื่อประเภทอื่นที่ผิดนัดชําระดอกเบี ้ยเกินกว่าสามเดือนนับจากวันครบกําหนดชําระจะยกเลิกรายการดอกเบี ้ยค้ างรับที่ได้ บนั ทึกบั ญชี
เป็ นรายได้ แล้ วนันออกจากบั
้
ญชี สําหรับการบันทึกรายได้ ดอกเบี ้ยรับ หลังจากนันจะบั
้
นทึกตามเกณฑ์เงินสด
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 4 ทรัพย์สินที ่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ

ทังนี
้ ้ธนาคารฯจะรับรู้ดอกเบี ้ยเป็ นรายได้ ตามเกณฑ์คงค้ างอีกเมื่อธนาคารฯได้ รับชําระหนี ้ที่ค้างเกินกําหนดชําระแล้ ว
ในกรณีที่ดอกเบี ้ยหรือส่วนลดได้ คิดรวมอยูใ่ นตัว๋ เงินหรือเงินให้ สินเชื่อแล้ ว ดอกเบี ้ยหรื อส่วนลดดังกล่าวจะบันทึกเป็ นรายได้ รอตัดบัญชี
และตัดจําหน่ายเป็ นรายได้ เฉลี่ยเท่าๆ กันตลอดอายุของตัว๋ เงินหรือระยะเวลาของเงินให้ สินเชื่อนัน้
4.3

เงินลงทุน
รายละเอียดของมูลค่าเงินลงทุนแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 3.3 เงินลงทุน
การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน

ธนาคารจะกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนไม่ให้ กระจุกตัวในหลักทรั พย์หนึ่งเกินสมควร โดยจะเน้ นที่ ความเหมาะสมของ
โอกาสของการลงทุนในขณะนันว่
้ า เอื ้ออํานวยในด้ านผลตอบแทนและความเสี่ยงอย่างไร นอกจากนีธ้ นาคารยังมีระบบการบริ หารความเสี่ยงที่
สามารถรวบรวมความเสี่ยงจากการลงทุนในทุกๆ ด้ านเข้ าด้ วยกัน เพื่อพิจารณาถึงระดับของความเสี่ยงว่าเหมาะสมกับความเพียงพอของ
เงินกองทุน และทิศทางของโอกาสของผลตอบแทนและความเสี่ยงจากเงินลงทุนแต่ละประเภทหรื อไม่อย่างไร เพื่อให้ สามารถปรับตัวไปตาม
ทิศทางที่ถกู ต้ องได้ อย่างทันท่วงที
รายละเอียดของระบบการบริหารความเสี่ยง ได้ กล่าวไว้ ในส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 2 ปั จจัยความเสี่ยง
การตัง้ สารองค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
ธนาคารตังสํ
้ ารองค่าเผื่อการด้ อยค่าของเงินลงทุนตามมาตรฐานบัญชี โดยเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม และ
บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เป็ นรายการกําไรหรื อขาดทุนสุทธิ ในงบกําไรขาดทุน เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายทังที
้ ่ถือ
ไว้ เป็ นเงินลงทุนชัว่ คราวและระยะยาวแสดงตามมูลค่ายุติธรรม และบันทึก การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นรายการแยก
ต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นจนกระทัง่ จําหน่ายหลักทรัพย์จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านันในงบกํ
้
าไรขาดทุน
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื ้อหลังสุด ณ สิ ้นวันทําการสุดท้ ายของงวดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนีข้ องรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจและตราสารหนีภ้ าคเอกชน คํานวณโดยใช้ สตู รที่กําหนด
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยโดยใช้ อตั ราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยหรื อของสถาบันการเงินอื่น มูลค่ายุติธรรมของหน่วย
ลงทุนคํานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (Net Asset Value)
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงิ นลงทุน ธนาคารจะปรับเปลี่ยนราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใช้ มลู ค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยน
ประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนได้ บนั ทึกเป็ นรายการกําไร (ขาดทุน) ในงบกําไรขาดทุน หรื อ
บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในงบดุล
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 5 ข้อพิพาททางกฎหมาย

5.

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีคดีที่ถกู ฟ้องร้ องและยังไม่สิ ้นสุดที่เป็ นผลจากการประกอบธุรกิจปกติ 35 คดี เป็ นคดีแพ่งทังหมด
้
มีทนุ ทรัพย์รวมประมาณ 344.02 ล้ านบาท ซึง่ น้ อยกว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น โดยในจานวนนีป้ ระกอบด้ วย 23 คดี ทุนทรัพย์รวม 97.45
ล้ านบาท อยูร่ ะหว่างขันตอนการด
้
าเนินคดีและยังไม่ได้ รับคาพิพากษา และอีก 12 คดี มูลคดีรวมกันประมาณ 246.57 ล้ านบาท ที่ธนาคารได้ รับ
การยกฟ้องโดยศาลชันต้
้ นและ/หรือศาลอุทธรณ์แล้ ว แต่โจทก์ยงั อุทธรณ์หรือฎีกาต่อ
รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 3.36.2 คดีฟ้องร้ อง ทังนี
้ ้ ฝ่ ายบริ หารของธนาคารคาดว่า ธนาคารจะ
ไม่ได้ รับผลเสียหายอย่างเป็ นสาระสาคัญจากคดีฟ้องร้ องและกรณีการถูกเรี ยกร้ องค่าเสียหายดังกล่า วข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ไม่มีกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อ
ผู้ที่เกี่ยวข้ องเป็ นคูค่ วามกับธนาคารแต่อย่างใด
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 6 ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสาคัญอื ่น

6.

ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น

6.1 ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
ประเภทธุรกิจ
ที่ตัง้ สานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกชาระแล้ ว

:
:
:
:
:
:
:

โฮมเพจ
โทรศัพท์
โทรสาร

: www.tisco.co.th
: 0 2633 6000
: 0 2633 6800

บุคคลอ้ างอิง
นายทะเบียนหุ้นสามัญและ
หุ้นบุริมสิทธิ

นายทะเบียนหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

นายทะเบียนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

ผู้สอบบัญชี

6.2

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO Bank Public Company Limited
ธนาคารพาณิชย์
48/2 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชัน้ 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0107539000171
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 มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ
104 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท

: สานักเลขานุการบริษัท
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 48/2 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชัน้ 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0 2633 6814
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
: นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499
บริษัท ส: านักงาน อีวาย จากัด
เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชัน้ 33 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2264 0777
โทรสาร 0 2264 0789-90

ข้ อมูลสาคัญอื่น
ไม่มี
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ส่วนที ่ 2 หัวข้อที ่ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น

7.

ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น

7.1

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี ้
ทุนจดทะเบียน : 9,215,676,920 บาท (เก้ าพันสองร้ อยสิบห้ าล้ านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้ าร้ อยยี่สิบบาทถ้ วน)
ทุนชาระแล้ ว

: 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)
หุ้นบุริมสิทธิ

104 หุ้น (หนึ่งร้ อยสี่ห้ นุ )

โดยมีมลู ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท
(2) หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่ างจากหุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
ตามที่บุริมสิทธิ ของหุ้นบุริมสิทธิ ได้ ครบกาหนด เมื่ อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ทาให้ ตงแต่
ั ้ วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็ นต้ นมา หุ้น
บุริมสิทธิของธนาคารมีสิทธิและประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญทุกประการ
7.2

ผู้ถือหุ้น
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของธนาคาร
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 มีดงั ต่อไปนี ้
ลาดับ

จานวนหุ้น

ผู้ถือหุ้น

หุ้นสามั ญ

1

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2

หุ้นบุริมสิทธิ

รวม

ร้ อยละ

921,452,229

-

921,452,229

99.99

นายกิตติชยั ไกรก่อกิจ

30,247

-

30,247

0.00

3

นางพรสุข พรประภา

8,100

-

8,100

0.00

4

น.ส.สุภาวดี ปิ ยะมงคลวงศ์

6,000

-

6,000

0.00

5

นางระจิต โกวรรธนะกุล

6,000

-

6,000

0.00

6

นายสุชาติ ตั ้งควิ วิ ช

5,000

-

5,000

0.00

7

BANK JULIUS BAER & CO., LTD.

4,800

-

4,800

0.00

8

นายประชา ลีลาประชากุล
นายทรงฤทธิ์ คงพิพฒ
ั ไชยศิริ

3,624

-

3,624

0.00

3,000

-

3,000

0.00

10 นายประพัฒน์ ศรี นวุ ัตติวงศ์

3,000

-

3,000

0.00

รวมการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 921,522,000

-

921,522,000

100.00

45,692

0.00

104 921,567,692

100.00

9

ผู้ถอื หุ้นรายย่อยอืน่

45,588

รวมทัง้ สิน้ 921,567,588

104

ในการจัดตังกลุ
้ ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งมีบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริ ษัท
ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้ รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ ถือหุ้นในธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ น
บริษัทลูกในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ในอัตราร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัทย่ อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
ไม่มี
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(3) ข้ อตกลงระหว่ างผู้ถือหุ้ น รายใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเรื่ องที่มีผลกระทบต่ อการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่ าวมีบริษัทร่ วมลงนามด้ วย
ไม่มี
7.3

การออกหลักทรัพย์ อ่ นื
7.3.1 หุ้นกู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) มีห้ นุ กู้คงเหลือ ดังนี ้

1. ตราสารเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2557 รุ่นที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกตราสารมี
สิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนด (สามารถรองรับผลขาดทุนได้ เมื่อผู้ออกมีผลการดาเนินงานที่ไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ และทางการตัดสินใจ
จะเข้ าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผ้ อู อก โดยอาจถูกปลดหนี ้ในสัดส่วนที่ไม่มากกว่าการลดมูลค่าหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ หลังจากผู้ออกตรา
สารได้ ลดมูลค่าหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิลงแล้ ว)
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จานวนที่เสนอขาย
จานวนตราสารคงเหลือ
อายุตราสาร
วันออกตราสาร
วันครบกาหนดไถ่ถอนตราสาร
หลักประกันตราสาร
อัตราดอกเบี ้ยของตราสาร
วันชาระดอกเบี ้ย

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนวันครบกาหนด
ไถ่ถอน

:

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนตราสาร

:
:
:

เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจานวนไม่เกิน 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
ทุกวันที่ 29 มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ของทุกปี หากวันครบกาหนดชาระ
ดอกเบี ้ยตราสารตรงกับวันหยุดทาการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชาระดอกเบี ้ยเป็ น
วันทาการถัดไป
ผู้ออกตราสารอาจไถ่ถอนตราสารทัง้ จานวนก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนได้ เมื่อได้ เสนอ
แผนการ ไถ่ถอนและแผนการทดแทนตราสารดังกล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อ
พิจารณา และได้ รับความเห็นชอบแล้ ว โดยไถ่ถอนตามมูลค่าที่ตราไว้ ต่อหน่วยของตราสาร
ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธินี ้ ทังนี
้ ้ ผู้ออกตราสารจะพึงมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ถือ
ตราสารล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน ก่อนวันที่กาหนดให้
เป็ นวันไถ่ถอนตราสาร เพื่อขอไถ่ถอนตราสารทัง้ จานวนก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนภายใต้
เงื่อนไขดังนี ้
(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้ า) ปี นับแต่วันที่ออกตราสารหรื อ ณ วันชาระดอกเบีย้ ใดๆ
หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้ า) ปี นับแต่วนั ออกตราสาร
i. หากผู้ออกตราสารสามารถจัดหาเงินทุนในจานวนที่เท่ากันหรื อดีกว่าแทนตราสาร หรื อ
ii. ภายหลังจากการไถ่ถอนตราสาร ผู้ออกตราสารมีอตั ราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์
เสี่ยงทังสิ
้ ้นไม่ต่ากว่าอัตราขันต
้ ่าที่กาหนดไว้ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
(ข) ถ้ าผู้ออกตราสารสามารถแสดงได้ วา่ ดอกเบี ้ยตามตราสารนีไ้ ม่สามารถหักเป็ นค่าใช้ จ่าย
ของผู้ออกตราสารเพื่อประโยชน์ทางภาษีอากรได้ อีกต่อไป หรือ
(ค) เป็ นกรณีหรื อเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
A โดยบริ ษัท ทริสเรทติ ้ง จากัด วันที่ 11 เม.ย. 2560
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้ รับแต่งตังโดยชอบให้
้
ทาหน้ าทีเ่ ป็ นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์แทน
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2. ตราสารเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2557 รุ่นที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกตราสารมี
สิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนด (สามารถรองรับผลขาดทุนได้ เมื่อผู้ออกมีผลการดาเนินงานที่ไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ และทางการตัดสินใจ
จะเข้ าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผ้ อู อก โดยอาจถูกปลดหนี ้ในสัดส่วนที่ไม่มากกว่าการลดมูลค่าหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ หลังจากผู้ออกตรา
สารได้ ลดมูลค่าหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิลงแล้ ว)
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จานวนที่เสนอขาย
จานวนตราสารคงเหลือ
อายุตราสาร
วันออกตราสาร
วันครบกาหนดไถ่ถอนตราสาร
หลักประกันตราสาร
อัตราดอกเบี ้ยของตราสาร
วันชาระดอกเบี ้ย

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนวันครบกาหนด
ไถ่ถอน

:

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนตราสาร

:
:
:

เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจานวนไม่เกิน 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
กาหนดชาระดอกเบี ้ยตราสารตรงกับวันหยุดทาการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชาระ
ดอกเบี ้ยเป็ นวันทาการถัดไป
ผู้ออกตราสารอาจไถ่ถอนตราสารทัง้ จานวนก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนได้ เมื่อได้ เสนอ
แผนการ ไถ่ถอนและแผนการทดแทนตราสารดังกล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อ
พิจารณา และได้ รับความเห็นชอบแล้ ว โดยไถ่ถอนตามมูลค่าที่ตราไว้ ต่อหน่วยของตราสาร
ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธินี ้ ทังนี
้ ้ ผู้ออกตราสารจะพึงมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ถือ
ตราสารล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน ก่อนวันที่กาหนดให้
เป็ นวันไถ่ถอนตราสาร เพื่อขอไถ่ถอนตราสารทัง้ จานวนก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนภายใต้
เงื่อนไขดังนี ้
(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้ า) ปี นับแต่วันที่ออกตราสารหรื อ ณ วันชาระดอกเบีย้ ใดๆ
หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้ า) ปี นับแต่วนั ออกตราสาร
i. หากผู้ออกตราสารสามารถจัดหาเงินทุนในจานวนที่เท่ากันหรื อดีกว่าแทนตราสาร หรื อ
ii. ภายหลังจากการไถ่ถอนตราสาร ผู้ออกตราสารมีอตั ราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์
เสี่ยงทังสิ
้ ้นไม่ต่ากว่าอัตราขันต
้ ่าที่กาหนดไว้ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
(ข) ถ้ าผู้ออกตราสารสามารถแสดงได้ วา่ ดอกเบี ้ยตามตราสารนีไ้ ม่สามารถหักเป็ นค่าใช้ จ่าย
ของผู้ออกตราสารเพื่อประโยชน์ทางภาษีอากรได้ อีกต่อไป หรือ
(ค) เป็ นกรณีหรื อเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
A โดยบริษัท ทริสเรทติ ้ง จากัด วันที่ 11 เม.ย. 2560
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้ รับแต่งตังโดยชอบให้
้
ทาหน้ าทีเ่ ป็ นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์แทน

3. ตราสารด้ อยสิทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2558 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออก
ตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนด และเมื่อทางการตัดสินใจเข้ าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผ้ อู อกตราสาร สามารถตัดเป็ นหนีส้ ญ
ู (ทังจ
้ านวน
หรือบางส่วน)
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย

: เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจานวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ
: 1,000 บาท
: 1,000 บาท
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จานวนที่เสนอขาย
จานวนตราสารคงเหลือ
อายุตราสาร
วันออกตราสาร
วันครบกาหนดไถ่ถอนตราสาร
หลักประกันตราสาร
อัตราดอกเบี ้ยของตราสาร
วันชาระดอกเบี ้ย

:
:
:
:
:
:
:
:

สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนวันครบกาหนด
ไถ่ถอน

:

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนตราสาร

:
:
:

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 หากวันครบกาหนดชาระ
ดอกเบี ้ยตราสารตรงกับวันหยุดทาการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชาระดอกเบี ้ยเป็ น
วันทาการถัดไป
ผู้ออกตราสารอาจไถ่ถอนตราสารทังจ
้ านวนก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนได้ โดยไม่ต้องได้ รับ
ความยินยอมจากผู้ถือตราสาร ทัง้ นีจ้ ะกระทาได้ เมื่อได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้ เงื่อนไขดังนี ้
(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้ า) ปี นับแต่วันที่ออกตราสารหรื อ ณ วันชาระดอกเบีย้ ใดๆ
หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้ า) ปี นับแต่วนั ออกตราสาร หรือ
(ข) มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายภาษี อนั ส่งผลให้ สิทธิประโยชน์ ทางภาษี ของผู้ออกตรา
สารเปลี่ยนแปลงไป หรือ
(ค) มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกากับดูแลด้ านเงินกองทุนอันส่งผลให้ ตราสารที่ เคย
นับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 อยูเ่ ดิมมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่ หรือ
(ง) เป็ นกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
A โดยบริษัท ทริสเรทติ ้ง จากัด วันที่ 11 เม.ย. 2560
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้ รับแต่งตังโดยชอบให้
้
ทาหน้ าทีเ่ ป็ นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์แทน

4. ตราสารด้ อยสิทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2558 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออก
ตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนด และเมื่อทางการตัดสินใจเข้ าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผ้ อู อกตราสาร สามารถตัดเป็ นหนีส้ ญ
ู (ทังจ
้ านวน
หรือบางส่วน)
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จานวนที่เสนอขาย
จานวนตราสารคงเหลือ
อายุตราสาร
วันออกตราสาร
วันครบกาหนดไถ่ถอนตราสาร
หลักประกันตราสาร
อัตราดอกเบี ้ยของตราสาร
วันชาระดอกเบี ้ย

สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนวันครบกาหนด
ไถ่ถอน

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจานวนไม่เกิน 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 หากวันครบกาหนดชาระ
ดอกเบี ้ยตราสารตรงกับวันหยุดทาการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชาระดอกเบี ้ยเป็ น
วันทาการถัดไป
: ผู้ออกตราสารอาจไถ่ถอนตราสารทัง้ จานวนก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนได้ โดยไม่ต้องได้ รับ
ความยินยอมจากผู้ถือตราสาร ทัง้ นีจ้ ะกระทาได้ เมื่อได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้ เงื่อนไขดังนี ้
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนตราสาร

(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้ า) ปี นับแต่วันที่ออกตราสารหรื อ ณ วันชาระดอกเบีย้ ใดๆ
หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้ า) ปี นับแต่วนั ออกตราสาร หรือ
(ข) มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายภาษี อนั ส่งผลให้ สิทธิประโยชน์ ทางภาษี ของผู้ออกตรา
สารเปลี่ยนแปลงไป หรือ
(ค) มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกากับดูแลด้ านเงินกองทุนอันส่งผลให้ ตราสารที่ เคย
นับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 อยูเ่ ดิมมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ใหม่ หรือ
(ง) เป็ นกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
: A โดยบริษัท ทริสเรทติ ้ง จากัด วันที่ 11 เม.ย. 2560
: : ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้ รับแต่งตังโดยชอบให้
้
ทาหน้ าทีเ่ ป็ นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์แทน

5. ตราสารด้ อยสิทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2559 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออก
ตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนด และเมื่อทางการตัดสินใจเข้ าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผ้ อู อกตราสาร สามารถตัดเป็ นหนีส้ ญ
ู (ทังจ
้ านวน
หรือบางส่วน)
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จานวนที่เสนอขาย
จานวนตราสารคงเหลือ
อายุตราสาร
วันออกตราสาร
วันครบกาหนดไถ่ถอนตราสาร
หลักประกันตราสาร
อัตราดอกเบี ้ยของตราสาร
วันชาระดอกเบี ้ย

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนวันครบกาหนด
ไถ่ถอน

:

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนตราสาร

:
:
:

เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจานวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ
1,000 บาท
1,000 บาท
680,000 หน่วย
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
กาหนดชาระดอกเบี ้ยตราสารตรงกับวันหยุดทาการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชาระ
ดอกเบี ้ยเป็ นวันทาการถัดไป
ผู้ออกตราสารอาจไถ่ถอนตราสารทังจ
้ านวนก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนได้ โดยไม่ต้องได้ รับ
ความยินยอมจากผู้ถือตราสาร ทัง้ นีจ้ ะกระทาได้ เมื่อได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้ เงื่อนไขดังนี ้
(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้ า) ปี นับแต่วนั ที่ออกตราสารหรื อ ณ วันชาระดอกเบี ้ยใดๆ
หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้ า) ปี นับแต่วนั ออกตราสาร หรือ
(ข) มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายภาษีอนั ส่งผลให้ สิทธิประโยชน์ทางภาษี ของผู้ออกตรา
สารเปลี่ยนแปลงไป หรือ
(ค) มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกากับดูแลด้ านเงินกองทุนอันส่งผลให้ ตราสารที่ เคย
นับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 อยูเ่ ดิมมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ใหม่ หรือ
(ง) เป็ นกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
A โดยบริษัท ทริสเรทติ ้ง จากัด วันที่ 11 เม.ย. 2560
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้ รับแต่งตังโดยชอบให้
้
ทาหน้ าทีเ่ ป็ นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์แทน
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6. ตราสารด้ อยสิทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2560 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออก
ตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนด และเมื่อทางการตัดสินใจเข้ าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผ้ อู อกตราสาร สามารถตัดเป็ นหนีส้ ญ
ู (ทังจ
้ านวน
หรือบางส่วน)
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จานวนที่เสนอขาย
จานวนตราสารคงเหลือ
อายุตราสาร
วันออกตราสาร
วันครบกาหนดไถ่ถอนตราสาร
หลักประกันตราสาร
อัตราดอกเบี ้ยของตราสาร
วันชาระดอกเบี ้ย

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนวันครบกาหนด
ไถ่ถอน

:

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนตราสาร

:
:
:

เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจานวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ
1,000 บาท
1,000 บาท
1,000,000 หน่วย
1,000,000 หน่วย
10 ปี
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570
ไม่มี
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.00 ต่อปี ตลอดอายุตราสาร
ทุกวัน ที่ 23 กุมภาพัน ธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี หากวัน ครบ
กาหนดชาระดอกเบี ้ยตราสารตรงกับวันหยุดทาการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชาระ
ดอกเบี ้ยเป็ นวันทาการถัดไป
ผู้ออกตราสารอาจไถ่ถอนตราสารทังจ
้ านวนก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนได้ โดยไม่ต้องได้ รับ
ความยินยอมจากผู้ถือตราสาร ทัง้ นีจ้ ะกระทาได้ เมื่อได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้ เงื่อนไขดังนี ้
(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้ า) ปี นับแต่วนั ที่ออกตราสารหรื อ ณ วันชาระดอกเบี ้ยใดๆ
หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้ า) ปี นับแต่วนั ออกตราสาร หรือ
(ข) มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายภาษีอนั ส่งผลให้ สิทธิประโยชน์ทางภาษี ของผู้ออกตรา
สารเปลี่ยนแปลงไป หรือ
(ค) มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกากับดูแลด้ านเงินกองทุนอันส่งผลให้ ตราสารที่ เคย
นับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 อยูเ่ ดิมมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ใหม่ หรือ
(ง) เป็ นกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
A โดยบริษัท ทริสเรทติ ้ง จากัด วันที่ 11 เม.ย. 2560
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้ รับแต่งตังโดยชอบให้
้
ทาหน้ าทีเ่ ป็ นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์แทน

7. ตราสารด้ อยสิทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออก
ตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนด และเมื่อทางการตัดสินใจเข้ าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผ้ อู อกตราสาร สามารถตัดเป็ นหนีส้ ญ
ู (ทังจ
้ านวนหรื อ
บางส่วน)
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จานวนที่เสนอขาย
จานวนตราสารคงเหลือ
อายุตราสาร
วันออกตราสาร
วันครบกาหนดไถ่ถอนตราสาร
หลักประกันตราสาร

:
:
:
:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจานวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ
1,000 บาท
1,000 บาท
600,000 หน่วย
600,000 หน่วย
10 ปี
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570
ไม่มี
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อัตราดอกเบี ้ยของตราสาร
วันชาระดอกเบี ้ย

สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนวันครบกาหนด
ไถ่ถอน

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนตราสาร

: อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.70 ต่อปี ตลอดอายุตราสาร
: ทุกวัน ที่ 15 กุมภาพัน ธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี หากวัน ครบ
กาหนดชาระดอกเบี ้ยตราสารตรงกับวันหยุดทาการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชาระ
ดอกเบี ้ยเป็ นวันทาการถัดไป
: ผู้ออกตราสารอาจไถ่ถอนตราสารทัง้ จานวนก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนได้ โดยไม่ต้องได้ รับ
ความยินยอมจากผู้ถือตราสาร ทัง้ นีจ้ ะกระทาได้ เมื่อได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้ เงื่อนไขดังนี ้
(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้ า) ปี นับแต่วนั ที่ออกตราสารหรื อ ณ วันชาระดอกเบี ้ยใดๆ
หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้ า) ปี นับแต่วนั ออกตราสาร หรือ
(ข) มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายภาษีอนั ส่งผลให้ สิทธิประโยชน์ทางภาษี ของผู้ออกตรา
สารเปลี่ยนแปลงไป หรือ
(ค) มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกากับดูแลด้ านเงินกองทุนอันส่งผลให้ ตราสารที่ เคย
นับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 อยูเ่ ดิมมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ใหม่ หรือ
(ง) เป็ นกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
: A โดยบริษัท ทริสเรทติ ้ง จากัด วันที่ 11 เม.ย. 2560
: : ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้ รับแต่งตังโดยชอบให้
้
ทาหน้ าทีเ่ ป็ นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์แทน

8. หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จานวนที่เสนอขาย
จานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุห้ นุ กู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้
วันชาระดอกเบี ้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 หากวันครบกาหนดชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ตรง
กับวันหยุดทาการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชาระดอกเบี ้ยเป็ นวันทาการถัดไป
: A จากบริษัท ทริสเรทติ ้ง จากัด เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2560
: : ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้ รับแต่งตังโดยชอบให้
้
ทาหน้ าทีเ่ ป็ นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์แทน

9. หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จานวนที่เสนอขาย
จานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุห้ นุ กู้

:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ และผู้ลงทุนรายใหญ่
1,000 บาท
1,000 บาท
1,500,000 หน่วย
1,500,000 หน่วย
2 ปี
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วันออกหุ้นกู้
วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้
วันชาระดอกเบี ้ย
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

:
:
:
:
:

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 หากวันครบกาหนดชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ตรง
กับวันหยุดทาการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชาระดอกเบี ้ยเป็ นวันทาการถัดไป
: A จากบริษัท ทริสเรทติ ้ง จากัด เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2560
: : ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้ รับแต่งตังโดยชอบให้
้
ทาหน้ าทีเ่ ป็ นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์แทน

10. หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3/2559 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จานวนที่เสนอขาย
จานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุห้ นุ กู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้
วันชาระดอกเบี ้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 หากวันครบกาหนดชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ตรงกับ
วันหยุดทาการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชาระดอกเบี ้ยเป็ นวันทาการถัดไป
: A จากบริษัท ทริสเรทติ ้ง จากัด เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2560
: : ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้ รับแต่งตังโดยชอบให้
้
ทาหน้ าทีเ่ ป็ นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์แทน

11. หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4/2559 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จานวนที่เสนอขาย
จานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุห้ นุ กู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้
วันชาระดอกเบี ้ย
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

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 หากวันครบกาหนดชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ตรงกับ
วันหยุดทาการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชาระดอกเบี ้ยเป็ นวันทาการถัดไป
: A จากบริษัท ทริสเรทติ ้ง จากัด เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2560
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ส่วนที ่ 1 หัวข้อที ่ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น

นายทะเบียนหุ้นกู้

: ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้ รับแต่งตังโดยชอบให้
้
ทาหน้ าทีเ่ ป็ นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์แทน

12. หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จานวนที่เสนอขาย
จานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุห้ นุ กู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้
วันชาระดอกเบี ้ย
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ และผู้ลงทุนรายใหญ่
1,000 บาท
1,000 บาท
2,500,000 หน่วย
2,500,000 หน่วย
1 ปี
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ไม่มี
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 1.80 ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้
ทุกวันที่ 9 กุมภาพันธ์ และสิงหาคม ของทุกปี หากวันครบกาหนดชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ตรง
กับวันหยุดทาการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชาระดอกเบี ้ยเป็ นวันทาการถัดไป
: A จากบริษัท ทริสเรทติ ้ง จากัด เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2560
: : ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้ รับแต่งตังโดยชอบให้
้
ทาหน้ าทีเ่ ป็ นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์แทน

13. หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จานวนที่เสนอขาย
จานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุห้ นุ กู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้
วันชาระดอกเบี ้ย
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ และผู้ลงทุนรายใหญ่
1,000 บาท
1,000 บาท
5,000,000 หน่วย
5,000,000 หน่วย
1 ปี
26 เมษายน พ.ศ. 2560
26 เมษายน พ.ศ. 2561
ไม่มี
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 1.75 ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้
ทุกวันที่ 26 เมษายน และตุลาคม ของทุกปี หากวันครบกาหนดชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ตรงกับ
วันหยุดทาการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชาระดอกเบี ้ยเป็ นวันทาการถัดไป
: A จากบริษัท ทริสเรทติ ้ง จากัด เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2560
: : ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้ รับแต่งตังโดยชอบให้
้
ทาหน้ าทีเ่ ป็ นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์แทน

14. หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3/2560 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จานวนที่เสนอขาย

:
:
:
:

เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ และผู้ลงทุนรายใหญ่
1,000 บาท
1,000 บาท
5,000,000 หน่วย
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จานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุห้ นุ กู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้
วันชาระดอกเบี ้ย
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

:
:
:
:
:
:
:

5,000,000 หน่วย
1 ปี 6 เดือน
29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ไม่มี
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 1.85 ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้
ทุกวันที่ 29 พฤษภาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี หากวันครบกาหนดชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้
ตรงกับวันหยุดทาการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชาระดอกเบี ้ยเป็ นวันทาการถัดไป
: A จากบริษัท ทริสเรทติ ้ง จากัด เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2560
: : ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้ รับแต่งตังโดยชอบให้
้
ทาหน้ าทีเ่ ป็ นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์แทน

15. หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4/2560 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จานวนที่เสนอขาย
จานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุห้ นุ กู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้
วันชาระดอกเบี ้ย
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ และผู้ลงทุนรายใหญ่
1,000 บาท
1,000 บาท
5,000,000 หน่วย
5,000,000 หน่วย
1 ปี 6 เดือน
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
21 มกราคม พ.ศ. 2562
ไม่มี
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 1.85 ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้
ทุกวันที่ 21 มกราคม และกรกฎาคม ของทุกปี หากวันครบกาหนดชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ตรง
กับวันหยุดทาการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชาระดอกเบี ้ยเป็ นวันทาการถัดไป
: A จากบริษัท ทริสเรทติ ้ง จากัด เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2560
: : ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้ รับแต่งตังโดยชอบให้
้
ทาหน้ าทีเ่ ป็ นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์แทน

16. หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 5/2560 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จานวนที่เสนอขาย
จานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุห้ นุ กู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้
วันชาระดอกเบี ้ย

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ และผู้ลงทุนรายใหญ่
1,000 บาท
1,000 บาท
8,000,000 หน่วย
8,000,000 หน่วย
1 ปี 6 เดือน
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ไม่มี
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 1.75 ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้
ทุกวันที่ 9 พฤษภาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี หากวันครบกาหนดชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้
ตรงกับวันหยุดทาการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชาระดอกเบี ้ยเป็ นวันทาการถัดไป
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อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

: A จากบริษัท ทริสเรทติ ้ง จากัด เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2560
: : ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้ รับแต่งตังโดยชอบให้
้
ทาหน้ าทีเ่ ป็ นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์แทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีห้ นุ กู้(ด้ อยสิทธิ และไม่ด้อยสิทธิ ) ที่ออกและจัดจาหน่ายแล้ ว (ไม่รวมหุ้นกู้ระยะสัน้ ) รวมจานวน
47,680 ล้ านบาท
17. โครงการหุ้นกู้ระยะสันธนาคารทิ
้
สโก้ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2560
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จานวนที่เสนอขาย
จานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุห้ นุ กู้

:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายในวงจากัดให้ กบั ผู้ลงทุนสถาบัน
1,000 บาท
1,000 บาท
จานวนไม่เกิน 70,000,000 หน่วย
15,921,700 หน่วย
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิเพิ่มเติมสาหรับการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสันในแต่
้
ละรุ่นหุ้นกู้
แต่ไม่เกิน 270 (สองร้ อยเจ็ดสิบ) วัน นับจากวันออกหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้
: วันตามที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิเพิ่มเติมสาหรับการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสันในแต่
้
ละรุ่นหุ้น
กู้และจะอยูร่ ะหว่างวันที่ 16 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561
วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
: ตามที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิเพิ่มเติมสาหรับการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสันในแต่
้
ละรุ่นหุ้นกู้
แต่ไม่เกิน 270 นับจากวันออกหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
: ไม่มี
อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้
: อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้ระยะสันในแต่
้
ละรุ่นหุ้นกู้จะเป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ
เพิ่มเติมสาหรับการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสันในแต่
้
ละรุ่นหุ้นกู้ ซึง่ อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้ในแต่
ละรุ่นหุ้นกู้อาจแตกต่างกันได้
วันชาระดอกเบี ้ย
: ชาระดอกเบี ้ยในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้
: A โดยบริษัท ทริสเรทติ ้ง จากัด วันที่ 11 เมษายน 2560
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
: นายทะเบียนหุ้นกู้
: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) มีห้ นุ กู้ระยะสันรวมจ
้
านวน 15,922 ล้ านบาท
7.3.2 ตั๋วแลกเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) มีตวั๋ แลกเงินระยะสันคงเหลื
้
อมูลค่า 36.12 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ย
ร้ อยละ 2.50 และเป็ นตัว๋ แลกเงินแบบเผื่อเรียกทังหมด
้
7.4

นโยบายจ่ ายเงินปั นผล

เงินปั นผลของบริษัทย่อยและบริ ษัทในเครื อของกลุ่มทิสโก้ ถือเป็ นรายได้ หลักของบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) บริ ษัท
ย่อยและบริษัทในเครือทุกบริษัทจะจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นของแต่ละบริ ษัทในอัตราตามที่บริ ษัทใหญ่กาหนด โดยบริ ษัทใหญ่จะพิจารณาอัต รา
การจ่ายเงินปั นผลของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือแต่ละบริษัทตามผลการดาเนินงาน ความเพียงพอของเงินลงทุนในระยะยาว ความจาเป็ นใน
การใช้ เงินเพื่อการลงทุนและกลยุทธ์ธุรกิจ ทังนี
้ ธ้ นาคารทิสโก้ จะจ่ายเงินปั นผลในอัตราที่เหมาะสมเพื่อให้ อตั ราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
(BIS Ratio) สูงกว่าร้ อยละ 12 ในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทในเครืออาจพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เมื่อเห็นว่าบริ ษัทย่อยและ
บริษัทในเครือมีผลกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนัน้

7-11

ส่วนที ่ 2 หัวข้อที ่ 8 โครงสร้างการจัดการ

8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1

โครงสร้ างการจัดการและคณะกรรมการบริ ษัท

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ธนาคารมีคณะกรรมการรวม 3 คณะ ประกอบด้ วย (1) คณะกรรมการธนาคาร (2) คณะกรรมการบริ หาร และ (3)
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยภายหลังการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มทิสโก้ เป็ นรู ปแบบบริ ษัทโฮลดิง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนรวมศูนย์อยูท่ ี่บริษัทใหญ่ คือ บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) เพียงแห่งเดียว
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โครงสร้ างองค์ กร ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
Board of Directors
คณะกรรมการบริษัท
Audit Committee
คณะกรรมการตรวจสอบ
Executive Board
คณะกรรมการบริหาร

Credit Committee
่
คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชือ

Risk Management Committee
่ ง
คณะกรรมการบริหารความเสีย
Problem Loan Committee
่ ทีม
คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชือ
่ ป
ี ั ญหา

President
กรรมการผู ้จัดการใหญ่

Wealth Management &
Banking Services
ธุรกิจธนบดี และบริการธนาคาร

Retail Banking
่ รายย่อย
สินเชือ

Corporate Banking
บรรษั ทธนกิจ

Retail Banking Sales & Marketing 1
บริหารการขายและ
่ รายย่อย 1
การตลาดสินเชือ

Retail Banking Sales & Marketing 2
บริหารการขายและ
่ รายย่อย 2
การตลาดสินเชือ

Retail Banking Operations
่ รายย่อย
ปฏิบัตก
ิ ารสินเชือ

Wealth Management
ธุรกิจธนบดี
Japanese Relationship
ธุรกิจญีป
่ น
ุ่

Corporate Finance
ธุรกิจขนาดใหญ่

Corporate Credit Structuring
่ และ
การจัดการสินเชือ
่ ง
ความเสีย

Business & Risk
Assessment
่ ง
วิเคราะห์ธรุ กิจและความเสีย

Loan Administration
่
บริหารสินเชือ

Loan Documentation
นิตก
ิ รรมสัญญา

Hire Purchase
้
เช่าซือ

All Finance & Direct Sales
่ อเนกประสงค์และ
สินเชือ
การขายตรง

Retail & SME Credit
่
กากับสินเชือ

SME
่ ธุรกิจขนาดกลาง
สินเชือ
และขนาดย่อม

Wealth Product
ธนบดีการลงทุน

Treasury
บริหารเงิน

Bancassurance
ประกันภัยธนกิจ

Hire Purchase - Captive
้ โครงการพิเศษ
เช่าซือ

Joint Venture Business
ธุรกิจร่วมทุน

Retail Collection
่ รายย่อย
บริหารสินเชือ

Mortgage Loan
่ เคหะ
สินเชือ

Private Banking
ธนบดีธนกิจ

Custodian Service
บริการคัสโตเดียน

Digital Banking Business
ธุรกิจธนาคารดิจต
ิ อล

Retail Marketing &
Business Development
การตลาดและพั ฒนาธุรกิจ
่ รายย่อย
สินเชือ

Retail Service & Support
่
สนั บสนุนสินเชือ

Telemarketing Channel
เทเลมาร์เก็ตติง้

Personal Banking 1
ธนกิจส่วนบุคคล 1

Cash Management
ธุรกิจจัดการการเงิน

Branch Channel 1
กิจการสาขา 1

Retail Follow-up & Legal
พัฒนาหนี้และกฎหมาย

Branch Operation
Support
ปฏิบัตก
ิ ารสาขา

Personal Banking 2
ธนกิจส่วนบุคคล 2

Counter Services
เคาน์เตอร์เชอร์วส
ิ

Branch Channel 2
กิจการสาขา 2

Contact Center
ศูนย์บริการลูกค ้า

Wealth Product
Development
พัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุน

Processing &
Settlement
ศูนย์ชาระเงิน

Branch Channel 3
กิจการสาขา 3

Special Project Collection
่
บริหารสินเชือ
โครงการพิเศษ
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Logistic & Control
ควบคุมการปฏิบัตก
ิ าร
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8.1.1 คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร ได้ รับการแต่งตังจากมติ
้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 โดย ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 คณะกรรมการ
ธนาคาร ประกอบด้ 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
นายสถิตย์ อ๋องมณี /1
นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)
นายทาคาชิ คุโรเมะ
นายสุทศั น์ เรืองมานะมงคล
นายศักดิ์ชยั พีชะพัฒน์ /2

หมายเหตุ

/1

/2

ตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่

นายสถิตย์ อ๋องมณี ได้ รับการแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 21 เมษายน 2560 แทน ศ. ดร. ตีรณ
พงศ์มฆพัฒน์
นายศักดิ์ชยั พีชะพัฒน์ ได้ รับการแต่งตังจากที
้
่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ ดารงตาแหน่งกรรมการ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 20 เมษายน 2560

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการบริ หาร หรื อกรรมการบริ หารดังต่อไปนี ้ นายสุทัศน์ เรื องมานะมงคล หรื อ
นายศักดิ์ชยั พีชะพัฒน์ หรือนายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) หรือนายทาคาชิ คุโรเมะ โดยกรรมการสองในห้ าคนนีล้ งลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราสาคัญของบริษัท
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการ
1. เป็ นผู้นาและรับผิดชอบต่อประสิทธิผลของคณะกรรมการ รักษาความเชื่อถือไว้ วางใจต่อกรรมการ และดูแลให้ มนั่ ใจว่าการทางาน
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย สอดคล้ องกับมาตรฐานการกากับดูแลกิจการ
2. กาหนดวาระการประชุมโดยความช่วยเหลือจากประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและเลขานุการบริ ษัท วาระการประชุมของคณะกรรมการ
ควรมุง่ เน้ นกลยุทธ์ การดาเนินงาน การสร้ างคุณค่าและความรับผิดชอบตามหน้ าที่ และดูแลให้ มนั่ ใจว่าประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระ
ดังกล่าวได้ รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ กรรมการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่าง
รับผิดชอบและระมัดระวัง เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อประโยชน์สงู สุดขององค์กร
3. สื่อสารมติคณะกรรมการแก่หน่วยงานภายในองค์กรตามที่เห็นสมควร ประธานคณะกรรมการมีหน้ าที่ดแู ลให้ มนั่ ใจว่า การสื่อสาร
กับ ผู้ถือหุ้น หน่วยงานทางการ และผู้มีสว่ นได้ เสีย มีประสิทธิผล และความคิดเห็นจากกลุม่ เหล่านี ้เป็ นที่เข้ าใจโดยคณะกรรมการ
4. ดูแลให้ มนั่ ใจว่ากรรมการได้ รับข้ อมูลที่เพียงพอ ถูกต้ อง เกี่ยวข้ อง และทันกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
กลุม่ ทิสโก้ การตัดสินใจของคณะกรรมการควรอยูบ่ นพื ้นฐานของดุลยพินิจและข้ อมูลที่เพียงพอ และสนับสนุนให้ ความเห็นต่างได้ รับ
การอภิปรายและหารือกัน
5. ดูแลให้ มนั่ ใจว่ามีสมั พันธภาพในการทางานที่ดีระหว่างกรรมการ ทังกรรมการที
้
่เป็ นผู้บริ หารและที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร และมีการจัดสรร
เวลาในการพิจารณาในทุกวาระการประชุมอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นด้ านกลยุทธ์
6. ดูแลให้ มนั่ ใจว่าคณะกรรมการเข้ าใจลักษณะและระดับของความเสี่ยงสาคัญที่องค์กรรับได้ ในการดาเนิน กลยุทธ์ รวมถึงทบทวน
ประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
7. รับทราบข้ อมูลธุรกิจที่เป็ นประโยชน์และจาเป็ นจากผู้บริ หารระดับสูง และให้ คาปรึกษาและสนับสนุนประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารใน
การพัฒนากลยุทธ์
8. ส่งเสริมความสัมพันธ์และการสื่อสารที่มีประสิทธิผลระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผ้ บู ริหารและผู้บริหารระดับสูง
9. ดูแลให้ มนั่ ใจว่าการดาเนินงานและประสิทธิผลของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้ รับการประเมินอย่างเป็ นทางการทุกปี
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10. ดูแลให้ มนั่ ใจว่าผู้บริหารได้ ปฏิบตั ิและ/หรือติดตามให้ มีการดาเนินการตามคาแนะนาหรื อมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อยอย่างเหมาะสม
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
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 ประโยชน์ส งู สุดของผู้ถือหุ้น โดยนโยบายกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ประกอบด้ วยนโยบาย และหลักเกณฑ์ ที่
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 นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการของกลุม่ ทิสโก้
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 สามารถปฏิบัติตามอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบได้
อย่างสมบูรณ์
13. รายงานการดาเนินธุรกิจ และผลประกอบการต่อผู้ถือหุ้น
14. รายงานการดาเนินธุรกิจ และผลประกอบการต่อคณะกรรมการบริหารของบริ ษัทใหญ่อย่างสม่าเสมอ ภายใต้ หลักเกณฑ์การกากับ
แบบรวมกลุม่ ของธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัทต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดาเนินงาน ในเรื่ องที่กฎหมายกาหนดว่า ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรื อโอนกิจการของธนาคารทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บุคคลอื่น หรื อการซื ้อ
หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น การแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้ อบังคับ รวมถึงการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื ้อขายสินทรัพย์ที่สาคัญ
ตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแล
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้ คณะกรรมการชุดอื่นๆ หรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่งดาเนินการใดๆ แทนคณะกรรมการ โดยในการ
มอบอานาจดังกล่าว หรือการมอบอานาจช่วงต้ องไม่มีลกั ษณะที่ทาให้ ผ้ รู ับมอบอานาจสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
(ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ) มีส่วนได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ
ธนาคารหรือบริษัทย่อยของธนาคาร
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8.1.2 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ห ารของธนาคาร ได้ รั บ การแต่ง ตัง้ จากคณะกรรมการธนาคาร โดยได้ รั บ ความเห็น ชอบจากบริ ษั ท ใหญ่ คือ
บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 คณะกรรมการบริ หารของธนาคาร ประกอบด้ วยกรรมการที่มี
ส่วนร่วมบริหารงาน จานวน 5 ท่าน ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.

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

หมายเหตุ

/1

ตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

นายศักดิ์ชยั พีชะพัฒน์ ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทให้ ดารงตาแหน่งกรรมการบริ หาร โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 21 เมษายน 2560

ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ภายใต้ นโยบายการกากับดูแลกิจการของกลุม่ ทิสโก้ ที่ได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อบังคับใช้ กับบริ ษัททังหมดใน
้
กลุ่มภายใต้ หลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) นโยบายการกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ประกอบด้ วย
นโยบายและหลักเกณฑ์ที่สาคัญเกี่ยวกับโครงสร้ างการกากับดูแลกิจการและด้ านการดาเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ได้ แก่ กลยุทธ์ ทางธุรกิจ
การบริ หารและการดาเนินกิจการ การควบคุมและบริ หารความเสี่ยง งานทรัพยากรบุคคล บัญชีและการเงิน กิจกรรมองค์กร และนิเทศ
สัมพันธ์ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริหารของธนาคารได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ สอดคล้ องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการ 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
6. ควบคุมและติดตามงานด้ านการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานที่มีนยั สาคัญของธนาคารทิสโก้
7. ให้ ความเห็นชอบต่อรายงานการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานประจาปี ของธนาคารทิสโก้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าคณะกรรมการรับทราบและมี
ความรับผิดชอบต่อการกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารได้ รับการแต่งตัง้ จากคณะกรรมการของธนาคาร โดยได้ รับ ความเห็นชอบจากบริ ษัทใหญ่ คื อ
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารประกอบด้ วยกรรมการอิสระ ดังนี ้
รายนาม
1. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
2. นางภัทรียา เบญจพลชัย
3. นายสถิตย์ อ๋องมณี /1

ตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: - กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน เป็ นชุดเดียวกับกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทใหญ่ คือ บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
/1
นายสถิ ตย์ อ๋องมณี ได้ รับการแต่งตัง้ จากคณะกรรมการธนาคารให้ ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตัง้ แต่วันที่ 21 เมษายน 2560
แทน ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
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ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใต้ นโยบายการกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ที่ได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อบังคับใช้ กับบริ ษัททังหมดใน
้
กลุ่มภายใต้ หลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) นโยบายการกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ประกอบด้ วย
นโยบายและหลักเกณฑ์ที่สาคัญเกี่ยวกับโครงสร้ างการกากับดูแลกิจการและด้ านการดาเนินธุรกิจของกลุม่ ทิสโก้ ได้ แก่ กลยุทธ์ ทางธุรกิจ การ
บริ หารและการดาเนินกิจการ การควบคุมและบริ หารความเสี่ยง งานทรัพยากรบุคคล บัญชีและการเงิน กิจกรรมองค์กร และนิเทศสัมพันธ์
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ สอดคล้ องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการ ดังต่อไปนี ้
1. สอบทานให้ ธนาคารมีการรายงานทางการเงินที่ถกู ต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานและประเมินผลให้ ธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. เสนอและ/หรื อ ถอดถอน ผู้สอบบัญชีข องธนาคาร รวมถึงค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่กาหนดโดยคณะกรรมตรวจสอบของ
บริ ษัทใหญ่ และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทังเข้
้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ 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
 การทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
 การฝ่ าฝื นกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง หากคณะกรรมการธนาคาร หรื อผู้บริ หารไม่ดาเนินการให้ มี
การปรับปรุงแก้ ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกาหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้ องเปิ ดเผยการกระทาดังกล่าวไว้
ในรายงานประจาปี และรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายด้ วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
8. รายงานการปฏิบตั ิงานตรวจสอบต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสม่าเสมอ
9. รายงานการปฏิบตั ิงานตรวจสอบต่อคณะกรรมตรวจสอบของบริษัทใหญ่อย่างสม่าเสมอ ภายใต้ หลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่ม
ของธนาคารแห่งประเทศไทย
รายละเอียดการเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ในปี 2560 มีดังนี ้
รายนาม
จานวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ ง)
(ร้ อยละ)
1. นายปลิว มังกรกนก
2. นางอรนุช อภิศกั ดิศ์ ริ ิ กลุ
3. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
4. นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
5. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ /1

คณะกรรมการธนาคาร
7
(100.00)
7
(100.00)
7
(100.00)
7
(100.00)
7
(100.00)
2 (จาก 2 ครัง้ )
(100.00)
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คณะกรรมการบริหาร
12
(100.00)
12
(100.00)
-

คณะกรรมการตรวจสอบ
12
(100.00)
12
(100.00)
12
(100.00)
4 (จาก 4 ครัง้ )
(100.00)
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รายนาม
จานวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ ง)
(ร้ อยละ)
6. นายสถิตย์ อ๋องมณี /1
7. นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)
8. นายทาคาชิ คุโรเมะ
9. นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล
10. นายศักดิช์ ยั พีชะพัฒน์

คณะกรรมการธนาคาร
7
(100.00)
7
(100.00)
7
(100.00)
7
(100.00)
7
(100.00)
5 (จาก 5 ครัง้ )
(100.00)

จานวนครั ง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการบริหาร
12
(100.00)
12
(100.00)
12
(100.00)
12
(100.00)
9 (จาก 9 ครัง้ )
(100.00)

คณะกรรมการตรวจสอบ
12
(100.00)
8 (จาก 8 ครัง้ )
(100.00)
-

หมายเหตุ /1 นายสถิตย์ อ๋องมณี ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการธนาคารให้
้
ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 21 เมษายน 2560 แทน ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
/2
นายศักดิ์ชยั พีชะพัฒน์ ได้ รับการแต่งตังจากที
้
่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ ดารงตาแหน่งกรรมการ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 20 เมษายน 2560

8.2

ผู้บริหารของธนาคาร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ผู้บริ หารของธนาคาร/2 ประกอบด้ วยรายนามดังต่อไปนี ้
รายนาม
1. นายศักดิ์ชยั พีชะพัฒน์ /1
2. นายพิธาดา วัชรศิริธรรม /1
3. นายชลิต ศิลป์ศรีกลุ /1
4. นายเมธา ปิ งสุทธิวงศ์ /1
5. นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล /1
6. นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา /1
7. นายเดชพินนั ท์ สุทศั นทรวง /1
8. นายพิชา รัตนธรรม /1
9. นายมานพ เพชรดารงค์สกุล
10. นางสาวปภัสสร อรรถจินดา
11. นางมาลาทิพย์ สวินทร
12. นางสาวสุนี ทองสมบัติพาณิช
13. นางสาวรพีพร อุน่ ชลานนท์
14. นางสาวิกา จงภักดิ์ไพศาล
15. นายวิทยา เมตตาวิหารี
16. นายนพดล ชุม่ วงศ์
17. นางสาวปาริชาติ สุทศั นทรวง
18. นายธีรยุทธ ประเสริฐรัตนเดโช
19. นายสุเทพ ตรัยวรรณกิจ
20. นายสมบูรณ์ ศิริรักษ์
21. นายถวัลย์ วิชิตวาที
22. นางสาววิภา เมตตาวิหารี
23. นางสาวเพ็ญทิพย์ เหล่าบุญเจริญ
24. นายกลชัย อุดมศรีสขุ

ตาแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การใหญ่
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายบรรษัทธนกิจ
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายสินเชื่อรายย่อย
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายธุรกิจธนบดี และบริการธนาคาร
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - บริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 1
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - บริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 2
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - ปฏิบตั ิการสินเชื่อรายย่อย
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - ธุรกิจธนบดี
หัวหน้ าธุรกิจขนาดใหญ่
หัวหน้ าการจัดการสินเชื่อและความเสี่ยง
หัวหน้ าวิเคราะห์ธุรกิจและความเสี่ยง
หัวหน้ าวิเคราะห์ธุรกิจและความเสี่ยง
หัวหน้ าบริหารสินเชื่อ
หัวหน้ านิติกรรมสัญญา
ผู้ชว่ ยหัวหน้ าบริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 1
หัวหน้ าเช่าซื ้อ
หัวหน้ าเช่าซื ้อโครงการพิเศษ
หัวหน้ าการตลาดและพัฒนาธุรกิจสินเชื่อรายย่อย
หัวหน้ ากิจการสาขา 1
หัวหน้ ากิจการสาขา 2
หัวหน้ ากิจการสาขา 3
หัวหน้ าสินเชื่ออเนกประสงค์และการขายตรง
หัวหน้ ากากับสินเชื่อ
หัวหน้ าบริหารสินเชื่อรายย่อย
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รายนาม
25. นายวรพจน์ ติรการุณ
26. นายสุกิจ สกุลวงศ์ใหญ่
27. นายณัฐนันท์ อนันต์ปรียาวิทย์
28. นายประกฤต ชุณหศรีวงศ์
29. นางวันทนา กิจพานิช
30. นายถนอม ชัยอรุณดีกลุ
31. นางสาวรัชฎา พฤกษานุบาล
32. หม่อมหลวงวราภรณ์ วรวรรณ
33. นางดวงพร เยี่ยมวาณิชนันท์
34. นางสาวศรัญญา วีรมหาวงศ์
35. นางอัจฉรา เพชรแสงโรจน์
36. นางวรสินี เศรษฐบุตร
37. นางสาวชุติมา ปั น้ ลายสิงห์
38. นางสุวรรณดี ขาวละออ
39. นายกิตติชยั ต้ นนาจารย์
40. นายวรวิทย์ รุ่งสิริโอภาส
41. นางกุสมุ า ประถมศรีเมฆ
42. นายนพวัสส์ ตังบู
้ รณากิจ

ตาแหน่ ง
หัวหน้ าสนับสนุนสินเชื่อ
หัวหน้ าพัฒนาหนี ้และกฎหมาย
หัวหน้ าศูนย์บริการลูกค้ า
หัวหน้ าสินเชื่อเคหะ
หัวหน้ าปฏิบตั ิการสาขา
รองหัวหน้ าธุรกิจธนบดี
รองหัวหน้ าธุรกิจธนบดี และหัวหน้ าบริหารเงิน
หัวหน้ าธนบดีการลงทุน
หัวหน้ าธนบดีธนกิจ
หัวหน้ าธนกิจส่วนบุคคล 1
หัวหน้ าธนกิจส่วนบุคคล 2
หัวหน้ าพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุน
หัวหน้ าบริการคัสโตเดียน
หัวหน้ าธุรกิจจัดการการเงิน
หัวหน้ าเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส
หัวหน้ าศูนย์ชาระเงิน
หัวหน้ าประกันภัยธนกิจ และรักษาการหัวหน้ าเทเลมาร์ เก็ตติ ้ง
หัวหน้ าธุรกิจธนาคารดิจิตอล

หมายเหตุ /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 การใหญ่อาวุโสสายควบคุมการเงินและบริ 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 าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การใหญ่ของธนาคาร
ภายใต้ หลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) กรรมการผู้จัดการใหญ่ทาหน้ าที่บริ หารจัดการงาน
ประจาวัน รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ ธนาคารปฏิบตั ิตามนโยบายกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ที่อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษัทใหญ่ อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น
1. วางกลยุทธ์และแผนการดาเนินธุรกิจของธนาคาร ตามกลยุทธ์และแผนการดาเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้
2. ควบคุมดูแลให้ การดาเนิ นการตามแผนธุ รกิ จของธนาคารเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ และสอดคล้ องกับทิ ศทางการดาเนิ นธุ รกิ จของ
กลุม่ ทิสโก้
3. กากับ ดูแล และควบคุมการดาเนินธุรกิจประจาวันของธนาคาร ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของกลุ่มทิสโก้
4. ควบคุมดูแลการให้ บริการ การปฏิบตั ิงาน รวมทังการบริ
้
หารความเสี่ยงและควบคุมของธนาคาร
5. ติดตามการดาเนินงาน และผลประกอบการของธนาคารอย่างสม่าเสมอ
6. ควบคุมงบประมาณของธนาคาร และบริหารทรัพยากรของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ควบคุมดูแลให้ การดาเนินธุรกิจของธนาคารเป็ นไปตามนโยบายกากับดูแลกิจการ ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
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 ดาเนินการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริ หาร รวมถึงดาเนินการอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด (ประวัติ คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริ ษัท ดังปรากฏในเอกสารแนบ 1)
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8.4

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 นโยบายกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
กลุ่ม ทิ ส โก้ มี น โยบายจ่า ยค่า ตอบแทนให้ แ ก่ ก รรมการของบริ ษั ท ย่อ ยเฉพาะรายที่ มิ ไ ด้ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการในบริ ษั ท ทิ ส โก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และ/หรื อ ด ารงตาแหน่งผู้บริ ห ารของบริ ษัท ในกลุ่มทิส โก้ โดยจ่ายในรู ปแบบและอัตราเดี ยวกับที่จ่ายให้
กรรมการบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ทัง้ นี ้ บริ ษัท งดจ่า ยเบีย้ ประชุม คณะกรรมการบริ ห ารแก่ กรรมการที่ดารงตาแหน่ง
ผู้บ ริ ห ารและพนัก งานที่ ป ฏิ บัติ ง านเต็ ม เวลาของกลุ่ม ทิ ส โก้ ตัง้ แต่ วัน ที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ น ไป โดยให้ มี ผ ลตลอดไปหรื อ จนกว่า
จะมีการเปลี่ยนแปลง
8.4.2 ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบี ้ยประชุม และ
โบนัส ให้ แก่ประธานคณะกรรมการในอัตราไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอื่น ในอัตราไม่เกินท่านละ 600,000 บาทต่อปี ซึ่ง
ปั จจุบนั นี ้ บริษัทไม่มีนโยบายการจ่ายโบนัสประจาปี ให้ แก่คณะกรรมการบริษัท โดยให้ มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น จะกาหนดจานวนเงินที่แน่นอน และจานวนเงินที่จะจ่ายจริ งในแต่ละคราว ทัง้ นี ้ ไม่
รวมถึงสิทธิ ที่กรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์ อื่นเพิ่มเติม ในกรณีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ ใน
คณะกรรมการชุดย่อยตามปริ มาณงานที่เพิ่มขึน้ จากนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ได้ อนุมัติ
จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ เป็ นดังนี ้
(หน่วย: บาท)

คณะกรรมการ

ค่ าตอบแทนรายเดือน

คณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

เบีย้ ประชุม

200,000
50,000
40,000

-

-

60,000
40,000

-

60,000
40,000

แต่อย่างไรก็ดี ในปี 2560 ธนาคารไม่ได้ จา่ ยค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบของ
ธนาคาร เนื่องจากทุกท่านดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
โดยในปี 2560 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่ดาเนินธุรกิจหลัก (Core Company) ของบริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
จากัด (มหาชน) ได้ จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ ูบริ หารของธนาคาร จานวน 33 ราย (ไม่รวมผู้บริ หาร 8 รายที่สังกัดบริ ษัทใหญ่ที่ได้ รับมอบหมาย
(Secondment) ให้ มาบริหารจัดการธนาคาร) เป็ นจานวนรวม 157,169,256.83 บาท โดยอยูใ่ นรูปค่าตอบแทนรายเดือน เงินเดือน ค่าพาหนะและ
เชื ้อเพลิง เงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ และโบนัสซึง่ แปรผันตามผลการดาเนินงานของกลุม่ ทิสโก้ และผลการปฏิบตั ิงานของแต่ละสายธุรกิจ
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8.5

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารทิสโก้ มีพนักงานรวมทังหมด
้
2,672 คน (ไม่รวมผู้บริ หารระดับสูง) แบ่งเป็ นพนักงานประจา 2,571 คน
และพนักงานสัญญาจ้ าง 101 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
31 ธ.ค. 2559 (คน)
1. สายกลุม่ ลูกค้ ารายย่อย
1,763
2. สายกลุม่ ลูกค้ าบรรษัท
118
3. สายจัดการธนบดี
580
4. สายบริหารงานส่วนกลางและความรับผิดชอบต่อสังคม
1
รวม
2,462

31 ธ.ค. 2560 (คน)
1,946
44
681
1
2,672

ในปี 2560 จานวนพนักงานของธนาคารทิสโก้ เพิ่มขึ ้น 210 คน หรือร้ อยละ 8.53 โดยธนาคารทิสโก้ จา่ ยค่าตอบแทนให้ แก่พนักงานเป็ นเงิน
1,758,493,736.90 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 ซึ่งจะทาให้ พนักงานมีเงินออมไว้ ใช้ เมื่อเกษี ยณอายุ หรื อเมื่อออกจากงาน ดังนัน้ เพื่อให้ พนัก งาน
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 และสิทธิต่างๆ ตังแต่
้ การเข้ า
เป็ นสมาชิกจนถึงการสิ ้นสุดสมาชิกภาพกองทุน
เงินสะสม สมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเข้ ากองทุน โดยให้ นายจ้ างหักจากค่าจ้ าง แล้ วนาส่งเข้ ากองทุนใน อัตราร้ อยละ 5 หรื อร้ อยละ 10 หรื อ
ร้ อยละ 15 ของค่าจ้ าง หรื อในอัตราเดี ยวกันกับอัตราเงินสมทบของนายจ้ างทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับความสมัครใจของสมาชิก โดยสมาชิกสามารถแจ้ ง
เปลี่ยนแปลงการหักเงินสะสมได้ ปีละ 1 ครัง้
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 จัดตัง้ คณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการที่มาจากการเลือกตัง้ ของสมาชิก และกรรมการที่มาจากการแต่งตัง้ ของ
นายจ้ าง กรรมการแต่ละท่านจะอยู่ในวาระคราวละ 2 ปี และกรรมการที่ต้องออกตามวาระ สามารถกลับเข้ ามาเป็ นกรรมการได้ อีก หากได้ รับการ
เลือกตัง้ หรื อแต่งตัง้ แล้ วแต่กรณี คณะกรรมการดังกล่าว มีอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการบริ หารกองทุน รวมถึงการ
กาหนดนโยบายการลงทุนแทนสมาชิกทังหมด
้
นอกจากนี ้ กลุ่มทิสโก้ ได้ เพิ่มทางเลือกนโยบายการลงทุนให้ กับพนักงานที่เป็ นสมาชิกกองทุนสารอง
เลี ้ยงชีพ ของกลุม่ ทิสโก้ โดยการใช้ กองทุนประเภทหลายนโยบายการลงทุน (“Master Fund”) เพื่อให้ สมาชิกได้ เลือกให้ เหมาะสมกับตนเองมากยิ่งขึ ้น
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ทังนี
้ ้ กองทุน Master Fund ของกลุ่มพนักงานทิสโก้ ประกอบด้ วย 4 นโยบายการลงทุน ได้ แก่ นโยบายตราสารหนี ้ นโยบายผสม นโยบายหุ้น และ
นโยบายที่มีการลงทุนในต่างประเทศ โดยสมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนที่มีสดั ส่วนการลงทุนแต่ละประเภทได้ มากถึง 16 ทางเลือก โดย
กองทุนเปิ ดโอกาสให้ พนักงานสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนได้ ปีละ 2 ครัง้ ในเดือนเมษายน และตุลาคม
8.5.2 นโยบายทั่วไปด้ านทรัพยากรบุคคล
เพื่อเสริ มสร้ างบุคลิกภาพและเอกลักษณ์ของกลุ่มทิสโก้ กลุ่มทิสโก้ ได้ กาหนดนโยบายทั่วไปด้ านทรัพยากรบุคคลครอบคลุมทุกบริ ษัท
เพื่อให้ มีมาตรฐานสูงในระดับเดียวกัน และเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริ หาร และความต่อเนื่องสม่าเสมอของงาน เช่น ระบบการบริ หาร
โครงสร้ างเงินเดือน ระบบการจ่ายเงินเดือน การเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับพนักงานเบื ้องต้ น ในขณะเดียวกันกลุ่มทิสโก้ ได้ กระจายอานาจเพื่อเปิ ดโอกาสให้
สายงานธุรกิจแต่ละสายได้ ดาเนินการด้ านทรัพยากรบุคคลของตนอย่างเหมาะสม เพื่อให้ สามารถแข่งขันได้ ในสภาวะแวดล้ อมทางธุรกิจของแต่ละ
บริษัทภายใต้ แนวนโยบายทัว่ ไปดังต่อไปนี ้
1. หลักในการปฏิบัติต่อบุคลากรของกลุ่มทิสโก้ (Principles of Dealing with People at TISCO Group)
เนื่องจากการสร้ างภาพลักษณ์ ความเป็ นมืออาชีพและน่าเชื่อถือในธุรกิจการเงินมีความสาคัญอย่างยิ่ง กลุ่มทิสโก้ จึงได้ วางแนวคิ ด
ค่านิยมเพื่อหล่อหลอมและสร้ างบุคลากรของกลุม่ ทิสโก้ ให้ มีทศั นคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับค่านิยมของกลุ่มทิสโก้ อนั จะมีส่วนส่งเสริ มให้ องค์กร
ประสบความสาเร็จ คือให้ คนคิด เป็ น และทาอย่างคนทิสโก้ ซึง่ เป็ นคน เก่ง ดี และมีความสุข ตามค่านิยม 6 ประการของกลุม่ ทิสโก้ ดังต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เชี่ยวชาญอย่างผู้นา (Mastery)
ความคิดสร้ างสรรค์ (Creativity)
ซื่อสัตย์มีคณ
ุ ธรรม (Integrity)
สร้ างผลงานที่น่าเชื่อถือ (Reliability)
ลูกค้ าเป็ นหลัก (Customer Priority)
การให้ คาแนะนา (Guidance)

2. การว่ าจ้ างพนักงาน (Hiring)
เพื่อตอบสนองลักษณะอันหลากหลายของธุ รกิ จและการด ารงวัฒนธรรมของกลุ่มทิ สโก้ ไว้ ในขณะเดี ยวกัน กลุ่มทิ สโก้ จึงใช้ ขี ด
ความสามารถ 3 ประการเป็ นเกณฑ์ในการว่าจ้ างพนักงาน ได้ แก่ ขีดความสามารถด้ านองค์กร (Organizational Core Competencies) ขี ด
ความสามารถในการทางาน (Functional Competencies) และขีดความสามารถในการเป็ นผู้นา (Leadership Competencies) ร่ วมกับการ
พิจารณาความสอดคล้ องต่อค่านิ ยมขององค์ กร 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 มมาตรฐานสูงสุดของการกากับดูแลกิ จการที่ดี กลุ่มทิสโก้ ได้ กาหนด “หลักปฏิบัติทางธุ รกิจ” (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 างระยะยาว การพ้ นสถานะการจ้ างจะเกิดขึน้ เฉพาะในกรณีการฝ่ าฝื นหลักการของกลุ่มทิสโก้ การ
กระทาความผิดในทางธุรกิจ การเกษี ยณอายุ การลาออกโดยสมัครใจ และการกระทาซึ่งเข้ าข่ายต้ องออกจากงานตามที่กาหนดในระเบียบและ
8-11

ส่วนที ่ 2 หัวข้อที ่ 8 โครงสร้างการจัดการ

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
การประเมินผลพนักงานเกิดขึน้ ทุกขัน้ ตอนนับตัง้ แต่การคัดเลือกพนักงานใหม่จนถึงการเลื่อนตาแหน่ง การพัฒนาอาชีพการ
ทางาน และการวางแผนสืบทอดตาแหน่ง โดยมีการประเมินในหลายด้ าน เช่น ประเมินความรู้ และสมรรถภาพ ประเมินผลง าน 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 จึงมีนโยบายสนับสนุนให้ มีการพัฒนาทังในส่
้ วนของความต้ องการขององค์กรและการพัฒนา
ส่วนบุคคลของพนักงานเอง ทัง้ นี ้ เพื่อให้ เกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืนด้ วยการเรี ยนรู้ โดยตนเองอย่างต่อเนื่อง วัฒนธรรมในการเรี ยนรู้ของพนักงานนี ้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
ส่งเสริ มวัฒนธรรมองค์กร และให้ ความรู้และพัฒนาทักษะความสามารถเพื่อประโยชน์ในการแข่งขันของบริ ษัท ในระดับสายธุรกิจ ฝ่ ายทรัพยากร
บุคคลมีหน้ าที่ให้ คาแนะนาในด้ านเทคนิคและวิธีการพัฒนาเพื่อให้ การเรี ยนรู้และการพัฒนาต้ นทุนด้ านบุคลากรมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็ นการ
เพิ่มค่าให้ กบั ธุรกิจโดยรวม ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลยังมีหน้ าที่เก็บบันทึกความรู้และทักษะความสามารถของหน่วยธุรกิจต่างๆ ในกลุม่ ทิสโก้ ไว้ 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 เนื ้อเชื่อใจระหว่างหัวหน้ าและผู้ปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันการบริ หารผลงานเป็ นความรับผิดชอบอันสาคัญของหัวหน้ าทุกคนที่มี
บทบาทหน้ าที่ในการกากับดูแล การให้ คาแนะนาและการชีแ้ นะแนวทางอย่างสม่าเสมอเป็ นเครื่ องมือที่ดีที่สุดในการพัฒนาผลงานและช่วยให้
พนักงานได้ พฒ
ั นาทักษะความสามารถของตน การบริ หารผลงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเน้ นการประสบผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเป็ น
ความรับผิดชอบหลักของหัวหน้ าทุกคน โดยหัวหน้ าจะต้ องมีความตังใจ
้ และความสามารถในการใช้ ระบบและวิธีการบริ หารผลงาน ตามแนวทาง
และคูม่ ือปฏิบตั ิภายใต้ นโยบายทรัพยากรบุคคล โดยฝ่ ายทรัพยากรบุคคลมีหน้ าที่พฒ
ั นาปรับปรุง และรักษาแนวทางและคูม่ ือปฏิบตั ิดงั กล่าว
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7. ค่ าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน (Employee Compensation and Benefits)
กลุ่มทิสโก้ ถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดที่จะต้ องดูแลในเรื่ องของสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต เพื่อให้ พนักงาน
ทางานอย่างมีความสุข กลุม่ ทิสโก้ จงึ ได้ จดั ให้ มีการตรวจร่างกายพนักงานประจาทุกปี เพื่อให้ พนักงานได้ ทราบถึงสุขภาพของตนเองเพื่อการดูแล
รักษาที่เหมาะสม และจัดให้ มีห้องพยาบาลในสถานที่ทางานเพื่อเพิ่มความสะดวกในการรักษาอาการเจ็บป่ วย นอกจากนัน้ กลุ่มทิสโก้ ยงั มีการจัด
โปรแกรมกิจกรรมส่งเสริมให้ พนักงานออกกาลังกายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้ างสุขภาพที่ดีและลดโอกาสการเจ็บป่ วยของพนักงานอีกด้ วย
กลุ่มทิสโก้ มีนโยบายในการให้ ค่าตอบแทนที่ดี มีโครงสร้ างที่เป็ นธรรมและมีผลในการจูงใจให้ กับพนักงาน กลุ่มทิสโก้ ใช้ โครงสร้ าง
ค่าตอบแทนในรู ปแบบผสมผสานเพื่อให้ 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 างของระบบนีม้ ีความยืดหยุ่นมากพอที่จะ
ให้ รางวัลตอบแทนแก่ผลงานและความชานาญในวิชาชีพตลอดจนศักยภาพของพนักงานทังในระดั
้
บผู้เชี่ยวชาญและพนักงานทัว่ ไป
ในการกาหนดค่าตอบแทนจะใช้ ระดับค่าตอบแทนภายนอกและข้ อกาหนดด้ านความเป็ นธรรมภายในของกลุ่มทิสโก้ เป็ นเกณฑ์
กลุม่ ทิสโก้ ยงั พิจารณาว่าไม่เฉพาะค่าตอบแทนเท่านัน้ ที่เป็ 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
วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายผลงานของพนักงานแต่ละคนจะกาหนดและตกลงกันในตอนต้ นปี พนักงานที่สามารถทาได้ 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 ทัง้ หมดในด้ 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 การโอนหรื อเปลี่ยนสถานะภาพของพนักงานในหน่วยธุรกิจใดภายในกลุ่มทิสโก้ จะต้ องดาเนินการตามแนวทางและวิธีปฏิบตั ิด้าน
ทรัพยากรบุคคลของกลุม่ ทิสโก้
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9. การวางแผนสืบทอดตาแหน่ ง (Succession Planning)
เพื่อเป็ นการเตรียมองค์กรให้ พร้ อมสาหรับอนาคต งานในตาแหน่งสาคัญๆ ทังหมดจะต้
้
องมีการพัฒนาตัวผู้สืบทอดตาแหน่งและมีการ
วางแผนการพัฒนาไว้ โดยละเอียด การวางแผนสืบทอดตาแหน่งจะกากับดูแลโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน โดยการสนับสนุนจากฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัททาหน้ าที่ดแู ลให้ มีการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งของผู้บริ หารสูงสุดของ
บริ ษั ทในกลุ่มทิ สโก้ เพื่อให้ การด าเนิ นธุ ร กิ จเป็ นไปอย่า งราบรื่ น และต่อเนื่ อง โดยจะด าเนิ น การทบทวนแผนดังกล่าวเป็ นระยะๆ ตลอดจน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทใหญ่จะทาหน้ าที่คดั เลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อดารงตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในบริษัท และบริษัทย่อยที่มีสดั ส่วนรายได้ เกินกว่าร้ อยละ 25 ของรายได้ รวมของกลุม่
8.5.3 งานด้ านการพัฒนาองค์ กร
กลุ่มทิสโก้ ยังคงด าเนิ นโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ตามหลักการที่ ม่งุ เน้ นไปสู่ความเป็ นองค์ กรแห่งการเรี ยนรู้ ( Learning
Organization) โดยได้ มีการจัดตัง้ บริ ษัท ศูนย์การเรี ยนรู้ทิสโก้ จากัด (TISCO Learning Center Co., Ltd.) เป็ นหน่วยงานซึ่งมีเป้าหมายในการวาง
แผนการพัฒนาและจัดหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้ างความรู้ความสามารถให้ กับองค์กร ผ่านการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิผล การเพิ่มผลิ ต
ภาพ และการพัฒนาศักยภาพความเป็ นผู้นา โดยการพัฒนาองค์กรและบุคลากรในทุกระดับชัน้ เพื่อพัฒนาและเสริ มสร้ างศักยภาพให้ กับทรัพยากร
บุคคลให้ สามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างเต็มประสิทธิ ภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านีไ้ ด้ ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อองค์กรอย่างมากและนามาซึ่งการพัฒ นาเชิง
ยุทธศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง โดยระหว่างปี กลุม่ ทิสโก้ ได้ มีการจัดหลักสูตรการพัฒนาต่าง ๆ ดังนี ้
1. โครงการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่ งขันให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ทางธุรกิจ
1.1 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 างความพึงพอใจสูงสุดให้ กับ
ลูกค้ า โดยมีการจัดอบรมสาหรับพนักงานใหม่ และมีการจัดการอบรมซ ้าเป็ นระยะอย่างสม่าเสมอสาหรับพนักงานที่ออกไปปฏิบตั ิหน้ าที่ในสาขาของ
ธนาคารอย่างต่อเนื่อง และในปี นี ้ ได้ เน้ นการพัฒนาทักษะการใช้ ระบบงาน Core Deposit System ที่มีการปรับปรุงระบบใหม่ เพื่อการบริ การที่มี
ประสิทธิภาพ ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาทักษะการนาเสนอผลิตภัณฑ์ธนาคาร เพื่อให้ คาแนะนาลูกค้ าได้ อย่างครบวงจร
1.2 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
สัมพันธ์ให้ สามารถให้ คาแนะนาด้ านการลงทุนและการออมให้ แก่ลกู ค้ าได้ โดยส่งเสริมให้ พนักงานมีใบอนุญาตในการแนะนาการลงทุนต่าง ๆ อย่าง
ครบถ้ วน และยกระดับการแนะนาการลงทุนตามมาตรฐาน Certified Financial Planner (CFP)
1.3 โครงการพัฒนาเจ้ าหน้ าที่สินเชื่อเช่ าซือ้ รถยนต์ (Smart CMR Program)
พนักงานเจ้ าหน้ าที่สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ (CMR - Car Marketing Representative) มีบทบาทสาคัญในการนาเสนอและให้
คาแนะนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย กลุ่มทิสโก้ จึงได้ 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
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1.5 โครงการพัฒนาผู้จัดการเขตสมหวัง (Somwang District Manager Program)
ผู้จัดการเขตสมหวัง มีบทบาทส าคัญในการบริ หารที มเจ้ าหน้ าที่ การตลาดสินเชื่อรายย่อย เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายทางธุรกิ จ
กลุ่มทิสโก้ จึงได้ กาหนดหลักสูตรอบรมเพื่อให้ ผ้ ูจดั การฯ มีความรู้ ในนโยบาย แนวทางการทาธุรกิจ แม่นยาในการให้ คาแนะนาผลิตภัณฑ์ สินเชื่อ
ทะเบียนรถ กระบวนการพิจารณาสินเชื่อ รวมถึงการกระบวนการทางานที่ถูกต้ อง เหมาะสมกับความต้ องการของลูกค้ า รวมถึงทักษะการบริ หาร
จัดการทีม อันแสดงถึงความเป็ นมืออาชีพและเป็ นกาลังผลักดันให้ ธุรกิจขององค์กรประสบความสาเร็จ
2. โครงการพัฒนาผู้บริ หาร (TISCO Leadership Program)
กลุม่ ทิสโก้ มีการพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเจริ ญเติบโตของธุรกิจ ซึ่งทาให้ มีการเปลี่ยนแปลง ทังในแง่
้
ของแนวทาง
ในการดาเนินธุรกิจ การให้ นโยบายต่าง ๆ รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ของทิสโก้ แบรนด์เป็ น "ทิสโก้ โอกาสสร้ างได้ " ดังนั น้ ผู้ดารงตาแหน่ง
“หัวหน้ างาน” ในทุกระดับที่เป็ นพลังขับเคลื่อนองค์กรทุกคน ถือเป็ นบุคลากรที่มีความสาคัญยิ่งต่อองค์กร ไม่เพียงแต่จะต้ องตระหนักและเข้ าใจถึง
บริ บทภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว (External Change) เพื่อการปรับตัวให้ ทนั แต่ยงั จะต้ องสามารถกระตุ้นจูงใจให้ ทีมงานภายใน
หน่วยงานของตนเองเกิดความเข้ าใจและสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ตลอดจนวิธีการทางาน ให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกได้ ด้วย และ
เพื่อให้ การพัฒนาศักยภาพของผู้บริ หารในทุกระดับเป็ นไปในทิศทางเดียวกันทัง้ องค์กร ทิสโก้ จึงกาหนดให้ มี "โครงการพัฒนาศั กยภาพผู้บริ หาร
TISCO Leadership Program" สาหรับพนักงานระดับหัวหน้ างานทุกคน โดยแบ่งเป็ นโครงการสาหรับผู้บริ หารระดับกลาง และผู้บริ หารระดับต้ น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ ูเข้ าอบรมได้ รับความรู้ เทคนิ คและเรี ยนรู้ ศิ ลปะการเป็ นผู้น าที่ดี มีความสามารถทัง้ ในด้ านควา มเข้ าใจเรื่ ององค์กร
ความสาคัญของภาวะผู้นากับการบริหารคน การทาความเข้ าใจประเภทของผู้ใต้ บงั คับบัญชา เรียนรู้รูปแบบการบริหารงานของตนเอง เพื่อรับมือกั บ
องค์กรยุคใหม่ และสามารถนาไปพัฒนาศักยภาพของทีมงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ ยังมีการเชิญผู้บริ หารจากหน่วยงานภายนอก และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้ านการบริหาร เพื่อเปิ ดมุมมองและกรอบความคิดในการจัดการของผู้บริหารด้ วย
3. การฝึ กอบรมตามความรู้ความสามารถเฉพาะ (Competencies)
กลุ่มทิสโก้ ได้ ให้ ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพพนักงานตามความรู้ ความสามารถเฉพาะตามหน้ าที่งาน ทัง้ ความรู้ เฉพาะทาง
ความรู้ ด้านธุรกิ จ และการพัฒนาตนเอง เพื่อส่งเสริ มให้ พนักงานมีความรู้ และทักษะที่เกี่ ยวข้ องในการปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิ 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)
กลุม่ ทิสโก้ ได้ ให้ ความสาคัญในการตระหนักรู้และส่งเสริมให้ พนักงานยึดมัน่ ในค่านิยมองค์กร คือ ความเชี่ยวชาญ (Mastery) ความซื่อสัตย์
(Integrity) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) และใส่ใจในลูกค้ า (Customer Priority) นอกจากนี ้ ยังได้ กาหนดอุปนิสัยเพิ่มเติม คือ ความคิดสร้ างสรรค์
(Creativity) และการให้ ค าแนะนา (Guidance) เพื่อให้ พนักงานทิ สโก้ เป็ นผู้ร่วมสร้ างโอกาสแก่ลูกค้ าและสังคมไทย และในปี 2556 มีการปรั บ
สัญลักษณ์โลโก้ ของกลุม่ ทิสโก้ เป็ น “วงแหวนแห่งโอกาส” โดยออกแบบการสื่อสารและหลักสูตรฝึ กอบรมอย่างชัดเจนและบรรจุไว้ ในกิจกรรมพนักงาน
ต่างๆ นับตังแต่
้ การปฐมนิเทศและการฝึ กอบรมอื่น ๆ กับได้ เพิ่มกิจกรรมส่งเสริ มให้ พนักงานถ่ายทอดความรู้เบื ้องต้ นด้ านการเงิน ผ่านการจัดแคมป์
วิชาการให้ กบั เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา รวมถึงการกระตุ้นความคิดสร้ างสรรค์ ส่งเสริมการแสดงออกและนาค่านิยมขององค์กรมาใช้
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ ผ่านโครงการประกวดต่าง ๆ เช่น CEO Awards และ Employee of the Month เป็ นต้ น โดยมีการตัง้ ทีมพนักงานสัมพันธ์ เป็ น
ผู้รับผิดชอบและวางกลยุทธ์ด้านความสัมพันธ์ภายในองค์กร เพื่อดูแลและส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยม และสิ่งแวดล้ อมในองค์กรเป็ นการเฉพาะอีกด้ วย
5. ระบบจัดการการเรี ยนรู้ และ e-learning (Learning Management System & e-Learning)
กลุ่มทิสโก้ ตระหนักถึงความสาคัญของการที่พนักงานทุกคนในองค์กร สามารถเข้ าถึงและได้ รับการพัฒนาศักยภาพและความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง จึงได้ พัฒนาระบบจัดการการเรี ยนรู้ (Learning Management System) ซึ่งจะช่วยให้ พนักงานทุกคน สามารถเข้ าถึงองค์ความรู้ ผ่าน
การศึกษาในรูปแบบ e-learning และสามารถติดตามผลการเรียนรู้ได้ อย่างเป็ นระบบ
6. โครงการการจัดการองค์ ความรู้ (Knowledge Management)
กลุ่มทิสโก้ คานึงถึงความเชี่ยวชาญและปั จจัยแห่งความสาเร็ จต่าง ๆ ที่สะสมและถ่ายทอดต่อกันมาในองค์กรมาอย่างยาวนาน และ
เพื่อให้ การรวบรวมและนาองค์ความรู้เหล่านีไ้ ปใช้ 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
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9.

การกากับดูแลกิจการ

9.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร” หรื อ “บริ ษัท”) ในฐานะบริ ษัทย่อยของกลุ่มทิสโก้ ได้ ปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ
(Corporate Governance Policy) อย่างเคร่งครัด รวมทังมี
้ การระบุไว้ อย่างชัดเจนในข้ อบังคับของธนาคารให้ ปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ของกลุ่มทิสโก้ ซึ่งกากับดูแลโดยบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทแม่”) โดยอ้ างอิงจากหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดีสาหรับ
บริ ษัทจดทะเบียน ปี 2555 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2560 ตามแนวทางที่
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดตามลาดับ ซึ่งคณะกรรมการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทแม่ได้ พิจารณาและ
นาเสนอคณะกรรมการธนาคารรับทราบในหลักการ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยัง่ ยืนทัง้ ทางธุรกิจและทางสังคม
รวมถึงการสร้ างมูลค่าสูงสุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น และเป็ นประโยชน์แก่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนเป็ นแนวทางให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของ
กลุม่ ทิสโก้ ในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
ธนาคารมุง่ มัน่ ที่จะเป็ นผู้เชี่ยวชาญในการให้ บริการทางการเงิน เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า จึงยึดมัน่ ที่จะรักษามาตรฐานสูงสุดใน
การกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณต่อการให้ บริ การลูกค้ าอย่างรับผิดชอบและเป็ นธรรม การเปิ ดเผยข้ อมูลที่เพียงพอ ตลอดจนการดูแลรักษาข้ อมูล
ของลูกค้ า ด้ วยตระหนักว่าธุรกิจต้ องดาเนินควบคู่กับการเป็ นพลเมืองที่ดีของสังคมและการดูแลผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย ไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้น พนักงาน
ลูกค้ า คูค่ ้ าและเจ้ าหนี ้ คู่แข่ง ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้ อม ซึ่งไม่เพียงนามาใช้ กับบริ ษัท แต่ยงั รวมถึงบริ ษัทย่อย ตลอดจนกรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานของบริษัทย่อย
นโยบายการกากับ ดูแ ลกิจการฉบับ นี ้ ครอบคลุม ถึงองค์ ป ระกอบ และหน้ า ที่ค วามรับ ผิด ชอบในโครงสร้ า งการกากับ ดูแ ลกิจการ
แนวปฏิบตั ิในการกากับดูแลกิจการ โครงสร้ างการปฏิบตั ิงาน หน้ าที่ของหน่วยงานกากับดูแล และนโยบายการปฏิบตั ิงานแบบรวมศูนย์ เพื่อให้
บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการของกลุม่ อย่างเคร่งครัดและสม่าเสมอ ทังในระดั
้
บกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ผ่านหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีใน 5 หลัก ได้ แก่ สิทธิ ของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทต่อผู้มีส่ว นได้ เสีย
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทในกลุ่มทิสโก้
ดาเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบสูงสุด มีความโปร่งใส และปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างเท่าเทียมกัน รวมทังเพื
้ ่อสนับสนุนให้ บริ ษั ทในกลุ่มทิสโก้ มี
การบริ หารจัดการด้ วยความซื่อสัตย์สุจริ ต มีป ระสิท ธิ ภาพและประสิทธิ ผ ล (รายละเอี ยดของแนวปฏิ บตั ิ ใ นการกากับดู แลกิ จการของบริ ษัท
สามารถดูเพิ่มเติ มได้ ที ่ www.tisco.co.th)
เพื่อให้ มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู้ และความเข้ าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้ อบังคับ ตลอดจนจรรยาบรรณ และสามารถนาไปปฏิบัติ
หน้ าที่ได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม บริ ษัทจึงให้ พนักงานทุกคนทาแบบทดสอบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนนโยบายทรัพยากรบุคคล
ผ่านระบบอินทราเน็ตของบริ ษัทเป็ นประจาทุกปี และน าผลที่ได้ มาประเมินระดับความรู้ และความเข้ าใจของพนักงานเพื่อปรับปรุ งการสื่อสารให้
พนักงานมีความเข้ าใจอย่างทัว่ ถึง และตระหนักถึงหน้ าที่ของตนในการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร โดยบริ ษัทปรับปรุ งและพัฒนา
แบบทดสอบดังกล่าวให้ สอดคล้ องกับกฎหมายและระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา และกาหนดให้ พนักงานที่ทาแบบทดสอบได้ ไม่ถึงเกณฑ์ที่
กาหนด ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและทาแบบทดสอบจนผ่านเกณฑ์ นอกจากการกาหนดให้ พนักงานปั จจุบนั ต้ องทาแบบทดสอบโดยถือเป็ นส่วนหนึ่ง
ของตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั ิงานแล้ ว พนักงานที่เข้ าทางานระหว่างปี ทุกคนก็ถกู กาหนดให้ ทาแบบทดสอบดังกล่าวด้ วยเพิ่มเติมจากการเข้ าฟั งกฎระเบียบ
ในการปฐมนิเทศ ทังนี
้ ้ ผลการทดสอบดังกล่าวถือเป็ นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานในรอบการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ประจาปี
นโยบายการกากับดูแลกิจการของกลุม่ ทิสโก้ ใช้ บงั คับกับบริษัทในกลุม่ ทังหมด
้
สรุปได้ ดงั นี ้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริษัทตระหนักถึงสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้ถือหุ้นและมุง่ มัน่ ที่จะพิทกั ษ์ และอานวยความสะดวกในการใช้ สิทธิของผู้ถือหุ้น ได้ แก่ การซื อ้
ขาย หรือโอนหุ้น การมีสว่ นแบ่งในกาไรของบริษัท การได้ รับข่าวสารข้ อมูลอย่างเพียงพอผ่านช่องทางและเวลาที่เหมาะสม การเข้ าร่วมประชุม เพื่อ
ใช้ สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเลือกตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ รวมถึงการได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขัน้ พื ้นฐานขอ งบริ ษัท
อย่างเพียงพอเพื่อการตัดสินใจ
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บริ ษัทปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อรายย่อย บุคคลธรรมดาหรื อสถาบัน สัญชาติ
ไทยหรือต่างชาติ ทังที
้ ่เป็ นผู้บริหารหรือไม่เป็ นผู้บริหาร โดยมีนโยบายดังนี ้
ก) ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะได้ รับการคุ้มครองจากการกระทาที่ไม่เป็ นธรรมทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม
ข) กาหนดหลักเกณฑ์การห้ ามใช้ ข้อมูลภายในไว้ อย่างเข้ มงวด
ค) คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้ องเปิ ดเผยธุรกรรมที่ตนมีผลประโยชน์เกี่ยวข้ องหรื อมีผลกระทบโดยตรงกับ บริ ษัทอย่างมี
นัยสาคัญ ไม่วา่ จะโดยทางตรง ทางอ้ อม หรือผ่านบุคคลที่สาม
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นอย่างยิ่ง ด้ วยเป็ นโอกาสสาคัญที่ผ้ ถู ือหุ้นจะสามารถใช้ สิ ทธิเพื่อมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาตัดสินใจในเรื่องสาคัญต่างๆ ของกิจการ ซึง่ ได้ อานวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ดังนี ้


การแจ้ งรายละเอียดการประชุมและเอกสารการประชุม

บริ ษัทจัดทาเอกสารการประชุมทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ และเปิ ดเผยให้ นักลงทุนทราบเป็ นการทัว่ ไปล่วงหน้ าก่อนการ
ประชุม โดยแจ้ งการเปิ ดเผยให้ ทราบผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิ ดเผยข้ อมูลในเว็บไซต์ของบริ ษัท
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้ าอย่างเพียงพอ ในขณะที่บริษัทจะดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้ อมทังเอกสารประกอบการประชุ
้
มให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกาหนด ทั ้งนี ้ รายละเอียด
ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และในเอกสารที่จัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้น เป็ นข้ อมูลเดียวกัน นอกจากนี ้ บริ ษัทยังลงประกาศบอกกล่าวการนัดประชุมผู้ถือ หุ้น
ทางหนังสือพิมพ์เป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันอีกด้ วย ทัง้ นี ้ รายละเอียดวาระการประชุมระบุชัดเจนว่ า
เป็ นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว


การเข้ าร่วมประชุม

บริษัทจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุมตามรายละเอียดเกี่ยวกับ
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อรักษาสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้ าประชุมล่วงหน้ าได้ ก่อนการประชุมอย่างเพียงพอ และเพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น บริ ษัทได้ นาระบบ
คอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการลงทะเบียนพร้ อมทัง้ จัด พิมพ์บ ัต รลงคะแนนในแต่ล ะวาระให้ แ ก่ผ้ ูถือหุ้น ด้ ว ย ส่งผลให้ การลงทะเบียนเป็ นไปด้ ว ย
ความรวดเร็ว และถูกต้ อง นอกจากนี ้ ในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นยังสามารถลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมเพื่อใช้ สิทธิออกเสียงในวาระที่ยั งมิได้
ลงคะแนนได้ อีกด้ วย สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ บุคคลอื่น รวมถึง ผู้บริ หา ร
หรือ กรรมการของบริษัทเข้ าประชุมแทนนัน้ บริษัทได้ เสนอชื่อกรรมการอิสระมากกว่า 1 คน พร้ อมประวัติให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณามอบฉันทะ บริษัทได้
แนบหนังสือมอบฉันทะที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ อีกทัง้ สามารถออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ าในหนังสือลงทะเบียน
เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึง่ นาส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉั นทะ
ประเภทอื่น และหนังสือลงทะเบียนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้ จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ อีกด้ วย
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 บริษัทได้ เสนอชื่อกรรมการอิสระพร้ อมประวัติ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณามอบฉันทะ
จานวน 2 ท่าน ได้ แก่ ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริ ษัทได้ แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้น
สามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ เพิ่มเติมมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนีผ้ ้ ถู ือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ
ประเภทอื่นได้ จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ อีกด้ วย


การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ก่อนวันประชุม บริษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามเกี่ยวกับบริษัทและวาระการประชุมเพื่อให้ คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หาร
ชี ้แจงในวันประชุมผ่านทางโทรสารและจดหมายอิเล็ กทรอนิกส์ถึงหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็ นการล่วงหน้ า ในวันประชุมผู้ ถือหุ้น ประธานที่
ประชุมจะจัดสรรเวลาให้ เหมาะสมและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและสอบถามต่อที่ประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมและเรื่ องที่เสนอ บริ ษัทจะดาเนินการอย่างดีที่สดุ ให้ กรรมการทุกคน ผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย รวมทังผู
้ ้ สอบ
บัญชี เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อชี ้แจงข้ อซักถามอีกด้ วย โดยกรรมการและผู้บริหารจะอธิบายและชี ้แจงเหตุผลอย่างตรงประเด็นจนเป็ นที่กระจ่ าง
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 กรรมการบริ ษัทเข้ าร่วมประชุมเป็ นจานวน 8 ท่าน จากจานวน 9 ท่าน คิดเป็ นร้ อยละ
88.89 โดยมีผ้ บู ริหารระดับสูงของกลุม่ ทิสโก้ และผู้สอบบัญชี ได้ เข้ าร่วมประชุมด้ วย
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การดาเนินการประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาระเบียบวาระตามลาดับที่กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลี่ยนลาดับ
ระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่ งใน
สามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจะขอให้
ั้
ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ โดยก่อนเริ่ มพิจา รณา
ระเบียบวาระต่างๆ จะมีการแจ้ งจานวนหรื อสัดส่วนผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับ มอบฉันทะที่เข้ าร่ วมประชุม รวมทัง้ แจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้น รับทราบสิทธิ ในการ
ลงคะแนน คะแนนเสียงที่ต้องการในแต่ละวาระ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง หรือมีผ้ ู แทน
รับมอบฉันทะให้ มาร่วมประชุม มีสิทธิออกเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น ยกเว้ นวาระการพิจารณาเลือกตังกรรมการซึ
้
่งใช้ วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ
สะสม (Cumulative Voting) สาหรับการออกเสียงลงคะแนน บริ ษัทได้ นาบัตรลงคะแนนมาใช้ ในการออกเสียงในทุกวาระรวมทัง้ วาระการ
พิจารณาเลือกตังกรรมการเพื
้
่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ และเพื่อให้ การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างเท่าเทียมกันมากที่สดุ ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ จดั ให้
มีบคุ คลภายนอกทาหน้ าที่ดแู ลให้ การประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปด้ วยความโปร่งใส ถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับบริษัท เมื่อเสร็ จสิ ้นการตรวจนับ
คะแนน จะประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ ว ย
และงดออกเสียง
2. บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริษัทปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างเป็ นธรรมตามนโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสีย ทังโดยตามกฎหมาย
้
หรือโดยสัญญาข้ อตกลงร่วมกัน บริ ษัทมุ่งมัน่ พัฒนากระบวนการเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินที่มีคณ
ุ ภาพและตอบสนองความ
คาดหวังของผู้มีสว่ นได้ เสีย
ผู้มีสว่ นได้ เสียเหล่านี ้ ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้ า คูค่ ้ าและเจ้ าหนี ้ คูแ่ ข่ง ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้ อม
1. ผู้ถือหุ้น
บริษัทมุง่ มัน่ พิทกั ษ์ สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานและปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นยังได้ รับประโยชน์โดยอ้ อมจาก
ความไว้ วางใจที่เป็ นผลจากการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมของบริ ษัทต่อผู้มีส่วนได้ เสียอื่น ซึ่งช่วยส่งเสริ มความร่วมมือระหว่างบริ ษัทกับคู่ ค้ า และมี
ส่วนสาคัญในการเพิ่มพูนความมัง่ คัง่ ของผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้ อมกับทาให้ บริษัทมีความมั่นคงทางการเงินและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
2. พนักงาน
พนักงานทัง้ ที่ เป็ นพนักงานประจาและพนักงานสัญญาจ้ างของบริ ษั ทจะได้ รับค่าตอบแทนอย่างเป็ นธรรม เป็ นไปตามระบบ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างเท่าเทียมกัน และได้ รับการฝึ กอบรมที่ได้ มาตรฐาน รวมถึงสวัสดิการด้ านสุขอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวด
แวดล้ อมในสถานที่ทางาน
3. ลูกค้ า
บริ ษัทยึดมัน่ ต่อหน้ าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาที่ให้ กับลูกค้ าโดยส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริ การที่เหมาะสมอย่างมืออาชีพ
ด้ วยจรรยาบรรณและมาตรฐานอันสูงสุด
4. คูค่ ้ าและเจ้ าหนี ้
บริ ษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้ าหนีอ้ ย่างเป็ นธรรมและซื่ อสัตย์สุจริ ตโดยเคารพเงื่อนไขที่ทงั ้ สองฝ่ ายตกลงกัน ในการดาเนินการค้ า
ร่วมกับคู่ค้าและเจ้ าหนี ้ โดยเฉพาะเรื่ องเงื่อนไขค ้าประกัน การบริ หารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชาระหนี ้ ไว้ อย่างชัดเจนเป็ นรูปธรรม บริ ษัทจะ
ปฏิบตั ิตามนโยบายของแนวร่ วมปฏิบัติเพื่อการต่อต้ านการทุจริ ตในภาคเอกชน (Collective Action Coalition) และพระราชบัญญัติทรัพย์สินทาง
ปั ญญา
5. คูแ่ ข่ง
บริษัทดาเนินธุรกิจอย่างเสรี ด้วยความเคารพในการแข่งขันที่เป็ นธรรมและซื่อสัตย์สจุ ริต โดยทางานภายในกรอบของกฎระเบียบ
ของการแข่งขันทางการค้ าที่เกี่ยวข้ องและละเว้ นจากการกล่าวโจมตีค่แู ข่ง หรื อกระทาการใดๆ อันเป็ นการผูกขาดหรื อลดการแข่งขัน หรื อจากัด
การแข่งขันในตลาด หรืออาจมีผลกระทบในทางลบต่ออุตสาหกรรมการเงิน
6. สังคมและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและดาเนินการอย่างต่อเนื่องในการริ เริ่ มพัฒนาสังคมให้ ดีขึน้ โดยได้ ใช้ ทรัพยากร
และความเชี่ยวชาญในประเด็นความยัง่ ยืนซึง่ มีความสาคัญต่อผู้มีสว่ นได้ เสียและบริ ษัทเอง เช่น การสนับสนุนการศึกษาและความรู้ทางการเงิน
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และกิจกรรมในด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมอื่นๆ ได้ แก่ กิจกรรมส่งเสริ มสวัสดิการสังคม การอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมและสิ่งแวดล้ อม โด ยกิจกรรม
ส่วนใหญ่ดาเนินการโดยพนักงานจิตอาสา และลูกค้ ากับคูค่ ้ าทางธุรกิจด้ วยในบางโอกาส เพื่อปลูกฝั งค่านิยมทางศีลธรรมและจิตสาธารณะ
นอกเหนือจากการที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียสามารถแสดงความคิดเห็น ร้ องเรียน หรือเสนอเรื่องสาคัญอื่นๆ ได้ โดยตรงต่อกรรมการอิสระ
หรื อคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว เพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียยิ่งขึน้ บริ ษัทได้ จัดให้ มีช่องทางติดต่อที่หลากหลาย อาทิ เปิ ด
ศูนย์บริ การลูกค้ าสัมพันธ์ เคาน์เตอร์ บริ การทังที
้ ่สานักงานใหญ่และสาขา เว็บไซต์ของบริ ษัท และจัดให้ มีหน่วยงานเฉพาะ เพื่อให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสีย
แสดงความคิดเห็น ร้ องเรียน หรือเสนอเรื่องสาคัญอื่นๆ ต่อบริษัทได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จัดให้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการรับ
ความคิดเห็น ข้ อร้ องเรียนต่างๆ จากผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ขณะที่หน่วยงานทรัพยากรบุคคลและศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยนกลุ่มทิสโก้ (TISCO HR Help
Line) รับผิดชอบในการรับข้ อคิดเห็นและเรื่ องราวร้ องทุกข์จากพนักงาน นอกจากนีย้ ังมีหน่วยงานกากับรับผิดชอบในการรับข้ อเสนอแนะ ข้ อ
ร้ องเรี ยน หรื อเรื่ องสาคัญอื่นๆ เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทและกฎระเบียบ ตลอดจนการกากับดูแลต่างๆ หน่วยงานเหล่านีจ้ ะเป็ นผู้คดั กรองและ
รายงานเรื่ องที่มีความสาคัญไปยังคณะกรรมการกากับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงาน ซึ่งจะดาเนินการแก้ ไขปั ญหา และ/หรื อ รายงานต่อไปยัง
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานเรื่ องที่มีนัยสาคัญไปยังคณะกรรมการเพื่อทราบ
ต่อไป นอกจากนี ้ บริษัทได้ จดั ทาแนวนโยบาย และวิธีปฏิบตั ิงานต่อข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ า พนักงาน และผู้มีส่วนได้ เสียอื่นๆ อย่างชัดเจน เพื่อรักษา
สิทธิ 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
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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
บริษัทมีการวางระบบเพื่อให้ มนั่ ใจว่า ผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียอื่นมีสิทธิที่จะได้ รับการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีสาระสาคัญอย่างครบถ้ วน
และในเวลาที่เหมาะสม รวมถึงการรายงานทางการเงินรายไตรมาส คาอธิบายและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอื่นที่สาคัญ ไม่ว่า
จะโดยข้ อกาหนดที่บงั คับหรือบนพื ้นฐานความสมัครใจ
การเปิ ดเผยข้ อมูลจะเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางที่ สามารถเข้ าถึงได้ ง่าย ตัวอย่างเช่น ช่องทางเว็บไซต์ของบริ ษัท
การแถลงข่าว การประชุมนักวิเคราะห์รายไตรมาส การประชุมกับนักลงทุน และช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทได้ แจ้ งผลโดยละเอียดทังหมดของการออกเสี
้
ยงลงคะแนนในระหว่างการประชุมสามัญประจาปี หรื อ การประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นผ่านทางเว็บไซต์ในวันทาการถัดไปหลังการประชุม
บริษัทจัดทารายงานต่างๆ เพื่อนาส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและเผยแพร่ตอ่ สาธารณชนบนพื ้นฐานของความเป็ นธรรมและง่ายต่อการ
เข้ าใจ โดยคณะกรรมการมีหน้ าที่จดั ทารายงานอธิบายถึงผลการดาเนินงานและเหตุการณ์สาคัญในรอบปี ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบ และรับผิดชอบต่อ
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึง่ การประเมินเบื ้องต้ นดาเนินการโดยคณะกรรมการบริ หาร โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผู้สอบทานก่อนที่ค ณะกรรมการจะท าการอนุมัติการประเมินเป็ นขัน้ ตอนสุดท้ าย ในด้ านการรับรองความถูกต้ องของรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้ าที่สอบทานรายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยให้ มีการจัดทาอย่างถูกต้ อง
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ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างโปร่งใสเพียงพอต่อผู้ลงทุนในการตัดสินใจลงทุน กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการ
เป็ นผู้จัดทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบจะออกรายงานเมื่อมีประเด็นการ
ตรวจสอบควบคูก่ บั รายงานของผู้สอบบัญชี โดยรายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชี จะรวบรวมไว้ ใน
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ซึง่ จะสะท้ อนการปฏิบตั ิที่จะนาไปสูก่ ารสร้ างคุณค่าแก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
บริ ษัทจัดให้ มีการเปิ ดเผยรายชื่อ และอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุ ดอื่น ๆ จานวนครัง้ ของการประชุม
จานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละคนเข้ าร่วมประชุมในปี ที่ผ่านมา ค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงข้ อมูลกรรมการและผู้บริ หาร และข้ อมูลอื่นๆ ของ
องค์กร ในรายงานประจาปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท
บริ ษัท มอบหมายให้ ส านักเลขานุก ารบริ ษัท (Corporate Secretariat Office) และหน่ว ยงานนักลงทุน สัม พัน ธ์ (Investor
Relations) ทาหน้ าที่เผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทังข้
้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลทัว่ ไปให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สถาบันจัด
อันดับความน่าเชื่อถือในการลงทุน และหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริ ษัทในหัวข้ อ “นักลงทุนสัมพันธ์ ” เพื่อให้ ผ้ สู นใจสามารถ
ศึกษาข้ อมูลได้ โดยสะดวก นอกจากนี ้ ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และชี ้แจงข้ อมูล รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเข้ าร่วมกิจกรรมซักถาม
ข้ อมูลอย่างโปร่งใส โดยมีผ้ บู ริ หารระดับสูงเข้ าร่วมการชี ้แจงด้ วย โดยกิจกรรมดังกล่าวรวมถึงการประชุมนักวิเคราะห์เพื่อชี ้แจงผลประก อบการ
รายไตรมาส (Quarterly Analyst Meeting) การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) การให้ ข้อมูลแบบตัวต่อตัวแก่นักลงทุนและ
นักวิเคราะห์ทงในประเทศและจากต่
ั้
างประเทศ และการพบปะผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
นอกจากนี ้ กรรมการและผู้บริหารต้ องรายงานให้ บริษัททราบถึงการถือครองหุ้นของบริษัทและการมีส่วนได้ เสียของตน รายละเอีย ด
ตามข้ อ 4 ซึง่ จะได้ กล่าวถึงต่อไปนี ้
4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ รับการแต่งตังจากผู
้
้ ถือหุ้น ให้ มีหน้ าที่รับผิดชอบการดาเนินงานทังหมดของบริ
้
ษัท ซึง่ รวมถึงการสัง่ การ อนุมตั ิ และ
ดูแลการดาเนินการตามกลยุทธ์ ของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนการกากับดูแลกิจ การ และค่านิยมองค์กร คณะกรรมการมีหน้ าที่รับผิดชอบในการ
คัดเลือกประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและคณะผู้บริ หารระดับสูงที่มีคณ
ุ ภาพและดูแลให้ มีการสืบทอดตาแหน่งงาน นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังมี
หน้ าที่กากับดูแลคณะผู้บริ หารและมีความรับผิดชอบสูงสุดในการดูแลกลยุทธ์ ความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน รวมถึงวิธีที่บริ ษัทจัด
โครงสร้ างองค์กรและกากับดูแลตนเอง (สามารถดูรายละเอี ยด ขอบเขต อานาจ หน้าที ่ และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการ ได้ที่ ส่วนที ่ 8
โครงสร้างการจัดการ)
จากความรับผิดชอบดังกล่าวข้ างต้ น บริษัทจึงมีนโยบายในการคัดเลือกคณะกรรมการ ทัง้ ในระดับตัวบุคคลและระดับองค์คณะที่มี
ประสบการณ์เหมาะสมและหลากหลาย ประกอบไปด้ วยคุณลักษณะและความสามารถที่จาเป็ น อาทิเช่น ความซื่อสัตย์สจุ ริต ความเป็ นมืออาชีพ
และความสามารถในการซักถามทาความเข้ าใจเชิงวิเคราะห์ตอ่ ธุรกิจของบริษัทอย่างเป็ นอิสระ
4.1 โครงสร้ างคณะกรรมการ
บริษัทกาหนดโครงสร้ างและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ตลอดจนสัดส่วนของกรรมการ
อิสระ กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร และกรรมการตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไว้ อย่างชัดเจน เพื่อให้ มั่นใจว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการมีความ
เหมาะสม
คณะกรรมการได้ รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ความซื่อสัตย์
ความสามารถในการให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระ และความเข้ าใจในธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ โดยมีการกาหนดโครงสร้ างคณะกรรมการที่เหมาะสมและ
แนวปฏิบัติ เบื อ้ งต้ น ว่า ด้ ว ยสัด ส่ว นของกรรมการอิส ระ กรรมการที่ เป็ นผู้บ ริ ห าร และกรรมการจากผู้ถือหุ้น รายใหญ่ เพื่อให้ องค์ ค ณะของ
คณะกรรมการมีความเหมาะสม ทังนี
้ ้ กรรมการแต่ละท่านมีวาระการดารงตาแหน่งเป็ นเวลา 1 ปี คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยจะได้ รับ
การเลือกตัง้ ใหม่ทัง้ คณะในการประชุมผู้ถือหุ้น สามัญ ประจาปี ทุกครั ง้ โดยให้ ค ณะกรรมการชุด เดิ มรั กษาการณ์ ใ นต าแหน่ งต่อไปจนกว่า
คณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ ารับตาแหน่ง โดยกาหนดไว้ ชดั เจนในข้ อบังคับของแต่ละบริษัท เว้ นแต่จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
เพื่อให้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสามารถอุทิศเวลาในการบริหารจัดการบริ ษัทได้ อย่างเต็มที่ จึงกาหนดให้ กรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงดารงตาแหน่งประธานกรรมการ กรรมการบริ หาร หรื อกรรมการผู้มีอานาจลงนาม ตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งหรื อหลายตาแหน่ง
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ในบริษัทอื่นได้ ไม่เกิน 3 กลุม่ ธุรกิจ ตามที่กาหนดไว้ ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี ้ กรรมการและผู้บริ หาร ควรหลีกเลี่ยงการรับ
ตาแหน่งหรืองานใดที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
นอกเหนือจากการกาหนดให้ ผ้ ูดารงตาแหน่งประธานกรรมการไม่เป็ นผู้บริ หารระดับสูงแล้ ว ประธานคณะกรรมการยังมี
สถานะเป็ นกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีการตรวจสอบและถ่วงดุลอานาจระหว่างคณะกรรมการและคณะ
ผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ ประธานคณะกรรมการจะไม่เป็ นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ คณะกรรมการชุดย่อยสามารถเสนอ
ความคิดเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระ นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้ แบ่งแยกบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการออกจากคณะผู้บริ หารอย่าง
ชัดเจน เพื่อการถ่วงดุลอานาจและป้องกันมิให้ เกิดสถานการณ์ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอานาจในการตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็ จ เช่น ผู้ดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดจะต้ องไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน และแบ่งแยกบทบาทหน้ าที่กนั อย่างชัดเจน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนในการปฏิบตั ิหน้ าที่เฉพาะด้ านของคณะกรรมการ คณะกรรมการจึงแต่งตังคณะกรรมการ
้
บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ 2 คณะ จะมีกฎบัตรซึง่ ระบุขอบเขต หน้ าที่รับผิดชอบ และขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน
ของตนเอง
กลุ่มทิสโก้ ได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัท มีหน้ าที่รับผิดชอบสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ ติดตามให้ มีการ
ปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการ จัดการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการจัดทาหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุ ม
และหน้ าที่อื่นๆ ตามที่ระบุไว้ ในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
นอกจากนี ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริ ษัทกาหนดให้ กรรมการและผู้มี
อานาจในการจัดการ (ตามที่ได้ นิยามไว้ ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551) จัดทารายงานการมีสว่ นได้ เสียของตนเองและบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้ องส่งให้ เลขานุการบริษัท เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูล ซึง่ เลขานุการบริษัทมีหน้ าที่จดั เก็บและจัดทารายงานความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ ้นแจ้ งไปยังประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการมีบทบาทหลัก 2 ด้ าน ได้ แก่ บทบาทด้ านผลการดาเนินงาน และบทบาทด้ านการกากับดูแลกิจการ แสดงให้
เห็นว่าคณะกรรมการบริ ษัทไม่เพียงต้ องให้ ความสาคัญต่อการกาหนดนโยบายและกลยุทธ์ ของบริ ษัท แต่ยังต้ องติดตาม ดูแล และควบคุมการ
บริหารงานของบริษัทเพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ นโยบายสาคัญต่างๆ ของบริษัทได้ ถกู นาไปใช้ ปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็ นไปตาม
กฎหมาย ข้ อกาหนด กฏเกณฑ์ตา่ งๆ เพื่อมาตรฐานจรรยาบรรณสูงสุด
(1) บทบาทด้ านผลการดาเนินงาน - การกาหนดนโยบายและกลยุทธ์
คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีแผนกลยุทธ์ ระยะยาว ที่สะท้ อนถึงแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการดาเนินธุรกิจในอนาคตของ
บริษัท ส่วนแผนธุรกิจระยะสัน้ ควรมีเป้าหมายที่ชดั เจนและสามารถวัดผลได้ เพื่อที่ฝ่ายจัดการจะสามารถนาไปปฏิบตั ิและประเมินผลได้ อย่า ง
สม่าเสมอ คณะกรรมการอนุมตั ิแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทซึ่งได้ ผ่านการพิจารณาและทบทวนจากคณะกรรมการบริ หารแล้ ว เพื่ อเป็ น
แนวทางในการปฏิบัติ งานของพนักงานและการทาประมาณการโดยฝ่ ายจัด การในแต่ล ะปี แผนการปฏิบ ัติง านจะครอบคลุม ถึง ตัว บ่ง ชี ้
การปฏิบตั ิงานและเป้าหมายทางธุรกิจซึ่ง ในกรณีที่การดาเนินงานต่างไปจากแผนที่กาหนดจะต้ องมีการตรวจและวิเคราะห์อย่างสม่าเสมอ
นอกจากนี ้ควรมีการประเมินผล และรายงานการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานโดยฝ่ ายจัดการต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อรับทราบความคืบหน้ า
อย่างสม่าเสมอเพื่อให้ การดาเนินงานประสบผลสาเร็จลุลว่ งตามเป้าหมาย การติตตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอจะช่วยบ่งชี ้
ถึงความคลาดเคลื่อนของผลการปฏิบตั ิงานจากแผนงานที่ได้ กาหนดไว้ เพื่อดาเนินการแก้ ไขได้ อย่างถูกต้ องและทันท่วงที
คณะกรรมการจะกาหนดนโยบายในการปฏิบตั ิงานเพื่อใช้ ในการกากับควบคุมการดาเนินธุรกิจตามที่ได้ รับมอบหมาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล การเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงิน การตรวจสอบและการลงทุน ซึ่งสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ ระยะยาว ระยะกลาง และ
ระยะสันของกลุ
้
่มทิสโก้ ในการกาหนดนโยบาย ฝ่ ายจัดการจะจัดเตรี ยมและนาเสนอนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อให้ คณะกรรมการอนุมัติ โดย
คณะกรรมการจะต้ องดูแลให้ นโยบายและแนวปฏิบตั ิเป็ นไปตามหลักการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท นโยบายดังกล่าวช่วยให้ ฝ่ายจัดการ สามารถ
ตัดสินใจดาเนินการได้ ในสถานการณ์ตา่ งๆ เป็ นการจากัดความผิดพลาดที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อันเป็ นผลจากการตัดสินใจที่ไม่ถกู ต้ อง
นโยบายจะต้ องครอบคลุมกิจกรรมหลักทังหมดของบริ
้
ษัท และจะต้ องสามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมได้ เพื่อรองรับแนว
ปฏิบตั ิใหม่หรือที่มีการปรับปรุง และสถานการณ์ของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดทานโยบายที่ชดั เจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรสามารถป้องกันการ
สื่อสารที่ผิดพลาดได้ บริ ษัทจะทาธุรกรรมใหม่ได้ ต่อเมื่อมีการจัดทานโยบายที่เ กี่ยวข้ องรองรับแล้ วเท่านัน้ โดยคณะกรรมการควรจัดให้ มีวิธีการ
ประเมินผล และการรายงานกิจกรรมเสี่ยงที่เหมาะสม
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ในการปฏิบัติตามนโยบายนัน้ ต้ องมีการจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนโดยมีการสื่อสารมาตรฐานดังกล่าวให้
พนักงานทุกระดับ ของบริ ษั ท ทราบโดยทั่ว กัน ทัง้ นี จ้ ะต้ องมี แ หล่งของข้ อมูล อ้ า งอิ งเพี ยงแหล่งเดี ยวเพื่อให้ เป็ นมาตรฐานเดี ยวกัน ทัง้ หมด
คณะกรรมการบริ ษัทควรจัดให้ มีมาตรฐานในการทบทวนปรั บปรุ งนโยบายเป็ นครั ง้ คราวเพื่อให้ นโยบายมีค วามสอดคล้ องกับแผนกลยุท ธ์
ทังระยะยาว
้
ระยะกลาง และระยะสัน้
กลุม่ ทิสโก้ ให้ ความสาคัญในการดาเนินกิ จการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ แนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี กลุ่มทิสโก้
ไม่มีนโยบายสนับสนุนให้ มีการทารายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน หรือการทารายการซึง่ อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ทั ง้ นี ้
หากเกิ ด รายการดัง กล่า วคณะกรรมการตรวจสอบจะพิ จารณารายการดัง กล่า วอย่า งละเอียดถี่ ถ้ ว น โดยจะรายงาน และ/หรื อ น าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิแล้ วแต่กรณี บริ ษัทจะพิจารณารายการดังกล่าวเสมือนการทารายการปกติการค้ าทัว่ ไป บุคคลที่เข้ าข่ายที่
อาจจะมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์จะไม่มีสิทธิในการอนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าว
(2) บทบาทด้ านการกากับดูแลกิจการ - การดูแลควบคุม ติดตามประเมินผล และความรับผิดชอบต่อผลงานในหน้ าที่
แม้ ว่าคณะกรรมการจะมอบหมายหน้ าที่สาคัญๆ ส่วนใหญ่ รวมทังการบริ
้
หารงานประจาวันให้ แก่ฝ่ายจัดการแล้ วก็ตาม
คณะกรรมการยังคงมีความรับผิดชอบในการกากับดูแลและติดตามการดาเนินงานของบริ ษัทเพื่อการปฏิบตั ิตามบทบาทด้ านการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีให้ ครบถ้ วน คณะกรรมการควรรับทราบถึงสภาพแวดล้ อมในการดาเนินงานของบริ ษัทตลอดเวลา รวมทังปั
้ จจัยต่างๆ ทังภายในและภายนอกที
้
่
อาจมีผลกระทบต่อบริษัท ซึง่ รวมถึงสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ โครงสร้ างของกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ กรรมการควรตระหนักถึงภาระความรับ
ผิดที่อาจเกิดขึ ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ และควรดูแลให้ บริษัทมีนโยบายและวิธีปฏิบตั ิที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการดาเนินงานของบริ ษัท
ให้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย ข้ อกาหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง กรรมการควรติดตามหาความรู้เกี่ยวกับแนวโน้ มทางการเงินทังในระดั
้
บท้ องถิ่น ระดับ
ภูมิภาค ระดับชาติ และระดับสากล รวมทังการเปลี
้
่ยนแปลงต่างๆ ทางกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทอยูเ่ สมอ
รายงานที่ ฝ่ ายจัด การจัดท าและน าเสนอให้ แ ก่คณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่งแสดงข้ อมูลที่ เกี่ ยวข้ องกับสถานะ และผล
ประกอบการด้ านต่างๆ อาทิ ข้ อมูลทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินให้ ก้ ยู ืม สภาพคล่อง สภาวะและความผันผวนของตลาด การลงทุน
สินทรัพย์และหนี ้สิน และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ เป็ นเครื่ องมือสาคัญที่คณะกรรมการบริ ษัทจะใช้ ในการทาหน้ าที่สอดส่องดูแล
การดาเนินงานของบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทควรพิจารณารายงานและข้ อมูลต่างๆ เหล่านัน้ ด้ วยความรอบคอบ และระมัดระวังเพื่อให้ ทราบถึง
สัญญาณเตือนในด้ านต่างๆ เช่น ผลประกอบการที่ถดถอย ความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ การใช้ อานาจในลักษณะที่ไม่ถกู ต้ องของฝ่ ายจัดการ ปั ญหาที่
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน การไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทังประเด็
้
นอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้ อง
ของรายงานนันๆ
้
คณะกรรมการควรกาหนดให้ ฝ่ายจัดการจัดส่งรายงานเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นประจา รวมทัง้ ให้ ฝ่าย
จัดการแจ้ งให้ คณะกรรมการบริษัททราบถึงสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ แนวโน้ มทางการตลาด มาตรฐานทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงด้ านกฎหมาย
และกฎระเบียบต่างๆ และตัวบ่งชี ้ทางเศรษฐกิจมหภาคอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทควรกาหนดให้ ฝ่ายจัดการมีหน้ าที่แจ้ งให้
คณะกรรมการบริ ษัททราบถึงอุปสรรคในการแข่งขั น โอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงใดๆ ในธุรกิจ และขัน้ ตอนของทางการซึ่ง
อาจจะมีผลกระทบต่อบริ ษัท รวมทังก
้ าหนดให้ ฝ่ายจัดการจัดหาข้ อมูลสนับสนุนให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัทในการวางแผนทางกลยุทธ์ กาหนด
นโยบาย หรือกากับดูแลกิจการหรือธุรกิจของบริษัทด้ วย
สาหรับหน้ าที่ในการดูแลการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการควรดูแลให้ แน่ใจว่าฝ่ ายจัดการทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่
อาจเกิดขึ ้น รวมทังมี
้ การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบและมีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอในการกาหนดตัวชี ้วัดความเสี่ยง
วิธีการประเมินความเสี่ยง กระบวนการสอบทานและควบคุมความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ ของสถาบันการเงิน ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทควรให้
ความเห็นชอบแผนปฏิบตั ิการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทซึง่ ฝ่ ายจัดการจัดทาขึ ้น
กลุ่มทิสโก้ อยู่ภายใต้ ข้อบังคับของกฎหมาย กฎระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ของทางการ และมีหน้ าที่จะต้ องจัดทารายงาน
ต่างๆ เสนอต่อหน่วยงานที่ทาหน้ าที่กากับดูแลเป็ นจานวนมาก คณะกรรมการจึงมีความรับผิดชอบในการจัดให้ มีระบบควบคุมต่างๆ เพื่อให้ เกิด
ความมัน่ ใจว่า กลุม่ ทิสโก้ ได้ ดาเนินการโดยถูกต้ องตามกฎหมาย กฎระเบียบข้ อบังคับ โดยที่ระบบควบคุมดังกล่าว จะเป็ นเครื่ องมือช่วยชี ้เตือนให้
เห็นถึงการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย หรือกฎระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ที่เกิดขึ ้นหรืออาจเกิดขึ ้นได้ อย่างทันท่วงที
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4.2 การพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร
คณะกรรมการสนับสนุนให้ กรรมการเข้ ารับการศึกษาและอบรมในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องตามหลักสูตรเฉพาะทาง เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะและความรู้ ที่จาเป็ นต่อการปฏิบัติหน้ าที่รับผิดชอบอย่างสม่าเสมอ โดยดาเนินการให้ กรรมการทุกท่านเป็ นสมาชิกของสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทังมี
้ สานักเลขานุการบริษัทเป็ นสื่อกลางในการติดตามดูแลข่าวสารในด้ านต่างๆ รวมถึงสนับสนุนการเข้ าอบรม
หลักสูตรและการอบรมที่เป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ ของกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนเป็ นประจาทุกปี ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะแจ้ งกาหนดการอบรม
หลักสูตรต่างๆ ให้ กรรมการทราบล่วงหน้ าอย่างสม่าเสมอ
กรณีที่มีการแต่งตังกรรมการใหม่
้
บริ ษัทจะจัดให้ มีการปฐมนิ เทศเพื่อชี ้แจงข้ อมูลเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทและผล
การดาเนินงานที่ผ่านมาโดยผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ กรรมการใหม่มีความเข้ าใจในธุรกิจ และสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างเต็มที่ โดยส่งมอบคูม่ ือ
กรรมการ นโยบาย และแนวปฏิบตั ิของการกากับดูแลกิจการของกลุม่ ทิสโก้ ให้ แก่กรรมการ
ทังนี
้ ้ กรรมการทุกท่านได้ รับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการแล้ ว และในปี 2560 มีกรรมการที่เข้ า
อบรมและสัมมนาอื่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบตั ิงาน ได้ แก่
ชื่อ-นามสกุล
1. นายปลิว มังกรกนก

2. นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ

3. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์

4. นางภัทรียา เบญจพลชัย

5. นายสถิตย์ อ๋องมณี

หลักสูตรอบรมและงานสัมมนา
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายนอก
 Strategic Board Master Class โดย สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน
 Situation, Trend and Growth of Sustainability Development โดย สถาบันไทยพัฒน์
 Role of Financial Sector in Fighting Corruption โดย สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายนอก
 ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สาหรับผู้บริ หารระดับสูง รุ่น 5 โดย สถาบันพระปกเกล้ าและแพทยสภา
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน
 Situation, Trend and Growth of Sustainability Development โดย สถาบันไทยพัฒน์
 Role of Financial Sector in Fighting Corruption โดย สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
 Opportunities in Financial Services as a result of Digital disruption and changing customer
behaviours โดย CAPCO - The Capital Markets Company Limited
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายนอก
 Driving Company Success with IT Governance โดย สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน
 Role of Financial Sector in Fighting Corruption โดย สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายนอก
 Family Business Governance โดย สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน
 Situation, Trend and Growth of Sustainability Development โดย สถาบันไทยพัฒน์
 Role of Financial Sector in Fighting Corruption โดย สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
 Opportunities in Financial Services as a result of Digital disruption and changing customer
behaviours โดย CAPCO - The Capital Markets Company Limited
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายนอก
 The Board's Role in CEO Succession Planning โดย สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน
 Situation, Trend and Growth of Sustainability Development โดย สถาบันไทยพัฒน์
 Role of Financial Sector in Fighting Corruption โดย สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
 Opportunities in Financial Services as a result of Digital disruption and changing customer
behaviours โดย CAPCO - The Capital Markets Company Limited
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ชื่อ-นามสกุล
6. นายสุทศั น์ เรืองมานะมงคล

7. นายศักดิ์ชยั พีชะพัฒน์

หลักสูตรอบรมและงานสัมมนา
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน
 Situation, Trend and Growth of Sustainability Development โดย สถาบันไทยพัฒน์
 Role of Financial Sector in Fighting Corruption โดย สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
 Opportunities in Financial Services as a result of Digital disruption and changing customer
behaviours โดย CAPCO - The Capital Markets Company Limited
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน
 Situation, Trend and Growth of Sustainability Development โดย สถาบันไทยพัฒน์
 Role of Financial Sector in Fighting Corruption โดย สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
 Opportunities in Financial Services as a result of Digital disruption and changing customer
behaviours โดย CAPCO - The Capital Markets Company Limited

นอกเหนือจากการเข้ าร่วมการอบรมและสัมมนา ในปี 2560 ข้ างต้ นแล้ ว กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงยังได้ ผ่านการอบรม
หลักสูตรและงานสัมมนาต่างๆ ซึง่ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ จากเอกสารแนบ 1
4.3 แผนการกาหนดผู้สืบทอดตาแหน่ ง (Succession Planning)
บริ ษัทได้ มีการกาหนดผู้สืบทอดตาแหน่งงานที่สาคัญไว้ ครบทุกตาแหน่ง เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างราบรื่ นและ
ต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทใหญ่ดาเนินการดูแลให้ มีการจัดทาแผน
สืบทอดตาแหน่งของผู้บริ หารสูงสุดของบริ ษัทในกลุ่มทิสโก้ และทบทวนแผนดังกล่าวเป็ นระยะ เพื่อความเหมาะสม สาหรับงานในตาแหน่ง
บริ หาร คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลจะเป็ นผู้ พิจารณาและประเมิน ผู้สืบ ทอดต าแหน่ง เพื่อน าเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนพิจารณาของบริษัทใหญ่พิจารณาอนุมตั ิ โดยพิจารณาถึงปั จจัยต่างๆ เช่น คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละ
ตาแหน่งงาน และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริหารที่มีคณ
ุ สมบัติเข้ าข่ายเหมาะสมที่สามารถสืบทอดในแต่ละตาแหน่ง
5. ความซื่อสัตย์ และจริยธรรม
ความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็ นรากฐานทางธุรกิจที่สาคัญของกลุม่ ทิสโก้ ตงแต่
ั ้ แรกเริ่ม ทาให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียเชื่อมัน่ ว่า กลุ่มทิส โก้ แ ละ
พนักงานจะประพฤติปฏิบัติหน้ าที่รับผิดชอบด้ วยมาตรฐานอันสูงสุด พนักงานจะได้ รับ การปลูกฝั งให้ ยึด มั่น ในคุณ ค่า เช่น ความเอาใจใส่
ความเชื่อถือได้ ความซื่อสัตย์สุจริ ต ความจงรักภักดี ความมีวุฒิภาวะ ความเที่ ยงธรรม ความเคารพนับถือ ความไว้ วางใจ และความเป็ นมือ
อาชีพ กลุม่ ทิสโก้ ถือว่า ความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็ นคุณสมบัติพื ้นฐานของการเป็ นพนักงานทิสโก้
บริษัทในกลุม่ ทิสโก้ กรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมัน่ ที่จะรักษามาตรฐานอันสูงสุดของ
กลุม่ ทิสโก้ ในเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมซึง่ รวมถึง
ก) การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับ
ข) ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์จะต้ องได้ รับการเปิ ดเผยและจัดการอย่างเหมาะสมให้ มนั่ ใจว่าบุคคลที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้ อง
อย่างมีสาระสาคัญไม่มีสว่ นในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องนัน้
ค) ไม่อนุญาตให้ พนักงานรับหรื อเสนอ เงินสด ของขวัญที่มีมลู ค่า หรื อผลตอบแทนอื่นใด ซึ่งอาจจะถูกตีความว่าเป็ นการรับหรื อให้
สินบน
ง) ประเด็นด้ านจริยธรรมจะต้ องได้ รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
9.2

คณะกรรมการชุดย่ อย

เพื่อให้ การกากับดูแลกิ จการบรรลุเป้ าหมายสูงสุด และรั กษามาตรฐานการด าเนิ น งานในระดับสูง คณะกรรมการได้ มี การแต่งตัง้
คณะกรรมการชุด ย่อยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการสอบทานหรื อพิจารณาศึกษาเรื่ องต่างๆ ที่ สาคัญในรายละเอียด ได้ แก่
คณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุด ย่อยมีอานาจในการตัดสินใจแทนคณะกรรมการ เสนอความเห็ นหรื อ
ข้ อเสนอแนะให้ คณะกรรมการตัดสินใจ ตามกรอบที่คณะกรรมการเห็นสมควรมอบหมาย หากจาเป็ น เป็ นคราวๆ ไป ซึ่งองค์คณะของคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ จะต้ องมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ขอบเขตการดาเนินงาน ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคน และเป็ นไป
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สมาชิกในคณะกรรมการชุดอื่นที่มีส่วนได้ เสียหรื ออาจมีส่วนได้ เสียในรายการใดจะไม่มีสิทธิอ อกเสียงลงคะแนน
ในการพิจารณารายการดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
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คณะกรรมการมีการกาหนดบทบาทและแบ่งแยกขอบเขต อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างชัดเจน โดยสรุปได้ ดงั นี ้ (สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ส่วนที ่ 8 โครงสร้างการจัดการ)
คณะกรรมการบริหาร รับผิดชอบงานในระดับปฏิบตั ิการซึง่ ต้ องมีการพิจารณาในรายละเอียดของนโยบาย ขัน้ ตอนการดาเนินการ การ
บริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดการด้ านอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการให้ ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการในเรื่ องการจัดสรรงบประมาณ คณะกรรมการ
บริหารมีหน้ าที่พิจารณาเรื่องเร่งด่วน ซึง่ ในกรณีปกติต้องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยเฉพาะกรณีที่ต้องตัดสินใจในช่วงที่ยั งไม่มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังยั
้ งมีอานาจแต่งตังและให้
้
คาแนะนาคณะกรรมการชุดย่อยที่รับผิดชอบเฉพาะเรื่ องเพื่อเพิ่ มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานภายในกลุม่ ทิสโก้
คณะกรรมการบริหารได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการ
้
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้ วยกรรมการที่มีส่วนร่วมบริ หารงาน
์
จานวน 5 ท่าน ได้ แก่ นางอรนุช อภิศกั ดิศิริกลุ เป็ น ประธานคณะกรรมการบริ หาร นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล นายทาคาชิ คุโรเมะ นายชือ-เหา ซุน
(โฮเวิร์ด ซุน) และนายศักดิ์ชยั พีชะพัฒน์ เป็ น กรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระในการกากับดูแลและทบทวนรายงานทางการเงิน การควบคุม
ภายใน การตรวจสอบ รวมถึงการกากับ การปฏิบัติ ต ามนโยบาย กฎหมายและกฎเกณฑ์ ต่า งๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับ การด าเนิ น ธุ รกิ จของ บริ ษั ท
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้ าที่ในการทาให้ มนั่ ใจว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นไปอย่างโปร่งใสและครบถ้ วนสมบูรณ์ มีการถ่วงดุลและ
ตรวจสอบที่เป็ นอิสระในการจัดทารายงานทางการเงินซึ่งแสดงอย่างสมเหตุสมผล และเปิ ดเผยข้ อมูลแก่นักลงทุนอย่างทันกาล คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหน้ าที่พิจารณาจัดจ้ างผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัท เพื่อตรวจสอบงบการเงินที่จดั เตรี ยมโดยผู้บริ หาร กับให้ ความเห็น ต่อรายงานทาง
การเงินเหล่านัน้ ว่าได้ แสดงฐานะทางการเงินอย่างถูกต้ อง เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ยอบรับ ตลอดจนทาหน้ าที่ดแู ลความสัมพันธ์ กับผู้สอบ
บัญชีด้วย
ตามข้ อกาหนดของทางการ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท จะต้ องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท แม่ ภายใต้
หลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุม่ ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้ มนั่ ใจว่าความรับผิดชอบที่กาหนดโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท
มีการนามาใช้ และปฏิบตั ิจริง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการ
้
ปั จจุบนั คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการอิสระจานวน 3
ท่าน ได้ แก่ รศ. ดร. อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์ เป็ น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางภัทรี ยา เบญจพลชัย และ นายสถิตย์ อ๋องมณี เป็ น
กรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ทัง้ 3 ท่านมีค วามรู้ และประสบการณ์ ในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริ ษั ท
(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติ มได้ที่ เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษัท)
คณะกรรมการเฉพาะกิจด้ านต่างๆ ของธนาคาร


คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร ทาหน้ าที่ควบคุมดูแลการรับนโยบายบริ หารความเสี่ยงในภาพรวมของบริ ษัทมาปฏิบตั ิ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหน่วยงานต่างๆ ของธนาคาร แล้ วรายงานผลจากการปฏิบตั ิตามนโยบายและกลยุทธ์ นนให้
ั้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของของบริษัทใหญ่ภายใต้ แนวปฏิบตั ิในการกากับและรวมกลุม่ ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ฝ่ ายบริ หารความเสี่ยงองค์กรและฝ่ ายวิจัยความเสี่ยงทาหน้ าที่สนับสนุน การดูแลและควบคุมความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร
ตามแนวทางและข้ อกาหนดในการบริ หารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง จัดให้ มีการรายงานฐานะความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและสายงานที่เกี่ยวข้ องอย่างสม่าเสมอ รวมทังการวิ
้
เคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการดาเนิน
ธุรกิจใหม่



คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ และคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหาของธนาคา มีหน้ าที่กาหนดแนวทางการพิจารณา
สินเชื่อ และควบคุมระเบียบปฏิบตั ิในการให้ สินเชื่อในระดับรายการ เพื่อให้ มีการดูแลและควบคุมความเสี่ย งด้ านเครดิตที่ครบถ้ วน
ทังนี
้ ้มีสายงานควบคุมสินเชื่อเป็ นหน่วยงานสนับสนุนในการประเมินและติดตามควบคุมการพิจารณาสินเชื่อในระดับรายการ และมี
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทาหน้ าที่สอบทานสินเชื่อ (Credit Review) และตรวจสอบกระบวนการพิจารณาสินเชื่อให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
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ส่วนที ่ 2 หัวข้อที ่ 9 การกากับดูแลกิ จการ

9.3

การสรรหากรรมการและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริ หาร

9.3.1 การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทแม่ จะพิจารณาคัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม รวมถึง
มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้ านต่างๆ มีความเข้ าใจที่เพียงพอในด้ านการเงิน การธนาคาร รวมถึงธุรกิจหลักทรัพย์ เศรษฐกิจ
กฎหมาย และอื่นๆ โดยคานึ งถึงความจาเป็ นขององค์ กร การกากับ ดูแ ลกิ จการที่ ดี และโครงสร้ างคณะกรรมการเพื่อ สร้ างความคิด เห็น
ที่หลากหลายในคณะกรรมการจากพืน้ ฐานทางธุ รกิ จและประสบการณ์ ที่ แ ตกต่า งกัน ในกรรมการแต่ล ะท่า น ตลอดจนให้ ค ณะกรรมการ
มีองค์ประกอบที่มีความหลากหลาย (Board Composition) ทังในด้
้ านอายุ เพศ ความรู้ ความชานาญ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่สาคัญอื่นๆ
เพื่อให้ สามารถรับความเห็นที่แตกต่างและแสดงข้ อคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจของบริษัทได้ โดยกาหนดให้ มีจานวนกรรมการที่ไม่
เป็ นผู้บริหารระดับสูงมากกว่าจานวนกรรมการที่เป็ นผู้บริหาร ในขณะที่จานวนตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละรายจะเป็ นไปตามสัดส่วนการถือ
หุ้นเพื่อการถ่วงดุลอานาจอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทแม่ จะเสนอให้ คณะกรรมการพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการและ/หรื อกรรมการ
อิสระแทนกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรื อเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อเลือกตังกรรมการและ/หรื
้
อกรรมการอิสระในกรณีที่กรรมการพ้ นตาแหน่งตามวาระ หรื อเลือกตังกรรมการใหม่
้
เพิ่มเติม โดยหลักเกณฑ์ใน
การเลือกตังและถอดถอนกรรมการตามที
้
่ระบุไว้ ในข้ อบังคับของบริษัทเป็ นดังนี ้
1) ให้ ผ้ ถู ือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กาหนดจานวนผู้ที่จะดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทเป็ นคราวๆ ไป โดยให้ มี จานวนไม่
น้ อยกว่า 5 คน โดยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมด
้
ต้ องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร และมีกรรมการ
ที่มีสญ
ั ชาติไทยตามที่กฎหมายกาหนด
2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการให้
้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือคูณด้ วยจานวนกรรมการที่จะเลือกตัง้
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่
เลือกตังบุ
้ คคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดก็ได้
(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
ตาแหน่งเพื่อดาเนินกิจการของบริ ษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จาเป็ นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ ารับหน้ าที่ กรรมการผู้ออกไป
นันจะได้
้
รับเลือกเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้
4) ผู้เป็ นกรรมการนัน้ เฉพาะแต่ผ้ ูถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นเท่านัน้ ที่จะตัง้ หรื อถอนได้ อย่างไรก็ดี ถ้ าหากว่ามีตาแหน่งว่างลงใน
คณะกรรมการเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรื อสิ ้นกาหนดเวลาดังที่ระบุไว้ แล้ ว ให้ กรรมการที่ คงเหลืออยู่ตงผู
ั ้ ้ อื่น
ขึ ้นใหม่ให้ เต็มที่ว่าง เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่าสองเดือน ทังนี
้ ้ มติในการตังกรรมการดั
้
งกล่าวต้ องประกอบด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่ แต่ผ้ ทู ี่ได้ รับการตังจากกรรมการที
้
่คงเหลือดังว่านี ้ จะคง อยู่ใน
ตาแหน่งได้ เพียงเท่ากาหนดเวลาที่กรรมการผู้ที่เขาเข้ าสืบตาแหน่งแทนชอบที่จะอยูไ่ ด้ ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นถอนกรรมการผู้หนึ่ง
และตังผู
้ ้ อื่นขึ ้นไว้ แทนที่ ผู้ที่รับแต่งตังนั
้ นให้
้ อยูใ่ นตาแหน่งได้ เพียงเท่ากาหนดเวลาที่กรรมการผู้ถกู ถอนนันชอบที
้
่จะอยูไ่ ด้
5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่ม า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
9.3.2 การสรรหาผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทแม่ จะพิจารณาคัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคลที่มีความสามารถและคุณสมบัติ
ที่เหมาะสม เพื่อดารงตาแหน่งผู้บริ หารสูงสุด โดยมีปัจจัยเบือ้ งต้ นที่ใช้ ประกอบการพิจารณา ได้ แก่ คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในสายงานด้ านการเงิน ผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกให้ ดารงตาแหน่งควรมีแนวคิดและวิสยั ทัศน์ในการบริ หารจัดการในแนวทางเดียวกับ
คณะกรรมการ เพื่อให้ การดาเนินงานขององค์กรประสบผลสาเร็ จลุล่วงตามเป้าหมาย ซึ่งผู้บ ริ ห ารสูงสุด และคณะกรรมการบริ ษัท จะต้ องมี
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ความไว้ วางใจซึ่งกันและกันตลอดจนมีการประสานงานกันอย่างใกล้ ชิด โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า ตอบแทน ของบริ ษัท แม่
จะเสนอชื่อบุคคลที่ได้ รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตังต่
้ อไป
สาหรับตาแหน่งผู้บริ หารอื่นๆ ผู้บริ หารสูงสุดจะเป็ นผู้พิจารณาคุณสมบัติเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ของบริษัทแม่ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังต่
้ อไป
9.3.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ในการสรรหาและแต่งตังบุ
้ คคลเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระนัน้ บุคคลดังกล่าวจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ของกลุ่มทิสโก้ (TISCO Corporate Governance Policy) ซึ่งเข้ มงวดกว่าที่กาหนดโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย รายละเอียดสรุปได้ ดงั นี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.50 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมถึงหุ้นที่ถืออยูโ่ ดยผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุมในบริ ษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิ ดามารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หาร
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามลักษณะที่กาหนดโดยคณะกรรมการกากับตลาดทุน กับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ น
หรือเคยเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้ที่มีความสัมพัน ธ์ 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 อหุ้นส่วนผู้จดั การของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว ไม่น้ อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้ รับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ ในกรณี
ที่ผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคล ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วน
ผู้จดั การของผู้ให้ บริการทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัย
ในห้ างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อ ถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่ง
ของจานวนหุ้นที่ มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับ
กิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
9.3.4 ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรือการให้ บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีท่ผี ่ านมา1
ไม่มี
9.4

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทย่ อยและบริ ษัทร่ วม

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ทาหน้ าที่ควบคุมดูแลบริ ษัทในกลุ่มทิสโก้ ทงั ้ หมด ซึ่งรวมถึงธนาคาร ซึ่งวางแนวคิด
การบริหารของกลุม่ ทิสโก้ เสมือนเป็ นหน่วยธุรกิจเดียว เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีการกากับดูแลกิจการที่ดีและใช้ ทรัพยากรที่มีร่วมกันอย่างมี ประสิทธิภาพ
โครงสร้ างการบริ หารระหว่างธนาคารซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย และบริ ษัทแม่ ภายใต้ กรอบดังกล่าว ทาให้ มนั่ ใจว่าธุรกิจดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน

1

ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่ องการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2)
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และมีการกากับดูแลกิจการที่ดีด้วยมาตรฐานที่เท่าเทียมกันทังองค์
้ กร ทังนี
้ ้ ธนาคาร ในฐานะบริ ษัทย่อย ทาหน้ าที่เป็ นหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ซึ่ง
ทาหน้ าที่ การตลาดและการขาย ลูกค้ าสัมพันธ์ ตลอดจนการดาเนินธุรกรรม และการควบคุมเครดิต ในขณะที่บริ ษัทแม่ทาหน้ าที่กากับดูแล
กาหนดนโยบาย รวมถึง มาตรฐานและกลยุท ธ์ จ ากส่ว นกลางให้ กับ บริ ษั ท ย่อ ยในกลุ่ม ทัง้ หมด บริ ษั ท แม่ย ัง รวมศูน ย์ ก ารควบคุม และ
หน่วยสนับสนุนทังหมดส
้
าหรับบริษัทและบริษัทย่อย
บริ ษัทแม่ ในฐานะบริ ษัทกากับดูแล เป็ นผู้กาหนดทิศทางกลยุทธ์ ของกลุ่ม แผนธุรกิจ และการจัดสรรทรัพยากรของบริ ษัทในกลุ่มทังหมด
้
แม้ ว่ากลุ่มทิสโก้ จะใช้ กระบวนการจัดทาและดาเนินแผนกลยุทธ์ ทงจากระดั
ั้
บบนลงสู่ล่าง และจากระดับล่างขึน้ สู่บน แต่คณะกรรมการเท่านัน้ ที่มี
อานาจสูงสุดในการอนุมตั ิรูปแบบธุรกิจของกลุม่ ทิสโก้ ตลอดจนกลยุทธ์องค์กร แผนธุรกิจ และงบประมาณด้ านการเงิน ซึ่งนามาปฏิบตั ิโดยบริ ษัทใน
กลุม่ ทิสโก้
ด้ วยอานาจการบริ หารตามที่ระบุในนโยบายกากับดูแลกิจการ บริ ษัท แม่จะเป็ นผู้แต่งตัง้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุด ย่อย
ของบริษัทย่อยทังหมด
้
ตลอดจนกาหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ อนุมตั ิธุรกรรมที่มีนยั สาคัญ และติดตามผลการดาเนินงานและประเด็นที่มี
นัยสาคัญของบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เป็ นไปตามกลยุทธ์และแผนธุรกิจที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทแม่
หน่วยงานสนับสนุนและควบคุมทัง้ หมดจะถูกรวมศูนย์ที่บริ ษัทแม่ เพื่อสร้ างการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นมาตรฐานเดียวกัน ส่งเ สริ ม
ความร่วมมือระหว่างกัน และเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริ หารงานของกลุ่ม ทังนี
้ ้ การบริ หารงานแบบรวมศูนย์ ครอบคลุมถึง
การกากับดูแล กลยุทธ์และการวางแผน การเงินและบัญชี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมเครดิต การกากับและการควบคุมภายใน ทรัพยากร
บุคคล ตลอดจนการพัฒนาธุรกิ จและการบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบัติ การ โดยกลุ่มทิสโก้ จะจัดทานโยบายกลางในด้ า นต่างๆ เพื่อกาหนด
หลักเกณฑ์ ส าหรั บ บริ ษั ท ในกลุ่ม ทัง้ หมด ในขณะที่ บ ริ ษั ท ย่อยท าหน้ า ที่ เป็ นหน่ ว ยธุ รกิ จ เชิงกลยุท ธ์ ซึ่งมุ่งเน้ น การให้ บ ริ การด้ า นการเงิน ที่
หลากหลายรูปแบบจะมีบทบาทหลักในด้ านการตลาดและการขาย ลูกค้ าสัมพันธ์ การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริ การแก่ลกู ค้ า รวมถึงการดาเนิน
ธุรกรรมและการควบคุมเครดิต โดยดาเนิน ธุรกิจภายใต้ น โยบาย แนวทาง และกลยุทธ์ ที่ บริ ษัท แม่กาหนด โดยบริ ษั ทย่อยจะรายงานผล
ประกอบการและกิจกรรมหลักทางธุรกิจของบริษัทย่อยอย่างสม่าเสมอต่อคณะกรรมการบริ ษัทแม่ เพื่อการกากับดูแลรวมถึงในเรื่ องการตัดสินใจ
และการควบคุมในเรื่องที่สาคัญ ทังนี
้ ้ การตัดสินใจที่มีนยั สาคัญเกี่ยวกับการลงทุนหรือการเลิกกิจการ การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การ
ควบรวมหรือการร่วมเป็ นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของบริษัทย่อย จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากบริษัทแม่
นอกจากนี ้ ธนาคารได้ รับการโอนย้ ายผู้บริ หารระดับสูงและผู้บริ หารของกลุ่ม ที่รับผิดชอบดูแลหรื อกากับส่วนงานหลักที่มีความสาคัญ
ต่อการดาเนินธุรกิจของกลุม่ ทิสโก้ มาเป็ นพนักงานในสังกัดของธนาคาร โดยบริ ษัทแม่ได้ มอบหมาย (Secondment) ให้ ผ้ ูบริ หารดังกล่าวมา
บริหารจัดการธนาคารเต็มเวลาโดยมีงานในความรับผิดชอบเช่นเดียวกับก่อนการโอนย้ ายเพื่อให้ มั่นใจว่าสามารถอุทิศเวลาในการบริ หารจัดการ
ธนาคารได้ อย่างเต็มที่ภายใต้ นโยบายและแผนงานของกลุม่ ซึง่ อนุมตั ิโดยคณะกรรมการของบริษัทแม่
เพื่อให้ การทาหน้ าที่ในการกากับดูแลบริษัทในกลุม่ เป็ นไปภายใต้ มาตรฐานเดียวกัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง 1 บริ ษัทมีการ
กาหนดขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่บริ ษัทมอบหมายให้ เข้ าไปบริ หารจัดการบริ ษัทย่อยไว้ อย่างชัดเจน มีการ
ติดตามดูแลบริษัทย่อยให้ ดาเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญต่างๆ อย่างครบถ้ วนถูกต้ องเป็ นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ดูแลควบคุมให้ บริ ษัท
ย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรั ดกุมเพียงพอ รวมทังมี
้ การติดตามดูแลให้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยให้ ปฏิบตั ิตาม
หน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกาหนด โดยการกากับดูแลดังกล่าว คณะกรรมการได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการชุดย่อยรวมทัง้
ผู้บริหารของบริษัทเป็ นผู้ทาหน้ าที่ในการควบคุมดูแล รายละเอียดขอบเขต อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยปรากฎใน
หัวข้ อย่อย 8.1 และ 9.2 สาหรับการทารายการระหว่างบริ ษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสาคัญ หรื อ
การทารายการสาคัญอื่นใดของบริษัทย่อย เช่น การเลิกบริษัทย่อย การอนุมตั ิการเพิ่มทุนหรือลดทุน ต้ องได้ รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรื อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการทารายการดังกล่าว โดยที่ผ่านมา บริษัทได้ ปฏิบตั ิตามระเบียบข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่เกี่ยวข้ องกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการ
ที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด
9.5

การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน

ธนาคารได้ กาหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานให้ ปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความสุจริ ต ยุติธรรม ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ
การรักษาความลับของลูกค้ า และการไม่ให้ ความสาคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตัวเหนือความรับผิดชอบที่มีต่อกลุ่มทิสโก้ ซึ่งรวมถึงการที่พนักงาน
1

ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
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ไม่นาข้ อมูลภายในไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อเปิ ดเผยข้ อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงาน ทัง้ นี ้ กลุ่มทิสโก้ ได้ รวบรวม
แนวปฏิบตั ิทางด้ านธุรกิจ กฎระเบียบและข้ อบังคับ รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ไว้ ในคู่มือปฏิบตั ิงาน (Compliance
Manual) รวมทังก
้ าหนดนโยบายป้องกันและจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ซึง่ อาจเกิดขึ ้นในการประกอบธุรกิจและให้ บริการลูกค้ า
กลุม่ ทิสโก้ ได้ กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ซึ่งกาหนดให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูง และพนักงานเปิ ดบัญชีซื ้อขาย
หลักทรัพย์กบั บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อย และรายงานการซื ้อขายต่อหน่วยงานกากับ และห้ ามผู้มีส่วนรับรู้ข้อมูลภายในซึ่ง
รวมถึงผู้บริ หารระดับสูงซื ้อขายหุ้นบริ ษัท ในช่วงระยะเวลาตังแต่
้ 7 วันก่อนวันทาการสุดท้ ายของทุกเดือน จนถึง 2 วันถัดจากวันประกาศงบ
การเงิน หรือรายการย่อแสดงหนี ้สินและสินทรัพย์ของบริษัท
นอกจากนี ้ กรรมการต้ องเก็บข้ อมูลสาคัญเกี่ยวกับกลุ่มทิสโก้ ที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะไว้ เป็ นความลับ การซื ้อขายหุ้นทิสโก้ ด้วย
ข้ อมูล ภายในที่ยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะถื อเป็ นการกระทาที่ ผิ ดกฎหมาย นอกจากการห้ า มซือ้ ขายหุ้น บริ ษั ทโดย ใช้ ข้ อมูล ภายในแล้ ว
กรรมการต้ องไม่ให้ ข้อมูลภายในต่อผู้อื่นเพื่อจุดประสงค์ดงั กล่าวหรือวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตาม ตลอดจนมีหน้ าที่รักษาความลับของข้ อมูลภายในที่
ได้ ทราบจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ กบั กลุม่ ทิสโก้ เว้ นแต่ได้ รับหรือมีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยตามกฎหมาย และกรณีกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารต้ องการซื ้อ
ขายหุ้นบริษัท ต้ องแจ้ งต่อเลขานุการบริษัทอย่างน้ อย 1 วันก่อนการซื ้อขายหุ้นบริษัท ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
การไม่ปฎิบตั ิตามแนวทางหรือระเบียบปฏิบตั ิที่กลุม่ ทิสโก้ กาหนด รวมถึงการนาข้ อมูลภายในไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตนหรื อบุคคลอื่นใด
กลุม่ ทิสโก้ จะมีมาตรการลงโทษตามระเบียบกาหนด
9.6

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่ าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)
กลุม่ ทิสโก้ จา่ ยค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้ แก่ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ในรอบปี บัญชี 2560 เป็ นจานวนเงินรวม 3,818,000 บาท
9.6.2 ค่ าบริการอื่น (Non-audit Fee)
ธนาคารทิสโก้ บนั ทึกค่าตอบแทนของงานบริ การอื่น ในรอบปี บัญชี 2560 ซึ่งได้ แก่ การจัดทารายงานพิเศษตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ให้ แก่ บริษัท สานักงานอีวาย จากัด ในรอบปี บัญชีที่ผ่านมาเป็ นจานวนเงินรวม 3,050,000 บาท
9.7

การนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรั บบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ได้ ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดยอ้ างอิง
จากหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
สาหรับบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2560 (“CG Code”) ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง คณะกรรมการกากับ
ดูแลกิจการของบริษัทแม่ ได้ พิจารณาพบว่าบริษัทได้ นาหลักปฏิบตั ิสว่ นใหญ่มาปรับใช้ แล้ วและนาเสนอคณะกรรมการรับทราบในหลักการ ในการ
ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทแม่อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการให้ สอดคล้ องกับ CG Code และจรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งออกโดยสมาคมธนาคารไทย โดย
คาดว่าจะแล้ วเสร็จภายในปี 2561 เพื่อให้ ครอบคลุมและทันต่อพัฒนาการด้ านการกากับดูแลกิจการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
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10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
การดาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่ างยั่งยืน
กลุม่ ทิสโก้ เชื่อมัน่ ว่าการดาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้ เสียทังภายในและภายนอกองค์
้
กร ถือเป็ น
สิ่งสาคัญที่จะทาให้ ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง มัน่ คง อย่างยัง่ ยืนในระยะยาว เพื่อเป็ นการผลักดันให้ เกิดการดาเนินการด้ านการพัฒนาความยัง่ ยืน
ในทุกกระบวนการธุรกิจภายในกลุ่ม กลุ่มทิสโก้ ได้ มีการกาหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและดาเนินธุรกิจและกรอบการดาเนินการเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนขึน้ (Sustainability Development Framework) เพื่อสามารถขับเคลื่อนการดาเนินการในแต่ละหัวข้ อด้ านความยั่งยืนที่ มี
สาระสาคัญต่อองค์กร ซึง่ ครอบคลุมหัวข้ อด้ านสิ่งแวดล้ อม สังคม และธรรมมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น ตลอดจนการนาปั จจัยด้ าน ESG ผสมผสานเข้ ากับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลัก เพื่อสนับสนุนให้ เกิดการดาเนินธุรกิจ
ด้ วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม การสร้ างคุณค่าตอบแทนแก่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียทังภายในและภายนอก
้
ควบคู่ไปกับการสร้ างคุณค่าทางสังคมและ
ชุมชนอย่างยั่งยืนในระยะยาว นอกจากนี ้ กลุ่มทิสโก้ ยังผนวกการร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเป้าหมายโลกด้ านการพัฒนาอย่างยั่งยื น
(Sustainable Development Goals; SDGs) ที่ประกาศโดยองค์กรสหประชาชาติเข้ าเป็ นหนึ่งในเป้าหมายการดาเนินธุรกิจตามแนวการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนขององค์กรด้ วย
จากความมุ่งมัน่ ในการดาเนินธุรกิจด้ วยความเชี่ยวชาญและเป็ นมืออาชีพ ภายใต้ หลักการบรรษัทภิบาลอย่างต่อเนื่อง โดยคานึงถึงการ
สร้ างสรรค์สงั คม และสิ่งแวดล้ อมอย่างรับผิดชอบ ควบคูไ่ ปกับการสร้ างผลตอบแทนที่ดีในทางเศรษฐกิจเพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืน ทาให้ ในปี 2560
บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“TISCO”) ได้ รับเลือกเป็ นหนึ่งในรายชื่อ “หุ้นยัง่ ยืน” (Thailand Sustainability Investment -THSI)
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2560 กลุ่มทิสโก้ มีการปรับปรุงรูปแบบรายงานความยัง่ ยืนให้ เป็ นไปตามกรอบรายงานฉบับใหม่ Global Reporting Initiative (GRI)
หรือ GRI Standards แทนการรายงานตามกรอบการรายงานสากล GRI ฉบับ G4 สาหรับรายละเอียดการดาเนิ นงานด้ านความยัง่ ยืน ของกลุ่มทิส
โก้ ได้ เปิ ดเผยไว้ ใน “รายงานความยั่งยืน ประจาปี 2560”
การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
กลุ่มทิส โก้ ให้ ความส าคัญ และมุ่งมั่นในการด าเนิ นธุ รกิ จด้ ว ยความโปร่ งใสมาตลอดระยะเวลากว่า 47 ปี โดยยึดหลักปฏิ บัติ ตาม
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 นแนวร่วมต่อต้ านการทุจริ ตของภาคเอกชนไทยกับโครงการแนวร่วมปฎิบัติ
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริต โดยบริษัทได้ ผ่านการรับรองฐานะจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริต เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 และได้ รับรองการต่ออายุการรับรองฐานะต่อไปอีก 3 ปี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559
กลุม่ ทิสโก้ ได้ มีการจัดให้ มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริต โดยมีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของนโยบายและแนว
ปฏิบตั ิที่กาหนดเป็ นประจาสม่าเสมอ โดยสาระสาคัญของแนวปฏิบัติที่กาหนดมีการสื่อสารให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานรับทราบผ่านทางช่องทางต่างๆ
เช่น การประกาศบนอินทราเน็ตขององค์กร การจัดเป็ นสื่อการสอนในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ การจัดประชุมชี ้แจงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็ นต้ น ซึ่ง
กลุ่มทิ สโก้ มี การบรรจุสาระส าคัญเกี่ ยวกับแนวปฏิ บัติ ในเรื่ องของการต่อต้ านทุจริ ตเป็ นส่วนหนึ่ งของการประเมิ นผลประจ าปี ของพนักงาน
(Compulsory KPI) นอกจากนี ้ กลุม่ ทิสโก้ ยงั จัดให้ มีการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นประจาทุกปี โดยมีการรายงานผลการประเมิน
ให้ คณะกรรมการที่ เกี่ ยวข้ องพิจารณารั บทราบและด าเนิ นการตามความเหมาะสม ในส่วนของการแสดงถึงเจตนารมณ์ การต่อต้ านคอร์ รัปชั่น
นอกเหนือจากการจัดส่งหนังสือชี ้แจงเจตนารมณ์ต่อคู่ค้าขององค์กรแล้ ว กลุ่มทิสโก้ ยงั มีการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ดงั กล่าวต่อสาธารณชนผ่านการ
ร่วมกิจกรรมกับองค์กร สมาคม หรื อกลุ่มความร่วมมืออื่นที่ต่อต้ านทุจริ ต รวมถึงการให้ ความร่วมมือกับโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตในการสื่อสารแนวปฏิบตั ิที่พึงมีเกี่ยวกับการต่อต้ านคอร์ รัปขั่นให้ กับกลุ่มบริ ษัทจดทะเบียนและ
บริษัทอื่นๆ ที่ประสงค์เข้ าร่วมโครงการและขอการรับรองฐานะจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริต
แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชั่น
กลุม่ ทิสโก้ ออกแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการป้องกันการมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดการปฏิบตั ิงานที่เกี่ ยวข้ อง
ให้ สอดคล้ องกับนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ต (Anti-Corruption Policy) และให้ มีผลบังคับใช้ กับคณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนใน
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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 ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ เป็ นแนวร่วมต่อต้ านการทุจริ ตของภาคเอกชนไทยกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (Collective Action Coalition) โดยกลุ่มทิสโก้ 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 มีคุณธรรม (Integrity) เป็ นค่านิยมหลัก (Core Value) ขององค์กร เพื่อให้ พนักงานทุกคนของกลุ่มทิสโก้
ประพฤติปฏิบตั ิตนอย่างซื่อสัตย์สจุ ริ ต ยึดมัน่ ในมาตรฐานสูงสุดของจรรณยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบตั ิงานและการให้ บริ การลูกค้ า
พร้ อมทังปลู
้ กฝั งค่านิยมนี ้ให้ แก่พนักงานตังแต่
้ วนั แรกที่เข้ าทางานและตลอดระยะเวลาที่เป็ นพนักงาน
2. จัดให้ มีการประเมินความเสี่ยงด้ านการทุจริต (Corruption Risk) เป็ นประจาพร้ อมกับการประเมินความเสี่ยงประจาปี
3. บริษัทมีการทบทวนการปฏิบตั ิงาน เรื่อง ต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้ มีความสอดคล้ องกับความเสี่ยงที่ประเมิน โดยมีการทบทวนแนว
ปฏิบัติให้ มีความเหมาะสมสอดคล้ องกับความเสี่ยงเป็ นประจา พร้ อมทังก
้ าหนดบทลงโทษอย่างเด็ดขาดสาหรับพนักงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน่
4. จัดให้ มีการอบรมและการสื่อสารให้ พนักงานรับทราบ โดยบรรจุเป็ นเนื ้อหาในการประเมินผลประจาปี ของพนักงาน (Compulsory KPI)
สาหรับหนักงานประจาทุกคนต้ องเข้ าทาการทดสอบและต้ องสอบให้ ได้ ร้อยละ 100 รวมถึงการจัดสัมมนาให้ กับกรรมการและผู้บริ หาร
ขององค์กรโดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาให้ ความรู้ความเข้ าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของธุรกิจ
การเงินที่มีสว่ นสนับสนุนการต่อต้ านทุจริตคอร์ รัปชัน่ ของประเทศ
5. จัดให้ มีช่องทางการรับเรื่ องร้ องเรี ยนเบาะแสการมีส่วนร่วมในการคอร์ รัปชัน่ โดยมีช่องทางรับเรื่ องจากบุคคลภายนอกและพนักงาน
ภายใน โดยเรื่องที่ได้ รับการร้ องเรียนจะถูกนาไปสืบหาข้ อเท็จจริง และข้ อมูลผู้แจ้ งเบาะแสจะถูกเก็บไว้ เป็ นความลับ
6. คณะกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง แสดงออกถึงเจตนารมณ์ การต่อต้ านผ่านการร่ วมกิจกรรมกับองค์กร สมาคม หรื อ กลุ่มความ
ร่วมมืออื่นที่ตอ่ ต้ านการทุจริตเป็ นประจาสม่าเสมอ โดยปี 2560 เป็ นปี ที่ 7 ที่กลุม่ ทิสโก้ ได้ เข้ าร่วมเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กรเอกชนในการ
แสดงออกถึงการสนับสนุนการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ โดยกิจกรรมที่มีการเข้ าร่ วมในปี 2560 ได้ แก่ การร่ วมงาน “วันต่อต้ านคอร์ รัปชั่น
2560” ที่จดั ขึน้ ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 และ “งานต่อต้ านคอร์ รัปชัน
สากล (ประเทศไทย)” ที่จดั ขึ ้นที่ศนู ย์แสดงสินค้ าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันเสาร์ ที่ 9 ธันวาคม 2560
7. ปรับปรุงกระบวนการในการจัดซื ้อให้ มีกระบวนการในการควบคุมที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึน้ เพื่อลดโอกาสในการเกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
นอกจากนี ้มีการกาหนดให้ กรณีที่มีการจัดซื ้อจัดจ้ างที่มีมลู ค่ารายการสูงต้ องผ่านการพิจารณากลัน่ กรองความเหมาะสมของราคาและ
เงื่อนไขของการจัดซื ้อจัดจ้ างจากคณะกรรมการที่ได้ รับมอบหมายเป็ นการเฉพาะ
8. ปรับปรุงแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรับของขวัญให้ มีความเข้ มงวดมากขึ ้น โดยกาหนดห้ ามมิให้ รับของขวัญ หรื อสิ่งตอบแทนรูปแบบใด ๆ
ทุกประเภทจากลูกค้ า คูค่ ้ า ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทางธุรกิจในทุกวาระโอกาส กรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธการรับได้ กลุ่มทิสโก้ จะนาไปบริ จาค
เพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์กบั มูลนิธิทิสโก้ องค์กรการกุศลอื่น หรือดาเนินการตามความเหมาะสมต่อไปและในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 2561 นี ้ กลุ่มทิสโก้ มีการจัดทาหนังสือแจ้ งการขอความร่วมมือในการงดให้ ของขวัญกับพนักงานและผู้บริ หาร และนาส่งเพื่อขอ
ความร่วมมือไปยังลูกค้ า คูค่ ้ า ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทางธุรกิจของกลุม่ ทิสโก้
9. ให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานที่ทาหน้ าที่ กากับดูแลในการเปิ ดเผยผลการประเมินความคืบหน้ าขององค์กรเกี่ยวกับการดาเนินการ
เกี่ยวกับการต่อต้ านคอร์ รัปชั่น โดยปั จจุบันกลุ่มทิสโก้ มีระดับผลการประเมินอยู่ในระดับที่ 4 คือเป็ นบริ ษัทที่ได้ รับการรับรองเป็ น
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สมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และอยู่ในการระหว่างการต่อยอดไปสู่ระดับที่ 5 ในการ
กาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ไปยังคูค่ ้ าหรือบริษัทที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องทางธุรกิจ
10. ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทจัดการกองทุน ซึง่ เป็ นบริษัทภายในกลุม่ ของทิสโก้ ให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานทางการในการ
สนับสนุนการดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน่ เป็ นอย่างดี บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัดที่มีการ
ประกอบธุรกิจจัดทาบทวิเคราะห์ของบริษัทจดทะเบียน ได้ มีการเปิ ดเผยผลการประเมินความคืบหน้ าของการดาเนินการเกี่ยวกับการ
ป้องกันการมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน่ ของบริษัทจดทะเบียนนัน้ ไว้ ในบทวิเคราะห์ด้วย เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาของ
ผู้ลงทุน
ในขณะที่บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จากัด มีการเปิ ดเผยผลการประเมินความคืบหน้ าของการดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกัน
การมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทไว้ ในเอกสารเผยแพร่กองทุน และเริ่ มมีการนาผลการประเมินดังกล่าว รวมถึงการได้ รับการรับรอง
เป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิในการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ เป็ นหนึ่งในปั จจัยในการพิจารณาลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้ การจัดการของบริษัท
ทังนี
้ ้ รายละเอียดนโยบายมีการเปิ ดเผยไว้ ในเว็บไซต์อย่างเป็ นทางการของบริ ษัทในส่วนการกากับดูแลกิจการ เพื่อให้ ผ้ มู ีส่วนเกี่ยวข้ องได้
รับทราบนโยบายการต่อต้ านทุจริตของบริ ษัทอย่างทัว่ ถึง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตของกลุ่มทิสโก้ ได้ ที่เว็บไซต์
http://www.tisco.co.th/th/aboutus/governance.html)
การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงาน และรางวัลที่ได้ รับในปี 2560
ธนาคารทิสโก้ ได้ รับรางวัลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน อันเป็ นเครื่องสะท้ อนให้ เห็นถึงมาตรฐานในการดาเนินนโยบายและ
ผลการดาเนินงานที่โดดเด่นในปี 2560 มีดงั นี ้
รางวัลธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุนดีเด่ น
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ได้ รับรางวัลธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุนดีเด่น (Outstanding Deal of the Year Awards) ประจาปี
2560 ในพิธีมอบรางวัล SET Awards 2017 จัดขึ ้นโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร ในฐานะที่ธนาคารทิส
โก้ เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรก (IPO) ของบริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน) หรือ BCPG
รางวัล Renewable Energy Deal of the Year, Thailand
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ได้ รับรางวัล Renewable Energy Deal of the Year, Thailand ในงาน The Asset Triple A Asia
Infrastructure Awards 2017 จัดขึ ้นโดย The Asset นิตยสารด้ านการเงินชันน
้ าของเอเชีย จากการเป็ นผู้จดั การเงินกู้ร่วมในการให้ สินเชื่อมูลค่า 273
ล้ านเหรียญดอลลาร์ สหรัฐฯ แก่บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)
รางวัล Best Acquisition Financing
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ได้ รับรางวัล Best Acquisition Financing, Thailand ในงาน The Asset Triple A Country Awards 2017
จัดขึ ้นโดย The Asset นิตยสารด้ านการเงินชันน
้ าของเอเชีย จากการเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ ไป
เป็ นครัง้ แรก (IPO) ของบริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน) หรือ BCPG
รางวัล Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market
ธนาคารทิสโก้ ได้ รับรางวัล Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market ในงานมอบรางวัลตราสารหนี ้ยอดเยี่ยมแห่งปี
2560 จัดขึ ้นโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย ในฐานะที่ธนาคารได้ สง่ เสริ มให้ เกิดสภาพคล่องของตราสารหนี ้ภาคเอกชน โดยมีมลู ค่ารวมของการซื ้อ
ขายหุ้นกู้ภาคเอกชนมากที่สดุ ในปี 2560

10-3
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ธนาคารทิสโก้ ได้ ตระหนักถึงและให้ ความสาคัญต่อการบริ หารจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมภายในที่ดี
เพื่อสนับสนุนให้ ธนาคารทิสโก้ สามารถดาเนินธุรกิจได้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยัง่ ยืน โดยเริ่ มต้ นตังแต่
้
การสร้ างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ มีการดาเนินการธุรกิจภายใต้ หลักบรรษัทภิบาลและโปร่ งใส มีการกาหนดโครงสร้ างการบริ หารจัดการที่มีการ
ถ่วงดุล การกาหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานกลางที่สาคัญเป็ นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ ธนาคารทิสโก้ มีการนาไปปฏิบตั ิใช้ ภายใต้
มาตรฐานและระบบการควบคุมที่เป็ นแนวปฏิบตั ิเดียวกัน รวมถึงมีการจัดทาจรรยาบรรณพนักงาน การกาหนดบทลงโทษทางวินัย และการกาหนด
ช่องทางและกระบวนการรับข้ อร้ องเรียนที่เหมาะสม
การกากับดูแลระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
การก ากับ ดูแ ลการด าเนิ น ธุ รกิ จและความเพี ยงพอเหมาะสมของระบบควบคุ มภายในของธนาคารทิ ส โก้ อ ยู่ภายใต้ การดูแ ลของ
คณะกรรมการบริษัทผ่านทางคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีโครงสร้ างการกากับดูแลกิจการและควบคุมแบบรวมศูนย์อยู่
ที่บริษัทใหญ่และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุม่ ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีโครงสร้ างสาคัญดังนี ้
1. คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท กากับดูแลการบริ หารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในทังหมดของธนาคารทิ
้
สโก้ โดยมีการ
แต่งตังคณะกรรมการเฉพาะกิ
้
จด้ านต่างๆและมอบหมายให้ กากับดูแลการบริ หารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมตามหน้ าที่ความรับผิดชอบที่
ได้ รับมอบหมาย สาหรับบริ ษัทซึ่งเป็ นบริ ษัทใหญ่ มีการแต่งตังคณะกรรมการเฉพาะกิ
้
จเพื่อดูแลความเสี่ยงและควบคุมการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ อง
แบบรวมศูนย์ โดยแบ่งออกเป็ น คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการกากับกฎเกณฑ์และการปฏิบตั ิงาน และคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาหรับธนาคารซึง่ เป็ นบริษัทย่อยภายในกลุม่ ทิสโก้ มีการแต่งตังคณะกรรมการเฉพาะกิ
้
จที่ทาหน้ าที่กากับดูแลการบริ หารจัดการความ
เสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยแบ่งออกเป็ น คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่ อและ
คณะกรรมการพิจารณาสินเชือ่ ที่มีปัญหา เป็ นต้ น ทังนี
้ ้แนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมของธนาคารทิสโก้ จกั มีการดาเนินการ
ภายใต้ แนวนโยบายสาหรับการควบคุมภายใน นโยบายการกากับดูแลกิจการและการบริ หารความเสี่ยง ตลอดจนถึงนโยบายและแนวปฏิบตั ิงาน
กลางที่กาหนดโดยบริษัทใหญ่
2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทาหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระในการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
ซึง่ กาหนดและกากับดูแลโดยคณะกรรมการบริหาร รวมถึงความมีประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท
จักมีการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในที่มีการจัดทาโดยฝ่ ายจัดการของทางบริ ษัทเป็ นประจาทุกปี ก่อนนาเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษั ทพิจารณา ในส่วนของการกากับดูแล คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทจักมีการทบทวนนโยบายและแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน กากับดูแลความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในผ่านการปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและหน่วยงานบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ รวมถึงกากับดูแลการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการกากับกฎเกณฑ์และการ
ปฏิบตั ิงานและคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารทิสโก้ เพื่อประเมินความถูกต้ องตามควรของรายงานสถานะทางการเงินของบริ ษัท ความโปร่งใส
ของการดาเนินธุรกิจ ความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในของทุกการปฏิบตั ิงาน และการดาเนินการเพื่อให้ มนั่ ใจว่า
บริษัทมีการปฏิบตั ิงานที่เป็ นไปตามข้ อกาหนดกฎหมายและข้ อกาหนดที่มีการบังคับใช้ จากทางการ สาหรับบริ ษัทย่อยอื่นที่มีความสาคัญและอยู่
ภายใต้ การกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแลจะกาหนดให้ มีการจัดให้ มีคณะกรรมการตรวจสอบและการรายงานระบบการควบคุมและตรวจสอบ
ภายในของแต่ละบริษัท โดยในส่วนของกลุม่ ทิสโก้ นนคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารจะถู
ั้
กแต่งตังโดยบริ
้
ษัท โดยมีการปฏิบตั ิอย่างเป็ นอิสระ
ในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของธนาคารและประเมินความถูกต้ องและโปร่งใสของการรายงานสถานะทางการเงินของ
ธนาคาร และการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามข้ อกาหนดกฎหมายและข้ อกาหนดที่มีการบังคับใช้ จากทางการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารจะ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท สาหรับการตรวจสอบควบคุมภายในบริ ษัทอื่น ๆ กาหนดให้ มีการรายงานมาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทโดยตรง
สรุปภาพรวมระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารทิสโก้ ได้ มีวางระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยงแบบบูรณาการ ทัง้ ในระดับภาพรวมขององค์กรไปจนถึงระดับ
กิจกรรมให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ มั่นใจว่า องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิ ผลและประสิทธิภาพ รวมทัง้ สามารถ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายได้ อย่างเหมาะสม ซึง่ ภาพรวมของระบบการควบคุมภายทัง้ 5 องค์ประกอบที่สาคัญ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
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1) สภาพแวดล้อมในการควบคุมภายใน
ธนาคารทิสโก้ ได้ จัดให้ มีสภาพแวดล้ อมที่ส่งเสริ มการควบคุมภายใน เริ่ มตัง้ แต่การกาหนดให้ ความซื่อสัตย์และมีจริ ยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเป็ นหนึ่งในคุณค่าหลักขององค์กร การกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน , การจัดให้ มีโครงสร้ างสายการ
รายงานที่มีความถ่วงดุลและการกาหนดอานาจในการสัง่ การรวมถึงความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับลักษณะงานเพื่อให้ องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ใน
ส่วนของการกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน คณะกรรมการบริ ษัทจักทาหน้ าที่ในการกากับดูแลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะผู้บริ ห ารรวมถึงประสิทธิภาพ
ของการควบคุมและบริหารความเสี่ยง ในขณะที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจักทาหน้ าที่ในการกากับดูแลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท
กรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีการปฏิบตั ิงานตามนโยบายบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจและกฏหมายที่เกี่ยวข้ อง
ตามสภาพแวดล้ อมของการควบคุมภายในของธนาคารทิสโก้ นนั ้ มีการกาหนดระดับชันของแนวการป
้
้ องกันและควบคุมความเสี่ยงเป็ น
สามระดับ แนวการป้องกันในระดับชัน้ ที่ หนึ่งรับผิ ดชอบโดยหน่ วยงานต้ นสังกัดรวมถึงชัน้ ผู้บริ หารในการกาหนดมาตรการในการควบคุมที่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ ตามแนวนโยบายการบริ หารความเสี่ยงที่กาหนด แนวการป้องกันในระดับชันที
้ ่สองดาเนินการ
โดยหน่วยงานบริหารความเสี่ยง โดยทาหน้ าที่ในการกาหนดแนวนโยบายในการบริ หารจัดการความเสี่ยงและกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน ในส่วนของ
แนวการป้องกันชันที
้ ่สามรับผิดชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งทาหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระผ่านการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุม
2) การประเมิ นความเสีย่ ง
ธนาคารทิสโก้ จดั ให้ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็ นอย่างดี โดยได้ มีการแต่งตังและมอบหมายคณะกรรมการ
้
บริหารความเสี่ยงทาหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดทานโยบายบริ หารความเสี่ยง แนวทางการบริ หารความเสี่ยงสาหรับความเสี่ยงที่สาคัญ รวมทังการ
้
กาหนดขีดจากัดความเสี่ยงและการติดตามและควบคุมความเสี่ยง นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงทาการประเมินและวัดระดับความ
เสี่ยงที่สาคัญ ได้ แก่ ความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ ความเสี่ยงด้ านตลาด ความเสี่ยงด้ านการจัดหาเงิน ความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ และความเสี่ ยงด้ านการ
ทุจริต การจัดการภายใต้ กรอบการบริหารความเสี่ยงมีการกาหนดให้ หน่วยงานบริหารความเสี่ยงทาหน้ าที่ติดตามผลการปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิด้าน
การบริหารความเสี่ยงและรายงานความเสี่ยงให้ กบั ผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้ องรับทราบอย่างสม่าเสมอ และจะมีการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยหน่วยงานตรวจสอบภายอย่างสม่าเสมอ
3) การควบคุมการปฎิ บตั ิ งาน
ธนาคารทิสโก้ ได้ ออกแบบระบบการควบคุมแบบรวมศูนย์เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทมีการปฏิบตั ิงานภายใต้ ระบบการ
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพและมีแนวทางการควบคุมหลักที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกาหนดระบบการควบคุมจักมีการกาหนดให้ เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้ อมและการปฏิบตั ิงาน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะทาให้ ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์และที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัทให้ อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ มีการกาหนดการแบ่งแยกหน้ าที่ระหว่างผู้ปฏิบตั ิงาน ผู้ติดตามและควบคุมและผู้ประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมเพื่อให้ เกิด
การถ่วงดุลและการตรวจสอบอย่างเหมาะสม การให้ ความสาคัญกับการกาหนดแนวปฏิบตั ิและขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานตามแนวนโยบายและแนว
ทางการควบคุมหลักของบริษัท การติดตามและกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
นอกจากนี ้ ในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้ องหรื อเกี่ยวโยงกับบริ ษัท บริ ษัทมีการกาหนดแนวนโยบายให้ มีการคานึงถึง
ประโยชน์สงู สุดของบริษัทเป็ นสาคัญ โดยพิจารณาเสมือนเป็ นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis) ตามหลักบรรษัทภิบาล
และนโยบายการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องตามที่กาหนด
4) ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล
ธนาคารทิสโก้ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ เกิดการบริหารจัดงานระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูลได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามแนวทางที่กาหนดไว้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ มีการนาเทคโนโลยีรวมถึงระบบการ
รักษาความปลอดภัยทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้ ในกระบวนการปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสมเพื่อให้ เกิดความปลอดภัยในการเก็บ
รักษาข้ อมูลสาคัญต่างๆ นอกจากนี ้ ธนาคารทิสโก้ มีการกาหนดช่องทางและกระบวนการในการสื่อสารข้ อมูลภายในและภายนอกองค์กรที่เหมาะสม
และจาเป็ น เพื่อให้ สามารถสื่อสารข้ อมูลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้ องทังภายในและภายนอกได้
้
อย่างถูกต้ องครบถ้ วนและทันเวลา
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5) ระบบการติ ดตามผล
ธนาคารทิสโก้ มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อยูเ่ สมอ นอกเหนือจากการกากับดูแลโดยหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการแล้ ว ธนาคารทิสโก้ ยงั จัดให้ มีช่องทางการรายงานและสื่อสาร
ข้ อมูลข้ อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในต่อบุคคลที่รับผิดชอบเพื่อให้ มีการกาหนดมาตรการในการดาเนินการแก้ ไขได้ อย่างทันท่วงที รวมถึง
การกาหนดให้ มีกระบวนการตรวจสอบผ่านการปฏิบตั ิหน้ าที่ของหน่วยงานตรวจสอบและหน่วยงานกากับที่ทาหน้ าที่ในการประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมและการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้ อบังคับของหน่วยงานที่กากับดูแลตามแผนงานที่กาหนด ผลการกากับดูแลและการตรวจสอบ
การปฏิบตั ิตามการควบคุมภายในมีการกาหนดให้ รายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้ องอย่างสม่าเสมอ
11.1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โดยกรรมการอิสระทัง้ 5 ท่านซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน
เข้ าร่ วมประชุมครบถ้ วน คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทที่จัดทาโดยฝ่ ายบริ หารและผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทดังกล่าวครอบคลุม 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุม
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 างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท หรื อ
ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี ค วามเห็ น แตกต่า งจากคณะกรรมการบริ ษั ท ดูรายละเอียดเพิ่ มเติ 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)

ธนาคารทิสโก้ ได้ มอบหมายให้ คุณจิราภรณ์ ซอสุขไพบูลย์ ซึ่งเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมต่อการดารงต าแหน่งหัวหน้ าฝ่ ายผู้ตรวจสอบภายใน โดยสามารถปฏิบัติงานได้ อย่างเป็ นอิสระภายใต้ การสนับสนุนของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ คุณจิราภรณ์ ซอสุขไพบูลย์ ได้ รับมอบหมายให้ ดารงตาแหน่งเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบอีกตาแหน่งหนึ่ง
ด้ วย โดยคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้ าฝ่ ายตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3
(2)

หัวหน้ าฝ่ ายกากับ (Compliance Department)

ธนาคารทิสโก้ มอบหมายให้ คณ
ุ ดุลยรัตน์ ทวีผล ดารงตาแหน่งเป็ นหัวหน้ าฝ่ ายกากับ (Corporate Compliance Department) เพื่อ
ทาหน้ าที่กากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กากับดูแลการประกอบธุรกิจของธนาคารทิสโก้ ทังนี
้ ้ ฝ่ ายกากับอยู่ภายใต้ สาย
บังคับบัญชาของสานักกากับกิจการ (Governance Office) ซึ่งบริ ษัทใหญ่มอบหมายให้ คณ
ุ ไพรัช ศรี วิไลฤทธิ์ ดารงตาแหน่ง หัวหน้ าสานักกากับ
ดูแลกิจการ โดยมีคณ
ุ สมบัติของผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้ าปรากฎในเอกสารแนบ 3
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13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
13.1

งบการเงิน

13.1.1 สรุ ปรายงานการตรวจสอบบัญชี
งบการเงินของธนาคารทิ สโก้ จากัด (มหาชน) สิ้ นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2560
ผู้สอบบัญชีสาหรับงบการเงินของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ แก่ นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4499 จากบริษัท บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด โดยรายงานของผู้สอบบัญชีสรุปได้ ดงั นี ้
จากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินข้ างต้ นนี ้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดาเนินงาน
และกระแสเงินสด สาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
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
และกระแสเงินสด สาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
งบการเงินของธนาคารทิ สโก้ จากัด (มหาชน) สิ้ นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2558
ผู้สอบบัญชีสาหรับงบการเงินของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ แก่ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3734 จากบริษัท บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด โดยรายงานของผู้สอบบัญชีสรุปได้ ดงั นี ้
จากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินข้ างต้ นนี ้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดาเนินงาน
และกระแสเงินสด สาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
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ตารางสรุ ปงบการเงินของธนาคาร

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

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
สินทรั พย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
ดอกเบี ้ยค้ างรับ
รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ
หัก: รายได้ รอตัดบัญชี
หัก: ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี ้
รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สทุ ธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์อนื่
รวมสินทรั พย์
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1,323,405
43,176,522
5,932,024

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

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

263,449,589
669,461
264,119,050
(18,512,545)
(10,700,347)
(8,948)
234,897,210
777
32,778
676,107
342,255
427,676
1,466,541
288,275,295

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

ส่วนที ่ 3 หัวข้อที ่ 13 ข้อมูลทางการเงิ นที ่สาคัญ

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

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
หนีส้ นิ และส่วนของเจ้ าของ
หนีส้ นิ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี ้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
ภาษีเงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่าย
เงินปันผลค้ างจ่าย
หนี ้สินอืน่
รวมหนีส้ นิ

181,499,272
3,852,908
431,361
29,815
63,638,619
347,218
695,165
602,095
2,764,703
5,489,267
259,350,423

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

1
9,215,676
9,215,677

1
9,215,676
9,215,677

1
9,215,676
9,215,677

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้ าของ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว-สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่วนของเจ้ าของ

1
9,215,676
9,215,677
2,543,024
222,204

1
9,215,676
9,215,677
2,543,024
226,295

1
9,215,676
9,215,677
2,543,024
242,398

984,000
15,959,967
28,924,872

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

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

รวมหนีส้ นิ และส่วนของเจ้ าของ

288,275,295

260,741,826

269,800,159

ส่วนของเจ้ 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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ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
(หน่วย: พันบาท ยกเว้ นกาไรต่อหุ้นแสดงเป็ นบาท)
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
รายได้ ดอกเบี ้ย

15,531,009

15,194,498

16,004,303

ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ้ย

(4,683,185)

(4,958,671)

(6,564,753)

รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การ

10,847,824
3,293,292

10,235,827
3,139,462

9,439,550
3,133,395

(110,866)

(96,148)

(65,389)

3,182,426
907

3,043,314
(2,538)

3,068,006
14,366

19,556

11,878

24,075

ค่าปรับที่เกี่ ยวเนื่องจากเงินให้ สินเชื่อ

350,295

340,421

432,059

รายได้ คา่ ส่งเสริ มการขายที่เกี่ ยวเนื่องกับธุรกิจ

751,879

273,903

348,001

รายได้ จากการดาเนินงานอืน่ ๆ

237,745

168,406

156,740

รวมรายได้ จากการดาเนินงาน
ค่าใช้ จา่ ยส่งเสริ มการขายที่เกี่ ยวเนื่องกับธุรกิจ

15,390,632
774,535

14,071,211
302,924

13,482,797
396,303

รวมรายได้ จากการดาเนินงานสุทธิ
ค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงาน
ค่าใช้ จา่ ยเกี่ ยวกับพนักงาน

14,616,097

13,768,287

13,086,494

2,654,497

2,276,592

1,764,702

ค่าใช้ จา่ ยเกี่ ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์

951,602

768,329

760,766

ค่าภาษีอากร

244,838

200,025

204,007

ค่าใช้ จา่ ยการบริ หารงานสนับสนุน

1,708,833

1,326,147

1,083,752

ค่าใช้ จา่ ยจากการดาเนินงานอืน่ ๆ

935,211

835,311

772,936

รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงาน
หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า

6,494,981
2,760,448

5,406,404
3,740,214

4,586,163
4,869,674

กาไรก่อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้

5,360,668
1,060,111

4,621,669
934,112

3,630,657
716,351

กาไรสาหรั บปี

4,300,557

3,687,557

2,914,306

(1,705)

(16,721)

(2,305)

341

3,344

461

(1,364)

(13,377)

(1,844)

ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย

(66,983)

(21,890)

5,504

ผลกระทบของภาษีเงินได้

13,397

4,378

(1,100)

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลังสุทธิจากภาษีเงินได้

(53,586)

(17,512)

4,404

(54,950)
4,245,607

(30,889)
3,656,668

2,560
2,916,866

4.67

4.00

3.16

ค่าใช้ จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิ
กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้ าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
กาไรสุทธิจากเงินลงทุน

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลกระทบภาษีเงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลังสุทธิจากภาษีเงินได้
รายการทีจ่ ะไม่ ถกู บันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรั บปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรั บปี
กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ น้ ฐาน
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ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้

5,360,668

4,621,669

3,630,657

152,267

107,014

85,354

4,648,067

5,785,159

6,596,263

(3,671)
394

4,420
11,128

(822)
1

(15,745)

(16,966)

(26,437)

และตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อค้ า

(4,303)

(7,780)

6,387

กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์

(4,870)

(4,463)

(1,251)

ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์

3,037

323

2,476

กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรั พย์ เพื่อการลงทุน

(1,415)

-

-

กาไรจากการจาหน่ายทรั พย์ สินรอการขาย

(77,268)

(70,256)

(48,107)

ค่าใช้ จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน

25,314

53,094

47,928

รายได้ ค้างรั บลดลง

(2,286)

(7,170)

(2,000)

407,439

210,171

(183,619)

(10,847,824)

(10,235,827)

(9,439,550)

(125,796)

(65,825)

(78,529)

เงินสดรั บดอกเบี ้ย

15,710,694

15,408,762

16,201,645

เงินสดจ่ายดอกเบี ้ย

(3,708,413)

(4,086,264)

(5,647,716)

เงินสดรั บเงินปันผล

125,796

65,825

78,529

(1,100,164)
10,541,921

(915,371)
10,857,643

(894,901)
10,326,308

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

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

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรั พย์ และหนี ้สินดาเนินงาน
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ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
สินทรั พย์ ดาเนินงาน (เพิ่มขึ ้น) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

(6,114,655)

(7,399,164)

7,189,960

เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้

3,344,544

6,526,563

13,678,578

ทรั พย์ สินรอการขาย
สินทรั พย์ อนื่

1,833,509
(22,406)

2,081,318
338,585

2,473,522
(423,262)

เงินรั บฝาก

10,926,793

(3,095,611)

(47,344,880)

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

(1,117,960)

(4,992,636)

(388,879)

251,119

(176,093)

(43,582)

6,562,700

(19,400,000)

(5,797,900)

(17,468)

(8,136)

(13,668)

(579,980)

(1,249,459)

(338,416)

25,608,117

(16,516,990)

(20,682,219)

(7,809,234)

(7,341,205)

(17,201,604)

7,447,916

8,969,458

23,350,020

เงินสดจ่ายซื ้ออุปกรณ์

(76,845)

(49,504)

(53,355)

เงินสดจ่ายจากการซื ้อสินทรั พย์ ไม่มตี วั ตน

(63,208)

(92,857)

(67,476)

4,870

4,496

1,251

-

-

หนี ้สินดาเนินงานเพิ่มขึ ้น (ลดลง)

หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั ้น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี ้สินอืน่
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื ้อเงินลงทุนในหลักทรั พย์ เพื่อการลงทุน
เงินสดรั บจากการขายเงินลงทุนในหลักทรั พย์ เพื่อการลงทุน

เงินสดรั บจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื ้อธุรกิ จ

(15,585,628)

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรั บจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว

(16,082,129)

1,490,388

6,028,836

19,600,000

16,180,000

17,680,000

(26,923,000)

-

(2,000,000)

(2,027,449)

(1,105,881)

(1,105,881)

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสด ณ วันต้ นปี

(9,350,449)
175,539
1,147,866

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

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

เงินสด ณ วันปลายปี

1,323,405

1,147,866

1,100,349

เงินสดจ่ายชาระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
เงินปันผลจ่าย
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13.1.2

อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

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

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

74.5
29.4
15.3
5.5
2.0
3.6
2.9

72.4
26.8
13.8
5.7
2.1
3.5
2.5

65.4
22.3
11.7
5.5
2.6
2.9
2.8

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

(%)
(%)
(เท่า)

4.0
1.6
0.05

3.9
1.4
0.05

3.3
1.0
0.05

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

(เท่า)
(%)
(%)
(%)
(%)

9.0
99.7
135.0
70.0
64.3

8.5
100.4
142.0
66.8
55.0

9.5
103.2
147.3
65.2
37.9

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

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

4.4
1.3
2.5
202.0
0.3

3.4
1.7
3.0
146.5
0.2

2.4
3.2
3.1
80.7
0.2

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

(%)

20.72

19.59

18.01

อัตราส่ วนคุณภาพสินทรั พย์ (Asset Quality Ratio)

13-7

ส่วนที ่ 3 หัวข้อที ่ 14 การวิ เคราะห์ และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ

14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
บทวิเคราะห์ ของฝ่ ายบริหารเป็ นการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของธนาคารทิสโก้ ในปี 2560 เทียบกับปี 2559
ภาวะตลาดเงินตลาดทุน
ในปี 2560 เศรษฐกิจในประเทศขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตามภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ประกอบกับการ
บริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวได้ ดี อีกทังการใช้
้
จ่ายภาครัฐเริ่ มส่งสัญญาณการฟื น้ ตัวในช่วงปลายปี ในขณะที่การใช้ จ่ าย
ภาคครัวเรื อนขยายตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป จากอัตราหนีค้ รัวเรื อนที่ยงั คงอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ดี ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศในปี 2560
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.4 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า มาอยูท่ ี่ 871,647 คัน ทังนี
้ ้ อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปของปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 0.66 จากราคานา้ มันที่ปรับตัว
สูงขึ ้น
ธนาคารแห่งประเทศไทยคงอัตราดอกเบีย้ นโยบาย (Repo-1 วัน) ที่ร้อยละ 1.50 ตลอดปี 2560 อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก 3 เดือนเฉลี่ยของ
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง คงที่ที่ร้อยละ 0.93 ในขณะที่อตั ราดอกเบี ้ยเงินกู้ลกู ค้ ารายใหญ่ชนดี
ั ้ (MLR) ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4
แห่ง ปรับตัวลดลงจากร้ อยละ 6.26 มาอยูท่ ี่ร้อยละ 6.20 จากสิ ้นปี 2559
ภาวะตลาดทุนในปี 2560 ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปิดที่ 1,753.71 จุด เพิ่มขึน้ 210.77 จุด หรื อร้ อยละ 13.7
เมื่อเทียบกับสิ ้นปี ก่อนหน้ าที่ 1,542.94 จุด สอดคล้ องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเชื่อมัน่ ของผู้ลงทุนต่อเศรษฐกิจไทย ทังนี
้ ้ มูลค่าการซื ้อ
ขายเฉลี่ยต่อวันลดลงจาก 50,244.97 ล้ านบาทในปี 2559 มาเป็ น 47,755.37 ล้ านบาท
เหตุการณ์ สาคัญ
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560 มีมติอนุมตั ิการรับโอนธุรกิจลูกค้ าราย
ย่อยจาก ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) ซึ่งการรับโอนธุรกิจดังกล่าวประสบความสาเร็ จเป็ นที่เรี ยบร้ อยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
2560 ซึ่งธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) รับโอนกิจการธุรกิจลูกค้ ารายย่อย ซึ่งประกอบด้ วยธุรกิจสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อ
ธุรกิจรายย่อย บริการธนบดีธนกิจ (Wealth Management) และเงินฝากรายย่อย รวมทังรั้ บโอนสาขาธนาคารเพิ่มอีก 4 สาขา ทังนี
้ ้ การรับโอนกิจการ
ดังกล่าวเป็ นไปตามแผนการเติบโตและการขยายฐานลูกค้ าของกลุ่มทิสโก้ พร้ อมทังขยายผลิ
้
ตภัณฑ์และบริ การทางการเงินสาหรับลูกค้ ารายย่อย
อย่างทัว่ ถึงแก่ลกู ค้ าทุกกลุม่
14.1

ภาพรวมผลการดาเนินงาน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) มีกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานในปี 2560 จานวน 4,300.56 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 613.00 ล้ านบาท
เมื่อเทียบกับปี 2559 (ร้ อยละ 16.6) โดยเป็ นผลมาจากการเพิ่มขึน้ ของรายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ และรายได้ ที่มิใช่ดอกเบีย้ จากธุรกิจหลักประกอบกับ
ค่าใช้ จา่ ยสารองหนี ้สูญที่ลดลงจากปี ก่อนหน้ า รายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 6.0 จากความสามารถในการรักษาอัตราดอกเบี ้ยของสินเชื่อรวม
และการบริ หารจัดการต้ นทุนที่มีประสิทธิภาพ รวมกับการเพิ่มขึน้ ของรายได้ ดอกเบีย้ จากธุรกิจสินเชื่อที่รับโอนจากธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
(ไทย) รายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ยจากธุรกิจหลักปรับตัวเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 6.6 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า ตามการขยายตัวอย่างแข็งแกร่งของธุร กิจนายหน้ า
ประกันภัย และการเริ่ มเปิ ดให้ บริ การขายกองทุนและผลิตภัณฑ์ประกันแบบ Open Architecture อย่างเต็ม ในส่วนของการตังส
้ ารองหนีส้ ญ
ู ลดลง
ร้ อยละ 26.2 เมื่อเทียบกับปี 2559 ตามคุณภาพสินทรัพย์โดยรวมที่ปรับตัวดีขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า
ธนาคารมีกาไรต่อหุ้นขัน้ พื ้นฐาน (Basic earnings per share) สาหรับปี 2560 เท่ากับ 4.67 บาท เทียบกับกาไรต่อหุ้นขัน้ พื ้นฐานจานวน
4.00 บาทในปี 2559 ส่วนอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ยสาหรับปี 2560 เท่ากับร้ อยละ 15.3 เทียบกับปี 2559 ที่ร้อยละ 13.8

14-1

ส่วนที ่ 3 หัวข้อที ่ 14 การวิ เคราะห์ และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ

(1) โครงสร้ างรายได้ ของธนาคาร
โครงสร้ างรายได้ ของธนาคารสาหรับปี 2559 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี ้
ตารางที่ 1 : โครงสร้ างรายได้ ของธนาคารทิสโก้ สาหรับปี 2559 และ 2560
ปี 2559
ประเภทของรายได้
รายได้ ดอกเบี ้ย
เงินให้ สนิ เชื่อ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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 มการขายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
รวมรายได้ จากการดาเนินงานสุทธิ
รวมค่าใช้ จ่ายจากการดาเนินงาน
หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
กาไรสุทธิสาหรั บปี

ปี 2560

เปลี่ยนแปลง

จานวนเงิน

สัดส่วน

จานวนเงิน

สัดส่วน

YoY

(ล้ านบาท)

(ร้ อยละ)

(ล้ านบาท)

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

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

6,527.06
573.70
8,286.28
143.97
15,531.01
(4,683.19)
10,847.82

44.7
3.9
56.7
1.0
106.3
(32.0)
74.2

19.6
17.7
(8.9)
(4.7)
2.2
(5.6)
6.0

3,139.46
(96.15)
3,043.31

22.8
(0.7)
22.1

3,293.29
(110.87)
3,182.42

22.5
(0.8)
21.8

4.9
15.3
4.6

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

20.46
1,339.92
15,390.62
(774.53)
14,616.09
(6,494.98)
(2,760.45)
5,360.66
(1,060.11)
4,300.55

0.1
9.2
105.3
(5.3)
100.0

119.1
71.2
9.4
155.7
6.2

16.0
16.6

(2) รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ
ในปี 2560 ธนาคารมีรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิจานวน 10,847.82 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 612.00 ล้ านบาท (ร้ อยละ 6.0) จากปี ก่อนหน้ า
โดยมีรายได้ ดอกเบี ้ยจานวน 15,531.01 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 336.51 ล้ านบาท (ร้ อยละ 2.2) ขณะที่ค่าใช้ จ่ายดอกเบีย้ มีจานวน 4,683.19 ล้ านบาท
ลดลง 275.48 ล้ านบาท (ร้ อยละ 5.6) จากต้ นทุนเงินฝากที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง และการบริหารจัดการต้ นทุนที่มีประสิทธิภาพ
อัตราผลตอบแทนของเงินให้ สินเชื่อ ณ สิ ้นปี 2560 อยูท่ ี่ร้อยละ 6.4 คงที่จากปี ก่อนหน้ า ขณะที่ต้นทุนเงินทุนปรับตัวลดลงจากร้ อย
ละ 2.1 ในปี 2559 เป็ นร้ อยละ 2.0 จากต้ นทุนดอกเบี ้ยเงินฝากที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ส่วนต่างอัตราดอกเบี ้ยของเงินให้ สินเชื่อเพิ่มขึน้ จาก
ร้ อยละ 4.3 ในปี ก่อนหน้ า มาเป็ นร้ อยละ 4.4 โดยส่วนต่างอัตราดอกเบี ้ยสุทธิ (Net Interest Margin) ในปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 3.9 ปรับตัวดีขึน้ จาก
ร้ อยละ 3.8 ในปี 2559
สาหรับรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิหลังหักหนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่าของปี 2560 มีจานวน 8,087.37 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจานวน 1,591.75 ล้ านบาท (ร้ อยละ 24.5) โดยมีค่าใช้ จ่ายหนีส้ ญ
ู หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่าจานวน 2,760.45 ล้ านบาท
ลดลงจานวน 979.76 (ร้ อยละ 26.2) ล้ านบาทเมื่อเทียบกับปี 2559 จากการควบคุมคุณภาพสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 2: ส่วนต่างอัตราดอกเบี ้ย

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

ปี 2559
(ร้ อยละ)
6.4
2.1
4.3

ปี 2560
(ร้ อยละ)
6.4
2.0
4.4

(3) รายได้ ท่มี ิใช่ ดอกเบีย้
ธนาคารมีรายได้ ที่ที่มิใช่ดอกเบี ้ยจากธุรกิจหลัก1จานวน 3,858.68 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 239.41 ล้ านบาท (ร้ อยละ 6.6) เมื่อเทียบกับ
ปี ก่อนหน้ า จากการขยายตัวอย่างแข็งแกร่งของธุรกิจนายหน้ าประกันภัย และการเริ่ มเปิ ดให้ บริ การขายกองทุนและผลิตภัณฑ์ประกันแบบ Open
Architecture อย่างเต็มรูปแบบ
(4) ค่ าใช้ จ่ายหนีส้ ูญ หนีส้ งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ในปี 2560 ธนาคารทิสโก้ ตงั ้ สารองหนีส้ ูญ หนีส้ งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้ อยค่ารวม จานวน 2,760.45 ล้ านบาท ลดลง
979.76 ล้ านบาท (ร้ อยละ 26.2) เมื่อเทียบกับปี 2559 คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 1.21 ของยอดสินเชื่อเฉลี่ย เป็ นไปตามคุณภาพสินเชื่อโดยรวมที่ปรับตัวดี
ขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
(5) ค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงาน
ในปี 2560 ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานมีจานวน 6,494.98 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 1,088.58 ล้ านบาท (ร้ อยละ 20.1) เมื่อเทียบกับปี
ก่อนหน้ า ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากค่าใช้ จา่ ยที่ผนั แปรตามการเติบโตของรายได้ และค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นเนื่องมาจากการรับโอนกิจการ อย่างไรก็ดี โดย
ธนาคารยังคงสามารถควบคุมต้ นทุนในการดาเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้ อตั ราส่วนค่าใช้ จ่ายต่อรายได้ รวมยังคงอยู่ในระดับต่าที่
ร้ อยละ 44.4
(6) ภาษีเงินได้ นิติบุคคล
ธนาคารมีคา่ ใช้ จา่ ยภาษีเงินได้ สาหรับปี 2560 จานวน 1,060.11 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราภาษี ร้ อยละ 19.8 อยู่ในระดับเดียวกับปี
2559
14.2 ฐานะการเงิน
(1) สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจานวน 288,275.29 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 10.6 จากปี 2559 สาเหตุ
หลักมาจากการรับโอนสินทรัพย์จากธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) โดยเงินให้ สินเชื่อเติบโตจาก 221,494.20 ล้ านบาทในปี 2559 เป็ น
244,937.04 ล้ านบาท (ร้ อยละ 10.6) อีกทัง้ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินเพิ่มขึน้ จาก 37,061.87 ล้ านบาท มาเป็ น 43,176.52 ล้ านบาท
(ร้ อยละ 16.5) และเงินลงทุนเพิ่มขึ ้นจาก 5,552.99 ล้ านบาท มาเป็ น 5,932.02 ล้ านบาท (ร้ อยละ 6.8) จากสิ ้นปี ก่อนหน้ า

1

รายได้ ที่มใิ ช่ดอกเบี ้ยจากธุรกิจหลัก สุทธิคา่ ใช้ จ่ายส่งเสริ มการขายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
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ตารางที่ 3: โครงสร้ างสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560
รายละเอียดสินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
สินเชื่อธุรกิจ
สินเชื่อรายย่อย
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สินเชื่ออื่น
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับ
มูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี ้
สินทรัพย์อื่น
รวมของธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้ านบาท)
(ร้ อยละ)
1,147.87
0.4
37,061.87
14.2
5,552.99
2.1
46,509.94
17.9
157,132.31
60.3
16,454.07
6.3
1,397.88
0.6
(7,500.53)
2,985.44
260,741.84

(2.9)
1.1
100.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้ านบาท)
(ร้ อยละ)
1,323.40
0.5
43,176.52
15.0
5,932.02
2.1
50,607.51
17.5
177,737.97
61.7
15,099.95
5.2
1,491.61
0.5
(10,709.29)
3,615.60
288,275.29

เปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)

(3.7)
1.2
100.0

15.3
16.5
6.8
8.8
13.1
(8.2)
6.7
42.8
21.1
10.6

 เงินลงทุน
เงินลงทุนของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจานวน 5,932.02 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 379.03 ล้ านบาท (ร้ อยละ 6.8) เมื่อ
เทียบกับ ณ สิ ้นปี 2559 ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของเงินลงทุนในตราสารหนี ้
 เงินให้ สินเชื่อและลูกหนี ้
เงินให้ สินเชื่อของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจานวน 244,937.04 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 23,442.84 ล้ านบาท (ร้ อยละ
10.6) จากปี 2559 จากการรับโอนธุรกิจสินเชื่อลูกค้ ารายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) ทัง้ นี ้ สัดส่วนเงินให้ สินเชื่อของธนาคาร
แบ่งออกเป็ น สินเชื่อรายย่อยร้ อยละ 72.6 สินเชื่อธุรกิจร้ อยละ 20.7 สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร้ อยละ 6.1 และสินเชื่ออื่นๆ ร้ อยละ 0.6
ตารางที่ 4 : รายละเอียดของเงินให้ สินเชื่อจาแนกตามประเภทธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560
ประเภทธุรกิจ
การผลิตและการพาณิชย์
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้ าง
สาธารณูปโภคและการบริการ
การเกษตรและเหมืองแร่
รวมสินเชื่อธุรกิจ
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม
สินเชื่อเช่าซื ้อ
สินเชื่อเพื่อการเคหะ
สินเชื่อเอนกประสงค์
สินเชื่อส่วนบุคคล
รวมสินเชื่อรายย่ อย
สินเชื่ออื่น
รวมของธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

จานวนเงิน
(ล้ านบาท)

จานวนเงิน
(ล้ านบาท)

สัดส่วน
(ร้ อยละ)

10,496.69
11,696.34
23,908.50
408.41
46,509.94
16,454.07
135,443.57
978.81
20,709.93
157,132.31
1,397.88
221,494.20
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4.7
5.3
10.8
0.2
21.0
7.4
61.1
0.4
9.4
70.9
0.6
100.0

11,019.73
14,972.95
22,696.33
1,918.50
50,607.51
15,099.95
126,285.81
20,757.33
26,763.87
3,930.96
177,737.97
1,491.61
244,937.04

สัดส่วน
(ร้ อยละ)
4.5
6.1
9.3
0.8
20.7
6.1
51.6
8.5
10.9
1.6
72.6
0.6
100.0

เปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)
5.0
28.0
(5.1)
369.7
8.8
(8.2)
(6.8)
2,020.7
29.2
n.a.
13.1
6.7
10.6
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 หนีท้ ่ไี ม่ ก่อให้ เกิดรายได้
ในปี 2560 ธนาคารมีอตั ราส่วนหนีท้ ี่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ร้อยละ 2.16 ลดลงจากปี ก่อนหน้ าที่ร้อยละ 2.31
โดยอัตราส่วนหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ประกอบด้ วยหนีท้ ี่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของสินเชื่อรายย่อยในอัตราร้ อยละ 2.60 หนีท้ ี่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของ
สินเชื่อธุรกิจในอัตราร้ อยละ 0.94 และหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอัตราร้ อยละ 1.27 โดยหนีท้ ี่ไม่ก่อให้ เกิด
รายได้ ทงหมดมี
ั้
จานวน 5,300.68 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 179.69 ล้ านบาท (ร้ อยละ 3.5) เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า ตามการเพิ่มขึน้ ของสินเชื่อที่รับโอนมา
จากธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย)
ตารางที่ 5: หนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ จาแนกตามประเภทสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประเภทธุรกิจ
การผลิตและการพาณิชย์
อสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้ าง
สาธารณูปโภคและการบริ การ
การเกษตรและเหมืองแร่
รวมหนี ้ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของสินเชื่อธุรกิจ
หนี ้ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของ
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สินเชื่อเช่าซื ้อ
สินเชื่อเพื่อการเคหะ
สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริ โภค
สินเชื่อส่วนบุคคล
รวมหนี ้ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของสินเชื่อรายย่อย
สินเชื่ออื่น
รวมหนี ้ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของธนาคาร

ร้ อยละของ

จานวนเงิน

สินเชื่อ
1.78
0.70
0.52
4.85
0.89

(ล้ านบาท)
187.21
81.57
123.39
19.83
412.00

3.62
2.60
9.32
1.82
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สัดส่วน
(ร้ อยละ)

ร้ อยละของ

จานวนเงิน

3.7
1.6
2.4
0.4
8.1

สินเชื่อ
2.06
0.51
0.66
1.23
0.94

(ล้ านบาท)
227.38
76.05
149.10
23.63
476.15

595.17
3,527.43
91.24
376.16
-

11.6
68.9
1.8
7.3
-

1.27
2.24
4.08
3.11
0.16

2.54
8.51

3,994.83
118.99

78.0
2.3

2.31

5,120.99

100.0

สัดส่วน
(ร้ อยละ)

เปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)

4.3
1.4
2.8
0.5
9.0

21.5
(6.8)
20.8
19.2
15.6

191.48
2,834.53
847.30
832.80
6.37

3.6
53.5
16.0
15.7
0.1

(67.8)
(19.6)
828.7
121.4
n.a.

2.60
7.51

4,521.00
112.05

85.3
2.1

13.2
(5.8)

2.16

5,300.68

100.0

3.5

 ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญและค่ าเผื่อการปรั บมูลค่ าจากการปรั บโครงสร้ างหนี ้
ทังนี
้ ้ ณ สิ ้นปี 2560 ธนาคารมียอดสารองค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี จ้ านวน
10,709.29 ล้ านบาท ธนาคารมีสารองขัน้ ต่าตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยจานวน 4,560.68 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนของเงินสารอง
ของธนาคารต่อสารองตามเกณฑ์ขนต
ั ้ ่าของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ร้อยละ 234.8 ทังนี
้ ้ สัดส่วนค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่า
จากการปรับโครงสร้ างหนี ้ต่อหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ณ สิ ้นปี 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ ้นมาอยูท่ ี่ร้อยละ 202.0
ตารางที่ 6 : รายละเอียดของค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ จาแนกตามการจัดชันของลู
้
กหนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560

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

31 ธันวาคม 2559
(ล้ านบาท)
2,658
2,041
827
416
273
1,276
7,491

สัดส่วน 31 ธันวาคม 2560
(ร้ อยละ)
(ล้ านบาท)
35.5
3,320
27.3
3,591
11.0
889
5.6
423
3.6
389
17.0
2,088
100.0
10,700
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สัดส่วน
(ร้ อยละ)
31.0
33.6
8.3
4.0
3.6
19.5
100.0

เปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)
24.9
75.9
7.5
1.7
42.5
63.6
42.8
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(2) หนีส้ ิน
หนีส้ ินรวมของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจานวน 259,350.42 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 11.2 เป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้น
ของเงินฝากรวม จาก 155,987.74 ล้ านบาท ณ สิน้ ปี 2559 มาเป็ น 181,536.19 ล้ านบาท (ร้ อยละ 16.4) จากการรั บโอนหนี ส้ ินจากธนาคาร
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) ซึง่ รวมถึงเงินฝากลูกค้ ารายย่อย ทังนี
้ ้ สัดส่วนหนี ้สินของธนาคาร ประกอบด้ วยเงินฝากซึ่งรวมเงินกู้ยืมระยะสันร้
้ อยละ
70.0 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินร้ อยละ 1.5 หุ้นกู้ร้อยละ 24.5 และ อื่นๆร้ อยละ 4.0
ตารางที่ 7: รายละเอียดของหนี ้สินจาแนกตามประเภท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หนีส้ ิน
เงินฝากรวม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หุ้นกู้
อื่น ๆ
รวมของกลุ่มทิสโก้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

จานวนเงิน

สัดส่วน

จานวนเงิน

สัดส่วน

(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

(ล้ านบาท)
181,536.19
3,852.91
63,601.70
10,359.62
259,350.42

(ร้ อยละ)
70.0
1.5
24.5
4.0
100.0

เปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)
16.4
(22.5)
(1.2)
29.9
11.2

(3) ส่ วนของเจ้ าของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ส่วนของเจ้ าของมีจานวน 28,924.87 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2559 จานวน 1,480.90 ล้ านบาท
(ร้ อยละ 5.4) จากการเพิ่มขึ ้นของกาไรสะสมตามผลการดาเนินงาน ส่งผลให้ มลู ค่าตามบัญชีของธนาคารทิสโก้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ
31.39 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ ้นจาก 29.78 บาทต่อหุ้น ณ สิ ้นปี 2560 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 2560 ธนาคารมีเงินสด จานวน 1,323.40 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 15.3 ประกอบด้ วยกระแสเงินสดสุทธิ
ได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 25,608.12 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของเงินรับฝาก และมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรม
ลงทุนจานวน 16,082.13 ล้ านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นเงินสดจ่ายซื ้อธุรกิจ ขณะที่มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 9,350.45 ล้ าน
บาท ส่วนใหญ่เป็ นผลจากเงินสดจ่ายชาระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
(5) แหล่ งที่มาและใช้ ไปของเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงสร้ างเงินทุนของธนาคาร ประกอบด้ วยหนีส้ ินจานวน 259,350.42 ล้ านบาท และส่วนของเจ้ าของ
จานวน 28,924.87 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 9.0 เท่า โดยองค์ประกอบของแหล่งเงินทุนด้ านหนีส้ ิน ได้ แก่ เงิน
ฝากรวมคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 63.0 ของแหล่งเงินทุน รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินมีสดั ส่วนร้ อยละ 1.3 หุ้นกู้และอื่นๆ ร้ อยละ 25.7 ขณะที่
ส่วนของผู้ถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 10.0 ตามลาดับ ธนาคารมีแหล่งใช้ ไปของเงินทุนหลัก คือ เงินให้ สินเชื่อ ซึ่งมีจานวน 244,937.04 ล้ านบาท
ณ สิ ้นปี 2560 ทาให้ อตั ราส่วนเงินให้ สินเชื่อต่อเงินฝาก 1คิดเป็ นร้ อยละ 134.9 นอกจากนีย้ งั ได้ นาเงินทุนไปลงทุนในรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน และตราสารประเภทต่างๆ เพื่อเป็ นการบริหารสภาพคล่อง
(6) การรั บอาวัล การคา้ ประกัน และภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารทิสโก้ มีการรับอาวัล การค ้าประกัน และภาระผูกพันจานวน 2,403.19 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ ร้ อย
ละ 8.0 จากสิ ้นปี 2559 จากการเพิ่มขึ ้นของวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลกู ค้ ายังไม่ได้ ถอน

1

เงินฝาก รวมถึง เงินกู้ยืมระยะสันที
้ ่เป็ นฐานลูกค้ าเงินฝากปกติของธนาคาร
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14.3

ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของแต่ ละกลุ่มธุรกิจ
 เงินให้ สินเชื่อ

เงินให้ สินเชื่อของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 244,937.04 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 23,442.84 ล้ านบาท (ร้ อยละ 10.6) จาก
ปี 2559 จากการรับโอนธุรกิจสินเชื่อลูกค้ ารายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) ทังนี
้ ้ สัดส่วนเงินให้ สินเชื่อของธนาคาร แบ่งออกเป็ น
สินเชื่อรายย่อยร้ อยละ 72.6 สินเชื่อธุรกิจร้ อยละ 20.7 สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร้ อยละ 6.1 และสินเชื่ออื่นๆ ร้ อยละ 0.6
 สินเชื่อธุรกิจ
ธนาคารมีสินเชื่อธุรกิจจานวน 50,607.51 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 4,097.57 ล้ านบาท (ร้ อยละ 8.8) จากสิ ้นปี 2559 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจาก
การขยายตัวของสินเชื่อในกลุม่ อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้ าง และกลุม่ การเกษตรและเหมืองแร่ นอกจากนี ้ เมื่อต้ นปี 2560 ธนาคารมีการจัดกลุ่ม
ลูกหนี ้บางส่วนใหม่ โดยจัดกลุม่ ลูกหนี ้สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมบางส่วน มาเป็ นสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ จานวนประมาณ 2,100 ล้ าน
บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินเชื่อ
 สินเชื่อสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม
ธนาคารมีสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจานวน 15,099.95 ล้ านบาท ลดลง 1,354.12 ล้ านบาท (ร้ อยละ 8.2) จากสิ ้นปี ก่อน
หน้ า สาเหตุมาจากการจัดกลุม่ ลูกหนี ้บางส่วนไปยังกลุม่ สินเชื่อธุรกิจ อย่างไรก็ดี ในระหว่างปี 2560 ธนาคารมีการรับโอนสินเชื่อธุรกิจรายย่อยจาก
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) ซึง่ ณ สิ ้นปี 2560 มีจานวน 2,281.36 ล้ านบาท
 สินเชื่อรายย่ อย
ธนาคารมีสินเชื่อรายย่อยจานวน 177,737.97 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 13.1 จากสิ ้นปี 2559 สาเหตุหลักมาจากการรับโอนธุรกิจ
สินเชื่อลูกค้ ารายย่อยจาก ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) โดยเป็ นการรับโอนธุรกิจใหม่ ได้ แก่ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อส่วนบุคคล
ทังนี
้ ้ สินเชื่อรายย่อยของธนาคารประกอบด้ วย สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ร้อยละ 71.1 สินเชื่ออเนกประสงค์ร้อยละ 15.1 สินเชื่อเพื่อ
การเคหะร้ อยละ 11.7 และสินเชื่อบุคคลร้ อยละ 2.2 โดยมูลค่าของสินเชื่อเช่าซื ้อมีจานวน 126,285.81 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับสิ ้นปี
ก่อนหน้ า ตามนโยบายการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวังในสภาวะที่หนีค้ รัวเรื อนยังคงอยู่ในระดับสูง ยอดขายรถยนต์ใหม่ภายในประเทศปี 2560
อยูท่ ี่ 871,647 คัน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.4 เมื่อเทียบกับยอดขายรถของปี 2559 ที่ 768,788 คัน ทังนี
้ ้ อัตราปริ มาณการให้ สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ใหม่ของ
ธนาคารต่อปริมาณการจาหน่ายรถยนต์ใหม่ (Penetration Rate) ในปี 2560 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 7.2 จากร้ อยละ 8.0 ในช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้ า นอกจากนี ้ เมื่อการรับโอนกิจการเสร็ จสิ ้น ณ สิ ้นปี 2560 ธนาคารมีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจานวน 20,757.33 ล้ านบาท และสินเชื่อส่วน
บุคคล (ซึง่ เป็ นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน) จานวน 3,930.96 ล้ านบาท
 สินเชื่ออื่นๆ
ธนาคารมีสินเชื่ออื่นๆจานวน 1,491.61 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 93.73 ล้ านบาท (ร้ อยละ 6.7) จากปี 2559
 เงินฝาก1 และเงินกู้ยืม
เงินฝากและเงินกู้ยืมรวมของธนาคารมีจานวน 245,137.89 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 11.2 จากปี ก่อนหน้ า โดยเงินฝากรวม มีจานวน
181,536.19 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 25,548.45 ล้ านบาท (ร้ อยละ 16.4) จากการรับโอนธุรกิจเงินฝากลูกค้ ารายย่อย ในขณะที่ห้ นุ กู้มีจานวน 63,601.70
ล้ านบาท ลดลง 760.30 ล้ านบาท (ร้ อยละ 1.2) ทังนี
้ ้ ณ สิ ้นปี 2560 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องจานวน 50,020.37 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
22.7 เมื่อเทียบกับปริมาณเงินฝากและเงินกู้ยืมของธนาคาร

1

เงินฝากรวม หมายถึง เงินฝาก และเงินกู้ยืมระยะสันซึ
้ ง่ เป็ นแหล่งเงินทุนปรกติของกลุม่ ทิสโก้
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ส่วนที ่ 3 หัวข้อที ่ 14 การวิ เคราะห์ และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ

ตารางที่ 8: รายละเอียดโครงสร้ างเงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประเภทเงินฝาก
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมื่อสิ ้นระยะเวลา
บัตรเงินฝาก
เงินกู้ยืมระยะสัน้
เงินฝากรวม
14.4

จานวนเงิน สัดส่วน
(ล้ านบาท) (ร้ อยละ)
3,800.99
2.4
51,928.03
33.3
14,839.89
9.5
85,381.90
54.7
36.92
0.0
155,987.74
100.0

จานวนเงิน สัดส่วน เปลี่ยนแปลง (ร้ อยละ)
(ล้ านบาท) (ร้ อยละ)
3,942.43
2.2
3.7
64,544.34
35.6
24.3
19,860.34
10.9
33.8
93,152.16
51.3
9.1
36.92
0.0
181,536.19
100.0
16.4

เงินกองทุน

เงินกองทุนภายในของธนาคารตามหลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุนภายในเพื่อรองรับความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจานวนทังสิ
้ ้น
35,351.43 ล้ านบาท ประกอบด้ วยเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 และส่วนปรับปรุ งเงินสารองส่วนเกินเพื่อรองรับความเสี่ยง ซึ่งเงินกองทุนหลักของธนาคารมี
ความเพียงพอเพื่อรองรับความเสี่ยงโดยรวมจานวน 10,669.70 ล้ านบาทที่ประเมินจากแบบจาลองความเสี่ยงภายใน โดยเพิ่มขึน้ 1,530.46 ล้ าน
บาทเมื่อเปรียบเทียบกับสิ ้นปี 2559 ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการปรับเพิ่มขึ ้นของความเสี่ยงด้ านเครดิต ซึง่ แสดงให้ เห็นระดับเงินกองทุนหลักส่วนเกินที่
มีอยูส่ งู ถึง 24,681.73 ล้ านบาท หรือ ร้ อยละ 69.8 ของเงินกองทุนรวม
ความต้ องการใช้ เงินทุนโดยรวมของธนาคารที่ประเมินจากแบบจาลองภายในของกลุ่มประกอบด้ วย เงินกองทุนที่ใช้ รองรับความเสี่ยงด้ าน
เครดิตเพิ่มขึ ้น 1,510.44 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 21.2 เป็ น 8,634.84 ล้ านบาท โดยสินเชื่อรวมของธนาคารเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 10.6 ในช่วงปี ที่ผ่านมา ซึ่ง
ส่วนใหญ่มาจากการรับโอนธุรกิจลูกค้ ารายย่อยจาก ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) ทังนี
้ ้ อัตราส่วนหนีท้ ี่ไม่ก่อให้ เกิ ดรายได้
ของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 2.2 ซึ่งลดลงจากร้ อยละ 2.3 โดยมีสาเหตุหลักมาจากคุณภาพสินเชื่อที่ปรับตัวดีขึน้ โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื ้อและสินเชื่อ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในขณะที่เงินกองทุนที่ใช้ รองรับความเสี่ยงด้ านตลาดลดลงจาก 113.14 ล้ านบาท เป็ น 60.98 ล้ านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผลจากการลดลง
ของความเสี่ยงจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในช่วงที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน ความแตกต่างของสินทรัพย์และหนีส้ ินโดยรวม (Duration Gap) ปรับ
ลดลงมาอยูท่ ี่ 0.68 ปี ซึ่งอยู่ในกรอบนโยบายที่สามารถบริ หารจัดการได้ โดยระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี ้ยทางด้ านสินทรัพย์ปรับ
ลดลงจาก 1.49 ปี มาอยูท่ ี่ 1.34 ปี ในขณะที่ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี ้ยทางด้ านหนี ้สินปรับลดลงจาก 0.72 ปี มาอยูท่ ี่ 0.65 ปี
ตารางที่ 9: ระยะเวลาเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี ้ยของสินทรัพย์และหนี ้สิน และผลกระทบ
ระยะเวลาโดยเฉลี่ย
ของการปรับอัตราดอกเบี ้ย (ปี )
สินทรัพย์
หนี ้สิน*
ความแตกต่ างสุทธิ (Gap)

ปี 2559
1.49
0.72
0.77

ปี 2560
1.34
0.65
0.68

การเปลี่ยนแปลงของรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ
ใน 1 ปี ต่อการปรับอัตราดอกเบี ้ยขึ ้นร้ อยละ 1 (ล้ านบาท)
ปี 2559
1,099.86
(1,016.68)
83.18

ปี 2560
1,404.12
(1,090.89)
313.23

* ไม่รวมบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากประจา

เมื่อพิจารณาในเรื่ องความเพียงพอของเงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคารทิสโก้ ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยอัตรา
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามเกณฑ์การดารงเงินกองทุนตามวิธี IRB อยู่ในระดับแข็งแกร่ งที่ร้อยละ 20.72 โดยยังคงสูงกว่าอัตราเงินกองทุน
ขันต
้ ่าร้ อยละ 9.75 ที่กาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะที่เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 และชันที
้ ่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 15.98
และร้ อยละ 4.74 ตามลาดับ โดยอัตราส่วนการดารงเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ดังกล่าวยังคงสูงกว่าอัตราขันต
้ ่าร้ อยละ 7.25

14-8

ส่วนที ่ 3 หัวข้อที ่ 14 การวิ เคราะห์ และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ

ตารางที่ 10: อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
(ร้ อยละ)
14.73
19.59

เงินกองทุนชันที
้ ่1
เงินกองทุนรวม
14.5

31 ธันวาคม 2560
(ร้ อยละ)
15.98
20.72

อันดับความน่ าเชื่อถือ

ธนาคารได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ ้ง จากัด ซึง่ ล่าสุด ณ วันที่ 11 เมษายน 2560 ได้ ประกาศอันดับเครดิต
องค์กรที่ ‘A’ ด้ วยแนวโน้ มอันดับเครดิต ‚คงที่‛ อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้ อนถึงความสามารถในการทากาไร ความเชื่อมัน่ ในคุณภาพสินทรัพย์ และ
ฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งของธนาคาร ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร มีดงั นี ้
ผลอันดับเครดิต (Unsolicited Rating)
อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว
อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสัน้
แนวโน้ มอันดับเครดิต

27 เม.ย. 2558
A
คงที่

วันที่ประกาศผลอันดับเครดิต
8 เม.ย. 2559
A
คงที่

11 เม.ย. 2560
A
คงที่

นอกจากนี ้ บริษัท ทริสเรทติ ้ง จากัด ยังได้ ประกาศอันดับเครดิตหุ้นกู้โดยมีผลการอันดับเครดิตของหุ้นกู้ดงั นี ้
วันที่ประกาศผลอันดับเครดิต
27 เม.ย. 2558
8 เม.ย. 2559
11 เม.ย. 2560
ทริสเรทติ ้ง
ทริสเรทติ ้ง
ทริสเรทติ ้ง
AAA-

ผลอันดับเครดิต
จัดอันดับโดย
TISCO22DA: หุ้นกู้ด้อยสิทธิครัง้ ที่ 2/2555 มูลค่า 1,243 ล้ านบาท
ไถ่ถอนปี 2565/1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนด
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 50,000 ล้ านบาท
ไถ่ถอนภายในปี 2563

A

A

A

ที่มา : บริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จากัด
/1
ออกและเสนอขายในปี 2555
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ปั จจัยที่อาจมีผลต่ อการดาเนินงานอย่ างมีนัยสาคัญในอนาคต (Forward Looking)

ปั จจัยเชิงมหภาคที่อาจมีผลต่อการดาเนินงานของบริ ษัทประกอบด้ วยปั จจัยหลักใน 3 ด้ าน ได้ แก่ ภาวะเศรษฐกิจทังภายในและภายนอก
้
ประเทศ ทิศทางอัตราดอกเบี ้ย และแนวโน้ มยอดขายรถยนต์ในประเทศ โดยมีรายละเอียดของปั จจัยต่าง ๆ ดังนี ้
ภาวะเศรษฐกิจในปี 2561 มีแนวโน้ มการเติบโตในระดับปานกลางท่ามกลาง โดยมีการเติบโตของภาคการส่งออกที่มีแนวโน้ มฟื น้ ตัวอย่าง
ต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟืน้ ตัวและภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทังการเร่
้
งใช้ จ่ายงบประมาณของภาครัฐและนโยบาย
การลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นปั จจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สาคัญและมีความชัดเจนมากขึน้ ขณะที่แนวโน้ มการลงทุนภาคเอกชน
คาดว่าจะปรับตัวดีขึ ้นตามโครงการลงทุนของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม กาลังซื ้อของผู้บริ โภคยังได้ รับแรงกดดันจากปั ญหาหนีส้ ินภาคครัวเรื อนที่ อยู่ใน
ระดับสูง ในขณะที่ความต้ องการสินเชื่อยังคงเพิ่มขึ ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
สาหรับทิศทางอัตราดอกเบี ้ยในประเทศ บริ ษัทคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะดาเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย โดยรักษาระดับ
อัตราดอกเบี ้ยนโยบายที่ร้อยละ 1.50 และมีโอกาสที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี ้ยหากอัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปขยายตัวมากกว่าการ
คาดการณ์ สาหรับแนวโน้ มยอดขายรถยนต์ในประเทศซึง่ เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื ้อของบริษัท คาดว่าจะขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องจากปี 2560 โดยมีการฟื น้ ตัวของกาลังซื ้อผู้บริ โภคเป็ นปั จจัยที่ท้าทาย นอกเหนือจากนีท้ ิศทางตลาดทุนยังคงปรับตัวดีขึน้ จากปี ก่อน จาก
ปั จจัยการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศและกาไรของบริษัทจดทะเบียนที่คาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ ้น
ท่ามกลางความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ บริ ษัทยังคงดาเนิ นนโยบายการบริ หารด้ วยความระมัดระวัง มุ่งเน้ นทา
ธุรกิจ ภายใต้ การกากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เข้ มแข็ง เพื่อให้ แน่ใจว่าธุรกิจจะสามารถเติบโตอย่างยัง่ ยืนในระยะยาว
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เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1.1 ข้ อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561)
ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ ครั ง้ แรก /

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /

สัดส่ วนการถือหุ้น

ความสัมพันธ์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่

ในบริ ษัท/1
(จานวนหุ้น / ร้ อยละ)

ทางครอบครั ว

และทักษะของการเป็ นกรรมการ

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ ครั ง้ ล่ าสุ ด
1. นายปลิว มังกรกนก
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการอิสระ

4 กันยายน 2551

ระหว่ างกรรมการ

ช่ วงเวลา

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

สามัญ

-

20 เมษายน 2560

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท / องค์ กร

บุริมสิทธิ

-

(ประเภทธุรกิจ)

-

กลุ่มทิสโก้
2555-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2553-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

(การลงทุน)

2555-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

2552-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

(ธนาคารพาณิชย์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริ ษัทอื น่ ทีอ่ าจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน รุ่น 5
วันทีไ่ ด้ รับการแต่งตั ้งครัง้ ล่าสุด :

ตาแหน่ ง

และผู้บริ หาร
69 Master of Business Administration (Finance)

Stanford University, USA
วันทีไ่ ด้ รับการแต่งตั ้งครัง้ แรก:

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

-

สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 10

บริ ษัทจดทะเบี ยนอืน่
2559-ปั จจุบนั

สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Audit Committee Program

2555-ปั จจุบนั

- หลักสูตร Role of the Chairman Program
- หลักสูตร Director Certification Program

บริษัท สตาร์ ปิ โตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)

กรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

(โรงกลัน่ น ้ามัน)

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2555-2558

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การอบรมภายใน

รองประธานคณะกรรมการ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษัทอื น่ ทีไ่ ม่ใช่บริ ษัทจดทะเบี ยน

2559-ปั จจุบนั

กรรมการ

2554-ปั จจุบนั

กรรมการ

สถาบันไทยพัฒน์

2553-ปั จจุบนั

กรรมการ

- Role of Financial Sector in Fighting Corruption
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัท อมตะ สปริง ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
(สนามกอล์ฟ)

- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development

บริษัท ชัชวาลย์-รอยัล แฮสโคนิ่ง จากัด
(ทีป่ รึกษาทางด้ านวิศวกรรม)
บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
(ทีป่ รึกษาทางด้ านสถาปั ตยกรรม)

หน่วยงานอืน่
2558-ปั จจุบนั

ทีป่ รึกษา

2550-2558

รองประธานกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2554-ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการ

มูลนิธิทสิ โก้ เพือ่ การกุศล

2554-ปั จจุบนั

กรรมการ

มูลนิธิหมอเสม พริง้ พวงแก้ ว

2547-ปั จจุบนั

กรรมการอานวยการ

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

2556-2558

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สานักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A1-1

เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ ครั ง้ แรก /
2. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล
กรรมการ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /

สัดส่ วนการถือหุ้น

ความสัมพันธ์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่

ในบริ ษัท/1
(จานวนหุ้น / ร้ อยละ)

ทางครอบครั ว

และทักษะของการเป็ นกรรมการ

59 ปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ระหว่ างกรรมการ

ช่ วงเวลา

-

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท / องค์ กร

กลุ่มทิสโก้
2553-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการบริหาร

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการบริหาร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)

2551-ปั จจุบนั

กรรมการ

(การลงทุน)

(กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)

นิติศาสตรบัณฑิต

2553-2559

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารกลุม่ ทิสโก้

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชีและการเงิน)

2556-2557

รักษาการหัวหน้ าพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์

2553-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

2548-ปั จจุบนั

กรรมการ

(ธนาคารพาณิชย์)

สาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5

2557-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด

สถาบันพระปกเกล้ าแพทยสภา

2557-ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ

(หลักทรัพย์)

2557-เม.ย.2560

ประธานคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จากัด

กรรมการตรวจสอบ

(หลักทรัพย์จดั การกองทุน)

กรรมการ

บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทสิ โก้ จากัด

วันทีไ่ ด้ รับการแต่งตั ้งครัง้ แรก:
4 กันยายน 2551
วันทีไ่ ด้ รับการแต่งตั ้งครัง้ ล่าสุด :
20 เมษายน 2560

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน รุ่น 8
สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 2

2554-เม.ย.2560

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(บริการงานด้ านฝึ กอบรม)

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์ เพือ่ สังคม" (นมธ.) รุ่น 2

บริ ษัทอื น่ ทีอ่ าจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-

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

บริ ษัทจดทะเบี ยนอืน่

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

-

- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส. รุ่นที่ 2)

บริ ษัทอื น่ ทีไ่ ม่ใช่บริ ษัทจดทะเบี ยน

สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

-

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้ านการค้ าและการพาณิชย์ (TEPCOT รุ่น 5)
สถาบันวิทยาลัยการค้ า มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 12 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

หน่วยงานอืน่
2560-ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการ

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)

2560-ปั จจุบนั

กรรมการ

โครงการการสร้ างแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย

2560-ปั จจุบนั

นายกสมาคม

2558-2560

กรรมการ

2558-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการโครงการ SHIFT Fund Facility Investment

กองทุนพัฒนาเงินทุนแห่งสหประชาชาติ (UNCDF)

2554-ปั จจุบนั

กรรมการ

มูลนิธิทสิ โก้ เพือ่ การกุศล

2555-2556

อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ

ในการต่อต้ านทุจริต

- หลักสูตร Director Certification Program
- หลักสูตรต่อต้ านการทุจริตสาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 2
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Correspondent Banking Seminar
DB (Asia Pacific) Training Center Pte Ltd.
การอบรมภายใน
- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development
สถาบันไทยพัฒน์
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Opportunities in Financial Services as a result of
Digital disruption and changing customer behaviours
CAPCO - The Capital Markets Company Limited

A1-2

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ ครั ง้ แรก /
3. รศ. ดร. อังครั ตน์ เพรียบจริ ยวัฒน์
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันทีไ่ ด้ รับการแต่งตั ้งครัง้ แรก:
4 กันยายน 2551

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /

สัดส่ วนการถือหุ้น

ความสัมพันธ์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่

ในบริ ษัท/1
(จานวนหุ้น / ร้ อยละ)

ทางครอบครั ว

และทักษะของการเป็ นกรรมการ

63 Doctor of Philosophy (Accounting)

สามัญ

-

New York University, USA

บุริมสิทธิ

-

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ระหว่ างกรรมการ

ช่ วงเวลา

-

ตาแหน่ ง

เม.ย.2556-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

บัญชีมหาบัณฑิต

2551-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

(การลงทุน)

บัญชีบณ
ั ฑิต

2554-2556

ทีป่ รึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

เม.ย.2556-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ

(ธนาคารพาณิชย์)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance
รุ่นที่ 6/2017

วันทีไ่ ด้ รับการแต่งตั ้งครัง้ ล่าสุด :

- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program

20 เมษายน 2560

- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management

บริ ษัทอื น่ ทีอ่ าจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษัทจดทะเบี ยนอืน่

- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control
and Risk Management

2557-ปั จจุบนั

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

2551-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

(จัดจาหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้ สานักงาน)

- หลักสูตร Role of the Chairman Program

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function

บริ ษัทอื น่ ทีไ่ ม่ใช่บริ ษัทจดทะเบี ยน

- หลักสูตร Audit Committee Program

2559-ปั จจุบนั

กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง

- หลักสูตร Director Accrediation Program

หน่วยงานอืน่

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2559-ปั จจุบนั

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

การรถไฟแห่งประเทศไทย

2557-ปั จจุบนั

กรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย

Standard (IFRS)

2555-ปั จจุบนั

คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

The Institute of Chartered Accountants in England and Wales

2545-ปั จจุบนั

คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

(ICAEW)

2535-ปั จจุบนั

ทีป่ รึกษาฝ่ ายกากับบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

2552-2558

คณะทางานเพือ่ ติดตามการปฏิบตั ิด้านบัญชีและบรรษัทภิบาล

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

- Certification in International Financial Reporting

2549-2558

ประธานคณะกรรมการกากับดูแล

กองทุนเปิ ดดัชนีพนั ธบัตรไทยเอบีเอฟ

การอบรมภายใน

2540–2558

รองศาสตราจารย์

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- Role of Financial Sector in Fighting Corruption

2555-2557

ทีป่ รึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ

2555-2556

คณะอนุกรรมการการเงิน งบประมาณและการลงทุน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

2555-2556

คณะอนุกรรมการการเงิน งบประมาณและการลงทุน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
วันทีไ่ ด้ รับการแต่งตั ้งครัง้ แรก:

บริษัทหลักทรัพย์ เพือ่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
(การให้ สินเชื่อเพือ่ ธุรกิจต่อหลักทรัพย์ )

- หลักสูตร Director Certification Program

4. นางภัทรี ยา เบญจพลชัย

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท / องค์ กร

กลุ่มทิสโก้

63 พาณิชยศาสตร์ มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
ส.ค.2556-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ประกาศนียบัตรด้ านการสอบบัญชีขั ้นสูง

2554-ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ

(การลงทุน)

บัญชีบณ
ั ฑิต (บัญชีทฤษฎี)

2553-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2554-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ

(ธนาคารพาณิชย์)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16 มิถนุ ายน 2553

A1-3

เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ ครั ง้ แรก /

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /

สัดส่ วนการถือหุ้น

ความสัมพันธ์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่

ในบริ ษัท/1
(จานวนหุ้น / ร้ อยละ)

ทางครอบครั ว

และทักษะของการเป็ นกรรมการ

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ระหว่ างกรรมการ

ช่ วงเวลา

- IOD (Singapore) 2017 Flagship Conference
วันทีไ่ ด้ รับการแต่งตั ้งครัง้ ล่าสุด :

"The Sustainability Imperative"

20 เมษายน 2560

Singapore Institute of Directors (SID)
- IOD (UK) Annual Convention 2016 "Thriving in a Changing World"

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท / องค์ กร

บริ ษัทจดทะเบี ยนอืน่
2559-ปั จจุบนั

The Institute of Directors (UK)
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance
- หลักสูตร Director Certification Program Update

ตาแหน่ ง
บริ ษัทอื น่ ทีอ่ าจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการอิสระ

บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ

(โทรคมนาคม)

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
2557-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)

- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(กิจการสื่อสารมวลชน)

- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (รุ่นที่ 1)

กรรมการกากับดูแลกิจการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กรรมการสรรหา

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

บริ ษัทอื น่ ทีไ่ ม่ใช่บริ ษัทจดทะเบี ยน
2556-ปั จจุบนั

- หลักสูตรผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา

2553-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

บริษัท บางกอกกล๊ าส จากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์)

กรรมการ

บริษัท บ้ านร่วมทางฝั น จากัด

การอบรมภายใน

(พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development
สถาบันไทยพัฒน์
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Opportunities in Financial Services as a result of
Digital disruption and changing customer behaviours

หน่วยงานอืน่
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ก.พ.2560-ปั จจุบนั

ทีป่ รึกษาสาหรับมาตรการลงโทษทางแพ่ง

ก.พ.2560-ปั จจุบนั

อนุกรรมการวินิจฉัยการเข้ าถือหลักทรัพย์เพือ่ ครอบงากิจการ

2553-2560

คณะกรรมการวินยั กรรมการและผู้บริหารของบริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์

2558-ปั จจุบนั

กรรมการบริหารกองทุนผู้สงู อายุ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

2556-ปั จจุบนั

คณะกรรมการพิจารณา SET AWARD และอนุกรรมการศูนย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

CAPCO - The Capital Markets Company Limited

พัฒนาการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
2556-ปั จจุบนั

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้ านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

2556-ปั จจุบนั

กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2556-ปั จจุบนั

กรรมการประเมินกองทุนหมุนเวียน

กระทรวงการคลัง

2553-ปั จจุบนั

ทีป่ รึกษา

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2554-2557

คณะกรรมการพิจารณากรรมการแห่งปี

2553-ปั จจุบนั

ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลาง

2550-ปั จจุบนั

ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลาง
ทีป่ รึกษากิติมศักดิ์

2545-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท กระบี่ เภตรา จากัด

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
(พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2554-2560

กรรมการจรรยาบรรณ

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

2554-2559

ประธานคณะกรรรมการตรวจสอบ

สานักงานคณะกรรมการตลาดสินค้ าเกษตรล่วงหน้ าแห่งประเทศไทย

2553-2556

กรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวงกลาโหม

สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม

A1-4

เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ ครั ง้ แรก /
5. นายสถิตย์ อ๋ องมณี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
วันทีไ่ ด้ รับการแต่งตั ้งครัง้ แรก:
30 เมษายน 2557
วันทีไ่ ด้ รับการแต่งตั ้งครัง้ ล่าสุด :
20 เมษายน 2560

6. นายทาคาชิ คุโรเมะ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
(กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่

และทักษะของการเป็ นกรรมการ
71 Master of Business Administration (Finance)
Fairleigh Dickinson University, USA
บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Forum 2017 "The Board's Role in CEO
Succession Planning"
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การอบรมภายใน
- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development
สถาบันไทยพัฒน์
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Opportunities in Financial Services as a result of
Digital disruption and changing customer behaviours
CAPCO - The Capital Markets Company Limited

48 Bachelor of Economics
The University of Tokyo, Japan
- หลักสูตร Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริ ษัท/1
(จานวนหุ้น / ร้ อยละ)
สามัญ
บุริมสิทธิ
-

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ
-

ช่ วงเวลา
พ.ค.2560-ปั จจุบนั
2559-ปั จจุบนั
มิ.ย.2558-ปั จจุบนั
2557-เม.ย.2560
2557-2559
ส.ค.2556–2557
พ.ค.2560-ปั จจุบนั
2559-ปั จจุบนั
2557-2559
2557-2559
2554-2556
2554-2556

ก.ค.2559-ปั จจุบนั
ก.ค.2559-ปั จจุบนั

วันทีไ่ ด้ รับการแต่งตั ้งครัง้ แรก:
12 กรกฎาคม 2559
วันทีไ่ ด้ รับการแต่งตั ้งครัง้ ล่าสุด :
20 เมษายน 2560
มิ.ย.2559-ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง
กลุ่มทิสโก้
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการ
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทอื น่ ทีอ่ าจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษัทจดทะเบี ยนอืน่
บริ ษัทอื น่ ทีไ่ ม่ใช่บริ ษัทจดทะเบี ยน
หน่วยงานอืน่
กลุ่มทิสโก้
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ (กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)
กรรมการบริหาร
บริ ษัทอื น่ ทีอ่ าจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษัทจดทะเบี ยนอืน่
บริ ษัทอื น่ ทีไ่ ม่ใช่บริ ษัทจดทะเบี ยน
กรรมการผู้จดั การ

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท / องค์ กร
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
(หลักทรัพย์)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จากัด
(หลักทรัพย์จดั การกองทุน)

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

บริษัท เอ็มเอชซีบี คอนซัลติ ้ง (ประเทศไทย) จากัด
(ทีป่ รึกษา)

เม.ย.2557-พ.ค.2559 Deputy General Manager of International Corporate Advisory Div
(Current: Global StrategicAdvisory Dep.)
พ.ค.2552-มี.ค.2557 SVP of International Corporate & Institutional Banking Div
หน่วยงานอืน่
-

A1-5

Mizuho Bank Limited
(ธนาคารพาณิชย์)

เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ ครั ง้ แรก /
7. นายชือ-เหา ซุน
(โฮเวิร์ด ซุน)
กรรมการ
กรรมการบริหาร
(กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /

สัดส่ วนการถือหุ้น

ความสัมพันธ์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่

ในบริ ษัท/1
(จานวนหุ้น / ร้ อยละ)

ทางครอบครั ว

และทักษะของการเป็ นกรรมการ

40 Master of Science (Finance)
Bentley University, USA

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ระหว่ างกรรมการ

ช่ วงเวลา

-

Master of Business Administration
Boston University, USA
Bachelor of Arts (Economics)

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท / องค์ กร

กลุ่มทิสโก้
2555-ปั จจุบนั

กรรมการบริหาร

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2554-ปั จจุบนั

กรรมการ

(การลงทุน)

เม.ย.2557-ปั จจุบนั

กรรมการ (กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

2555-ปั จจุบนั

กรรมการบริหาร

(ธนาคารพาณิชย์)

Taipei University, Taiwan

บริ ษัทอื น่ ทีอ่ าจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

วันทีไ่ ด้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก:

-

29 มิถนุ ายน 2554

บริ ษัทจดทะเบี ยนอืน่
-

วันทีไ่ ด้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด :

บริ ษัทอื น่ ทีไ่ ม่ใช่บริ ษัทจดทะเบี ยน

20 เมษายน 2560

2556-ปั จจุบนั

Senior Vice President

CDIB & Partners Investment Holding Corporation

2555-2556

Assistant Vice President

(การลงทุน)

หน่วยงานอืน่
8. นายสุ ทศั น์ เรื องมานะมงคล
กรรมการ
กรรมการบริหาร
(กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)

56 Master of Science (Finance)
University of Wisconsin-Madison, USA
Master of Business Administration (Finance)
Western Illinois University, USA
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )

วันทีไ่ ด้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก:
4 กันยายน 2551

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification Program

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
ม.ค.2560-ปั จจุบนั

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารกลุม่ ทิสโก้

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2558-ปั จจุบนั

กรรมการอานวยการ

(การลงทุน)

2552-ปั จจุบนั

กรรมการบริหาร

2551-ปั จจุบนั

กรรมการ

2553-2557

กรรมการผู้จดั การใหญ่

2552-ปั จจุบนั

กรรมการ (กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร

(ธนาคารพาณิชย์)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
วันทีไ่ ด้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ ล่าสุด :

การอบรมภายใน

2552-2559

กรรมการผู้จดั การใหญ่

20 เมษายน 2560

- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development

เม.ย.2560-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จากัด

กรรมการ

(หลักทรัพย์จดั การกองทุน)

สถาบันไทยพัฒน์
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption

บริ ษัทอื น่ ทีอ่ าจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

- Opportunities in Financial Services as a result of

บริ ษัทจดทะเบี ยนอืน่

Digital disruption and changing customer behaviours

-

CAPCO - The Capital Markets Company Limited

บริ ษัทอื น่ ทีไ่ ม่ใช่บริ ษัทจดทะเบี ยน
2556-ปั จจุบนั

กรรมการ

2553-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท โดลไทยแลนด์ จากัด
(อุปโภคบริโภค)
บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ไทยแลนด์) จากัด
(ผลิตสายไฟและสายเคเบิ ้ล)

A1-6

เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ ครั ง้ แรก /

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /

สัดส่ วนการถือหุ้น

ความสัมพันธ์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่

ในบริ ษัท/1
(จานวนหุ้น / ร้ อยละ)

ทางครอบครั ว

และทักษะของการเป็ นกรรมการ

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ระหว่ างกรรมการ

ช่ วงเวลา
2553-ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท / องค์ กร
บริษัท พีดีทแี อล เทรดดิ ้ง จากัด
(จัดจาหน่ายสายไฟ สายเคเบิ ้ล เครื่องมือสื่อสาร)

หน่วยงานอืน่

9. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์
กรรมการผู้จดั การใหญ่
(กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)

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

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

2552-ปั จจุบนั

กรรมการ

มูลนิธิทสิ โก้ เพือ่ การกุศล

2553-2559

กรรมการ

สมาคมธนาคารไทย

-

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลุ่มทิสโก้
ม.ค.2560-ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การใหญ่

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2553-2559

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่

(การลงทุน)

เม.ย.2560-ปั จจุบนั

กรรมการ (กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร

(ธนาคารพาณิชย์)

- Japan-focused Management Program
Japan-America Institute of Management Science, USA
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.)
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

ม.ค.2560-ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การใหญ่

2553-2559

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายสินเชื่อรายย่อย

2558-2560

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จากัด

- หลักสูตร Director Certification Program

กรรมการ

(ลีสซิ่ง)

- หลักสูตร Director Accreditation Program

2553-2560

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท ไฮเวย์ จากัด

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2552-2560

กรรมการ

(เช่าซื ้อ)

2552-2560

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลิสซิ่ง จากัด

กรรมการ

(ลีสซิ่ง)

- หลักสูตร Financial Executive Development Program
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
การอบรมภายใน

อื น่ ๆ
2549-ปั จจุบนั

- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development

กรรมการ

สถาบันไทยพัฒน์

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จากัด (มหาชน)
(ประกันภัย)

- Role of Financial Sector in Fighting Corruption
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Opportunities in Financial Services as a result of
Digital disruption and changing customer behaviours
CAPCO - The Capital Markets Company Limited
10. นายพิธาดา วัชรศิริธรรม
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่

53 Master of Business Administration
Indiana University of Pennsylvania, USA

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ม.ค.2556-ปั จจุบนั

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2553-ปั จจุบนั

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายบรรษัทธนกิจ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

2555-ม.ค.2556

รักษาการหัวหน้ าวาณิชธนกิจ

(ธนาคารพาณิชย์)

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

2554-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด

อื น่ ๆ

(หลักทรัพย์)

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

(การลงทุน)

- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries (2016)

-

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

A1-7

เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ ครั ง้ แรก /
11. นายชลิต ศิลป์ศรี กุล
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /

สัดส่ วนการถือหุ้น

ความสัมพันธ์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่

ในบริ ษัท/1
(จานวนหุ้น / ร้ อยละ)

ทางครอบครั ว

และทักษะของการเป็ นกรรมการ

56 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาบัญชี)

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ระหว่ างกรรมการ

ช่ วงเวลา

ก.พ.2560-ปั จจุบนั

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Financial Executive Development Program (FINEX 14)

ตาแหน่ ง
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่

Crestcom Bullet Proof Manager
- หลักสูตร Director Certification Program

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ก.ค.2556-ม.ค.2560 ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส

(การลงทุน)

ก.พ.2560-ปั จจุบนั

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายสินเชื่อรายย่อย

ก.ค.2556-ม.ค.2560 ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส สายธุรกิจธนบดีธนกิจ

สมาคมสถาบันการศึกษาธนาคารและการเงินไทย
- หลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหาร

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท / องค์ กร

กลุ่มทิสโก้

2556-2556

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายธุรกิจธนบดีธนกิจและบริการธนาคาร

2553-2556

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายการตลาดสินเชื่อรายย่อย

มี.ค.2560-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

2553-2556

กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(ธนาคารพาณิชย์)

บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จากัด
(ลีสซิ่ง)
บริษัท ไฮเวย์ จากัด
(เช่าซื ้อ)

อื น่ ๆ
12. นายเมธา ปิ งสุ ทธิวงศ์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่

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

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
ก.พ.2560-ปั จจุบนั

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายธุรกิจธนบดีและบริการธนาคาร

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ม.ค.2553-ม.ค.2560 ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส

(การลงทุน)

ก.พ.2560-ปั จจุบนั

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายธุรกิจธนบดีและบริการธนาคาร

- หลักสูตร Director Certification Program

ก.ค.2556-ม.ค.2560 ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส สายสินเชื่อรายย่อย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ม.ค.2553-ม.ค.2556 ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส สายธุรกิจธนบดีธนกิจ

(ธนาคารพาณิชย์)

และบริการธนาคาร
อื น่ ๆ
2542-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จากัด
(ขนส่ง)

13. นายรุ่ งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่

51 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
มี.ค.2560-ปั จจุบนั

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ – บริหารการขาย และการตลาด

ก.พ.2560-ปั จจุบนั

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - บริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 1

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

2558–ม.ค.2560

ผู้อานวยการสายอาวุโส - สินเชื่อรายย่อย – บริหารผลิตภัณฑ์และการตลาด

(ธนาคารพาณิชย์)

2552–2558

รองหัวหน้ าธนกิจลูกค้ ารายย่อยและหัวหน้ าบริหารการขายทางกรุงเทพ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

อื น่ ๆ
-

A1-8

เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ ครั ง้ แรก /
14. นายยุทธพงษ์ ศรี วงศ์ จรรยา
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /

สัดส่ วนการถือหุ้น

ความสัมพันธ์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่

ในบริ ษัท/1
(จานวนหุ้น / ร้ อยละ)

ทางครอบครั ว

และทักษะของการเป็ นกรรมการ

51 Master of Business Administration
The University of Mississippi, USA

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ระหว่ างกรรมการ

ช่ วงเวลา

-

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท / องค์ กร

กลุ่มทิสโก้
ก.พ.2560-ปั จจุบนั

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่

ก.พ.2560-ปั จจุบนั

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - บริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 2

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

- Financial Executive Development Program (FINEX)

2556-ม.ค.2560

ผู้อานวยการสายอาวุโส สินเชื่อรายย่อย – บริหารกิจการสาขา

(ธนาคารพาณิชย์)

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

ก.ค.2556-2558

ผู้อานวยการสายอาวุโส หัวหน้ าบริการขายทางสาขา

2552-2556

รองหัวหน้ าธนกิจลูกค้ ารายย่อย และหัวหน้ าบริหารการขายทางสาขา

2559–ปั จจุบนั

กรรมการ

2556-ปั จจุบนั

กรรมการ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์ )

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท ออล-เวย์ส จากัด
(บริการบัตรเครดิต)
บริษัท ไฮเวย์ จากัด
(เช่าซื ้อ)

อื น่ ๆ
15. นายเดชพินันท์ สุทศั นทรวง
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่

47 Master of Business Administration
Eastern Michigan University, USA

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
ก.พ.2560-ปั จจุบนั

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ก.พ.2560-ปั จจุบนั

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ – ปฏิบตั ิการสินเชื่อรายย่อย

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

2553-ม.ค.2560

ผู้อานวยการสายอาวุโส – ปฏิบตั ิการสินเชื่อรายย่อย

(ธนาคารพาณิชย์)

2559–ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ออล-เวย์ส จากัด

2551–ปั จจุบนั

กรรมการ

(บริการบัตรเครดิต)
บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จากัด
(ลีสซิ่ง)
อื น่ ๆ
16. นายพิชา รั ตนธรรม
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่

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

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
ก.พ.2560-ปั จจุบนั

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่

ก.พ.2560-ปั จจุบนั

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - ธุรกิจธนบดี

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

2556-ม.ค.2560

ผู้อานวยการสายอาวุโส - ธุรกิจธนบดีธนกิจ

(ธนาคารพาณิชย์)

2553-ปั จจุบนั

หัวหน้ าธุรกิจธนบดีธนกิจ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (สถิต)ิ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Financial Executive Development Program
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

อื น่ ๆ
-

A1-9

เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ ครั ง้ แรก /
17. นายมานพ เพชรดารงค์ สกุล
หัวหน้ าธุรกิจขนาดใหญ่

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /

สัดส่ วนการถือหุ้น

ความสัมพันธ์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่

ในบริ ษัท/1
(จานวนหุ้น / ร้ อยละ)

ทางครอบครั ว

และทักษะของการเป็ นกรรมการ

38 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)

สามัญ

-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บุริมสิทธิ

-

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ระหว่ างกรรมการ

ช่ วงเวลา

ก.ค.2556-ปั จจุบนั

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการจัดการทัว่ ไป)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท / องค์ กร

กลุ่มทิสโก้
หัวหน้ าธุรกิจขนาดใหญ่

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

รักษาการหัวหน้ าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่

(ธนาคารพาณิชย์)

ก.พ.2556-ปั จจุบนั

รักษาการหัวหน้ าวาณิชธนกิจ

2555-ม.ค.2556

รองหัวหน้ าวาณิชธนกิจ
อื น่ ๆ
-

18. นางสาวปภัสสร อรรถจินดา
หัวหน้ าการจัดการสินเชื่อ
และความเสี่ยง

54 Master of Business Administration (Finance)
Oklahoma City University

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี)

กลุ่มทิสโก้
ก.ค.2556-ปั จจุบนั

หัวหน้ าการจัดการสินเชื่อและความเสี่ยง

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

2548-มิ.ย.2556

หัวหน้ าวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ

(ธนาคารพาณิชย์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อื น่ ๆ
-

19. นางมาลาทิพย์ สวินทร
หัวหน้ าวิเคราะห์ธรุ กิจ
และความเสี่ยง

52 Master of Business Administration (Management)
New York Institution Of Technology

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
ต.ค.2557-ปั จจุบนั

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี)

หัวหน้ าวิเคราะห์ธรุ กิจและความเสี่ยง

ก.ค.2556-ก.ย.2557 หัวหน้ าวิเคราะห์ธรุ กิจและความเสี่ยง 1

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

อื น่ ๆ
-

20. นางสาวสุ นี ทองสมบัติพาณิช
หัวหน้ าวิเคราะห์ธรุ กิจ
และความเสี่ยง

51 Master of Business Administration (Management)
James Cook University

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
ต.ค.2557-ปั จจุบนั

วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (พยาบาล)

หัวหน้ าวิเคราะห์ธรุ กิจและความเสี่ยง

ก.ค.2556-ก.ย.2557 หัวหน้ าวิเคราะห์ธรุ กิจและประเมินความเสี่ยง 1

วิทยาลัยพยาบาลเกื ้อการุณย์

ก.พ.-มิ.ย.2556

มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

รองหัวหน้ าวิเคราะห์ธรุ กิจและประเมินความเสี่ยง 1
อื น่ ๆ
-

21. นางสาวรพีพร อุ่นชลานนท์
หัวหน้ าบริหารสินเชื่อ

52 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเศรษฐกิจ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
2555-ปั จจุบนั

หัวหน้ าบริหารสินเชื่อ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อื น่ ๆ

นิติศาสตรบัณฑิต (กฎหมาย)

-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
22. นางสาวิกา จงภักดิ์ไพศาล

48 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (กฎหมาย)

สามัญ

-

หัวหน้ านิติกรรมสัญญา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บุริมสิทธิ

-

บริหารธุรกิจบัณฑิต (กฎหมาย)

-

กลุ่มทิสโก้
ต.ค.2557-ปั จจุบนั

หัวหน้ านิติกรรมสัญญา

ก.ค.2556-ก.ย.2557 รองหัวหน้ าบริหารสินเชื่อ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อื น่ ๆ

ประกาศนียบัตรเนติบณ
ั ฑิตไทย

-

A1-10

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ ครั ง้ แรก /
23. นายวิทยา เมตตาวิหารี
ผู้ชว่ ยหัวหน้ าบริหารการขายและ
การตลาดสินเชื่อรายย่อย 1

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /

สัดส่ วนการถือหุ้น

ความสัมพันธ์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่

ในบริ ษัท/1
(จานวนหุ้น / ร้ อยละ)

ทางครอบครั ว

และทักษะของการเป็ นกรรมการ

44 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)

สามัญ

-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บุริมสิทธิ

-

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ระหว่ างกรรมการ

ช่ วงเวลา

ก.พ.2560-ปั จจุบนั

วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต (วิศวกรรมเครื่ องกล)

ตาแหน่ ง
ผู้ชว่ ยหัวหน้ าสินเชื่อรายย่อย – บริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 1

ก.ย.2558-ม.ค.2560 ผู้ชว่ ยหัวหน้ าสินเชื่อรายย่อย – บริหารกิจการสาขา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท / องค์ กร

กลุ่มทิสโก้
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

ต.ค.2553-ส.ค.2558 ผู้ชว่ ยหัวหน้ าบริหารการขายทางสาขาและรักษาการหัวหน้ าพัฒนาธุรกิจสาขา
ภูอื น่ มๆิภาค
-

24. นายนพดล ชุ่มวงศ์
หัวหน้ าเช่าซื ้อ

52 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต

กลุ่มทิสโก้
ก.พ.2560-ปั จจุบนั

หัวหน้ าเช่าซื ้อ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

2555-ม.ค.2560

ผู้จดั การ สาขารัตนาธิเบศร์และสาขารังสิต

(ธนาคารพาณิชย์)

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

อื น่ ๆ
-

25. นางสาวปาริ ชาติ สุทศั นทรวง
หัวหน้ าเช่าซื ้อโครงการพิเศษ

44 Master of Business Administration (Finance)
Cleveland State University

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

กลุ่มทิสโก้
ก.ค.2558-ปั จจุบนั

หัวหน้ าเช่าซื ้อโครงการพิเศษ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

เม.ย.-ก.ค.2558

รองหัวหน้ าเช่าซื ้อโครงการพิเศษ

(ธนาคารพาณิชย์)

ม.ค.2556-มี.ค.2558 ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาด - เช่าซื ้อโครงการพิเศษ
อื น่ ๆ
-

26. นายธีรยุทธ ประเสริฐรั ตนเดโช
หัวหน้ าการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
สินเชื่อรายย่อย

44 Master of Commerce (Finance)
The University of New South Wales, Australia

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

กลุ่มทิสโก้
ก.พ.2556-ปั จจุบนั

หัวหน้ าพัฒนาธุรกิจสินเชื่อรายย่อย

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

2555-ม.ค.2556

หัวหน้ าพัฒนาธุรกิจ - บริหารการขายทางกรุงเทพ

(ธนาคารพาณิชย์)

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อื น่ ๆ
-

27. นายสุ เทพ ตรั ยวรรณกิจ

54 ศิลปศาสตรบัณฑิต (บริหารทรัพยากรมนุษย์)

สามัญ

-

หัวหน้ ากิจการสาขา 1

สถาบันราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา

บุริมสิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
2548-ปั จจุบนั

หัวหน้ ากิจการสาขา 1

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

อื น่ ๆ
28. นายสมบูรณ์ ศิริรักษ์
หัวหน้ ากิจการสาขา 2

53 วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
ก.ย.2558-ปั จจุบนั

หัวหน้ ากิจการสาขา 2

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

อื น่ ๆ
-

A1-11

เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ ครั ง้ แรก /
29. นายถวัลย์ วิชิตวาที
หัวหน้ ากิจการสาขา 3

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /

สัดส่ วนการถือหุ้น

ความสัมพันธ์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่

ในบริ ษัท/1
(จานวนหุ้น / ร้ อยละ)

ทางครอบครั ว

และทักษะของการเป็ นกรรมการ

58 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)
มหาวิทยาลัยสยาม

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ระหว่ างกรรมการ

ช่ วงเวลา

-

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท / องค์ กร

กลุ่มทิสโก้
ม.ค.2560-ปั จจุบนั

หัวหน้ ากิจการสาขา 3

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

2554-2560

ผู้จดั การสาขาภูเก็ตและสาขากระบี่

(ธนาคารพาณิชย์)

มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

อื น่ ๆ
-

30. นางสาววิภา เมตตาวิหารี
หัวหน้ าสินเชื่ออเนกประสงค์และ

47 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
2545-ปั จจุบนั

หัวหน้ าสินเชื่ออเนกประสงค์และการขายตรง

การขายตรง

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

อื น่ ๆ
31. นางสาวเพ็ญทิพย์ เหล่ าบุญเจริญ
หัวหน้ ากากับสินเชื่อ

51 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)

สามัญ

-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บุริมสิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
2555-ปั จจุบนั

หัวหน้ ากากับสินเชื่อ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อื น่ ๆ
-

32. นายกลชัย อุดมศรี สุข
หัวหน้ าบริหารสินเชื่อรายย่อย
รักษาการ หัวหน้ าบริหารสินเชื่อ
รายย่อยโครงการพิเศษ

33 ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต (ปริมาณวิเคราะห์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มทิสโก้
2560-ปั จจุบนั

รักษาการ หัวหน้ าบริหารสินเชื่อรายย่อยโครงการพิเศษ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

2559-ปั จจุบนั

หัวหน้ าบริหารสินเชื่อรายย่อย

(ธนาคารพาณิชย์)

2558-2559

รองหัวหน้ าบริหารสินเชื่อรายย่อย

2556-2558

ผู้ชว่ ยหัวหน้ าบริหารสินเชื่อรายย่อย
อื น่ ๆ

33. นายวรพจน์ ติรการุ ณ
หัวหน้ าสนับสนุนสินเชื่อ

50 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

กลุ่มทิสโก้
เม.ย.2558-ปั จจุบนั

หัวหน้ าสนับสนุนสินเชื่อ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

2548-มี.ค.2558

หัวหน้ าบริหารสินเชื่อรายย่อย

(ธนาคารพาณิชย์)

มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

อื น่ ๆ
-

34. นายสุ กิจ สกุลวงศ์ ใหญ่
หัวหน้ าพัฒนาหนี ้และกฎหมาย
รักษาการฝ่ ายบริหารสินเชื่อ
โครงการพิเศษ

48 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

กลุม่ ทิสโก้
2560-ปั จจุบนั

รักษาการฝ่ ายบริหารสินเชื่อโครงการพิเศษ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

เม.ย.2558-ปั จจุบนั

หัวหน้ าพัฒนาหนี ้และกฎหมาย

(ธนาคารพาณิชย์)

2549-มี.ค.2558

หัวหน้ าสนับสนุนสินเชื่อ
อื น่ ๆ
-

A1-12

เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ ครั ง้ แรก /
35. นายณัฐนันท์ อนันต์ ปรี ยาวิทย์
หัวหน้ าศูนย์บริการลูกค้ า

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /

สัดส่ วนการถือหุ้น

ความสัมพันธ์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่

ในบริ ษัท/1
(จานวนหุ้น / ร้ อยละ)

ทางครอบครั ว

และทักษะของการเป็ นกรรมการ

47 Master of Business Administration
(Corporate Finance)

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ระหว่ างกรรมการ

ช่ วงเวลา

-

ตาแหน่ ง

2551-ปั จจุบนั

หัวหน้ าศูนย์บริการลูกค้ า

University of Dallas, USA
อื น่ ๆ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวหน้ าสินเชื่อเคหะ

44 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
36. นายประกฤต ชุณหศรี วงศ์

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท / องค์ กร

กลุ่มทิสโก้

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
2552-ปั จจุบนั

หัวหน้ าสินเชื่อเคหะ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อื น่ ๆ
-

37. นางวันทนา กิจพานิช
ผู้อานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการสาขา

49 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
ก.ค.2556-ปั จจุบนั

ผู้อานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการสาขา

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

2552-มิ.ย.2556

หัวหน้ าระบบงานและสนับสนุนปฏิบตั ิการ -

(ธนาคารพาณิชย์)

ฝ่ ายบริหารการขายทางสาขา
อื น่ ๆ

38. นายถนอม ชัยอรุ ณดีกุล
รองหัวหน้ าธุรกิจธนบดี

59 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
2553-ปั จจุบนั

รองหัวหน้ าธุรกิจธนบดี

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

อื น่ ๆ
39. นางสาวรั ชฎา พฤกษานุบาล
รองหัวหน้ าธุรกิจธนบดี

48 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)

สามัญ

-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บุริมสิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
2547-ปั จจุบนั

รองหัวหน้ าบริหารเงิน

วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

Tokyo Institute of Technology

อื น่ ๆ

วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )

-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
40. นางดวงพร เยี่ยมวาณิชนันท์
หัวหน้ าธนบดีธนกิจ

57 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิทยาการจัดการ

สามัญ

-

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บุริมสิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
2561-ปั จจุบนั

หัวหน้ าธนบดีธนกิจ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

2560-2560

รองหัวหน้ าธนบดีธนกิจ

(ธนาคารพาณิชย์)

2557-2559

หัวหน้ าผู้จดั การธนบดีธนกิจ
อื น่ ๆ
-

A1-13

เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ ครั ง้ แรก /
41. หม่ อมหลวงวราภรณ์ วรวรรณ
หัวหน้ าธนบดีการลงทุน

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /

สัดส่ วนการถือหุ้น

ความสัมพันธ์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่

ในบริ ษัท/1
(จานวนหุ้น / ร้ อยละ)

ทางครอบครั ว

และทักษะของการเป็ นกรรมการ

57 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ระหว่ างกรรมการ

ช่ วงเวลา

-

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท / องค์ กร

กลุ่มทิสโก้
2553-ปั จจุบนั

หัวหน้ าธนบดีการลงทุน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

อื น่ ๆ
42. นางสาวศรั ญญา วีรมหาวงศ์
หัวหน้ าธนกิจส่วนบุคคล

44 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
2554-ปั จจุบนั

หัวหน้ าธนกิจส่วนบุคคล

ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต (ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส)

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

อื น่ ๆ
-

43. นางอัจฉรา เพชรแสงโรจน์
หัวหน้ าธนกิจส่วนบุคคล 2

53 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
ต.ค.2560-ปั จจุบนั

หัวหน้ าธนกิจส่วนบุคคล 2

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

2556-2560

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ (ฝ่ ายบุคคลธนกิจ-กิจการสาขา)

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

อื น่ ๆ
44. นางวรสินี เศรษฐบุตร
หัวพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุน

39 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
เศรษฐศาสตรบัณฑิต

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
2560-ปั จจุบนั

หัวหน้ าพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุน

2555-2558

Head of Private Wealth Consultant

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จากัด
(หลักทรัพย์จดั การกองทุน)

อื น่ ๆ
2558-2560

Head of Marketing and Channel

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
(หลักทรัพย์จดั การกองทุน)

45. นางสาวชุติมา ปั ้นลายสิงห์
หัวหน้ าบริการคัสโตเดียน

58 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทัว่ ไป)

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กลุ่มทิสโก้
ม.ค.2561-ปั จจุบนั

หัวหน้ าบริการคัสโตเดียน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

2555-2560

รองหัวหน้ าบริการคัสโตเดียน

(ธนาคารพาณิชย์)

อื น่ ๆ
46. นางสุ วรรณดี ขาวละออ
หัวหน้ าธุรกิจจัดการการเงิน

51 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
2553-ปั จจุบนั

หัวหน้ าธุรกิจจัดการการเงิน

สถิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อื น่ ๆ
-

A1-14

เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ ครั ง้ แรก /
47. นายกิตติชัย ต้ นนาจารย์
หัวหน้ าเคาน์เตอร์ เซอร์วิส

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /

สัดส่ วนการถือหุ้น

ความสัมพันธ์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่

ในบริ ษัท/1
(จานวนหุ้น / ร้ อยละ)

ทางครอบครั ว

และทักษะของการเป็ นกรรมการ

49 Master of Business Administration
(General Business)

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ระหว่ างกรรมการ

ช่ วงเวลา

-

ตาแหน่ ง

2553-ปั จจุบนั

หัวหน้ าเคาน์เตอร์เซอร์วิส

University of Central Arkansas, USA
อื น่ ๆ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
46 Master of Science (Computer Science)

หัวหน้ าศูนย์ชาระเงิน

DePaul University, USA

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

บัญชีบณ
ั ฑิต
48. นายวรวิทย์ รุ่ งสิริโอภาส

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท / องค์ กร

กลุ่มทิสโก้

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

กลุ่มทิสโก้
2559-ปั จจุบนั

หัวหน้ าศูนย์ชาระเงิน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

2552-2559

รองหัวหน้ าศูนย์ชาระเงิน

(ธนาคารพาณิชย์)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง

อื น่ ๆ
-

49. นางกุสุมา ประถมศรี เมฆ

46 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

หัวหน้ าประกันภัยธนกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
ต.ค.2557-พ.ย.2560 หัวหน้ าประกันภัยธนกิจ

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

พ.ย.2560-ปั จจุบนั

หัวหน้ าประกันภัยธนกิจ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

2555-2557

ผู้ชว่ ยหัวหน้ าประกันภัยธนกิจ

(ธนาคารพาณิชย์)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี)

(การลงทุน)

มหาวิทยาลัยบูรพา

อื น่ ๆ
50. นายนพวัสส์ ตัง้ บูรณากิจ

41 Master of Science in Information Technology

หัวหน้ าธุรกิจธนาคารดิจิตอล

Arizona State University, USA

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
ก.ค.2559-ต.ค.2560 หัวหน้ าพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

พ.ย.2560-ปั จจุบนั

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(การลงทุน)
หัวหน้ าธุรกิจธนาคารดิจิตอล

ต.ค.2557-มิ.ย.2559 หัวหน้ าช่องทางดิจิทอล
2556-2557

หัวหน้ าเทคโนโลยีใหม่และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

2553-2556

หัวหน้ าพัฒนาช่องทางการจาหน่าย

(ธนาคารพาณิชย์)

อื น่ ๆ
หมายเหตุ:

/1

รวมคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

1.2 หน้ าที่ความรั บผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัทมีหน้ าทีร่ ับผิดชอบดาเนินการจัดทาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจาปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ดาเนินการเก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงดาเนินการอื่นๆ
ตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

A1-15

เอกสารแนบ 1

1.3 รายละเอียดการถือหุ้นธนาคารของกรรมการและผู้บริหาร/1
หุ้นสามัญ
ลาดับ

รายนาม

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
38
39
40
41
42

นายปลิว มังกรกนก
นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
นายสถิตย์ อ๋องมณี
นายทาคาชิ คุโรเมะ
นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)
นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล
นายศักดิ์ชยั พีชะพัฒน์
นายพิธาดา วัชรศิริธรรม
นายชลิต ศิลป์ศรี กลุ
นายเมธา ปิ งสุทธิวงศ์
นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล
นายยุทธพงษ์ ศรี วงศ์จรรยา
นายเดชพินนั ท์ สุทศั นทรวง
นายพิชา รัตนธรรม
นายมานพ เพชรดารงค์สกุล
นางสาวปภัสสร อรรถจินดา
นางมาลาทิพย์ สวินทร
นางสาวสุนี ทองสมบัติพาณิช
นางสาวรพีพร อุ่นชลานนท์
นางสาวิกา จงภักดิ์ไพศาล
นายวิทยา เมตตาวิหารี
นายนพดล ชุ่มวงศ์
นางสาวปาริ ชาติ สุทศั นทรวง
นายธีรยุทธ ประเสริฐรัตนเดโช
นายสุเทพ ตรัยวรรณกิจ
นายสมบูรณ์ ศิริรักษ์
นายถวัลย์ วิชิตวาที
นางสาววิภา เมตตาวิหารี
นางสาวเพ็ญทิพย์ เหล่าบุญเจริญ
นายกลชัย อุดมศรีสขุ
นายวรพจน์ ติรการุณ
นายสุกิจ สกุลวงศ์ใหญ่
นายณัฐนันท์ อนันต์ปรี ยาวิทย์
นายประกฤต ชุณหศรีวงศ์
นางวันทนา กิจพานิช
นายถนอม ชัยอรุณดีกลุ
นางสาวรัชฎา พฤกษานุบาล
นางดวงพร เยี่ยมวาณิชนันท์
หม่อมหลวงวราภรณ์ วรวรรณ
นางสาวศรัญญา วีรมหาวงศ์

ณ วันที่
1 ม.ค. 2560

หุ้นบุริมสิทธิ

ณ วันที่
เพิ่มขึน้ (ลดลง) ณ วันที่
1 ม.ค. 2561
ระหว่ างปี
1 ม.ค. 2560
-

-

A1-16

สัดส่ วน
ณ วันที่ เพิ่มขึน้ (ลดลง) การถือหุ้นธนาคาร
(ร้ อยละ)
1 ม.ค. 2561 ระหว่ างปี
-

-

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

เอกสารแนบ 1
หุ้นสามัญ
ลาดับ
43
44
45
46
47
48
49
50

รายนาม

ณ วันที่
1 ม.ค. 2560

นางอัจฉรา เพชรแสงโรจน์
นางวรสินี เศรษฐบุตร
นางสาวชุติมา ปั น้ ลายสิงห์
นางสุวรรณดี ขาวละออ
นายกิตติชยั ต้ นนาจารย์
นายวรวิทย์ รุ่งสิริโอภาส
นางกุสมุ า ประถมศรีเมฆ
นายนพวัสส์ ตั ้งบูรณากิจ

หุ้นบุริมสิทธิ

ณ วันที่
เพิ่มขึน้ (ลดลง) ณ วันที่
1 ม.ค. 2561
ระหว่ างปี
1 ม.ค. 2560
-

-

หมายเหตุ: /1 รวมคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

A1-17

สัดส่ วน
ณ วันที่ เพิ่มขึน้ (ลดลง) การถือหุ้นธนาคาร
(ร้ อยละ)
1 ม.ค. 2561 ระหว่ างปี
-

-

0
0
0
0
0
0
0
0

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริ หารของบริษัทย่ อย
- ไม่มี -

A2-1

เอกสารแนบ 3

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริ ษัท (Compliance) (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561)
ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ ง /

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ ครั ง้ แรก /

และทักษะของการเป็ นกรรมการ

สัดส่ วนการถือหุ้น
/1

ในบริ ษัท
(จานวนหุ้น / ร้ อยละ)

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ ครั ง้ ล่ าสุ ด
1. นายไพรั ช ศรี วไิ ลฤทธิ์
เลขานุการบริษัท
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สานักกากับดูแลกิจการ

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท / องค์ กร

และผู้บริ หาร
53 พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

(ประเภทธุรกิจ)

-

กลุ่มทิสโก้
ก.พ.2560-ปั จจุบนั

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สานักกากับดูแลกิจการ

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ก.ย.2556-ปั จจุบนั

เลขานุการบริษัท

(การลงทุน)

2556-2559

หัวหน้ าสานักกากับดูแลกิจการ

Certified Internal Auditor (CIA)

2556-2556

หัวหน้ าบริหารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ

Certificate in Control Self-Assessment (CCSA)

2547-2556

หัวหน้ าตรวจสอบภายใน

Certified Financial Service Auditor (CFSA)

ก.ย.2556-ปั จจุบนั

กรรมการ

ก.ย.2556-ปั จจุบนั

กรรมการ

ก.ย.2556-ปั จจุบนั

กรรมการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Certified Fraud Examiner (CFE)

บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

Association of Certified Fraud Examiners
- หลักสูตร Advances for Corporate Secretaries

บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชนั่ จากัด
(ประกันภัย)

The Institute of Internal Auditors (IIA), USA

บริษัท ไฮเวย์ จากัด
(เช่าซื ้อ)

- หลักสูตร Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries (2016)

อื น่ ๆ

- หลักสูตร Company Secretary Program

2554-ปั จจุบนั

กรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง

- หลักสูตร Company Reporting Program

2553-ปั จจุบนั

กรรมการพัฒนาการตรวจสอบภายในภาคราชการ

กรมบัญชีกลาง

- หลักสูตร Board Reporting Program

2553-ปั จจุบนั

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรุงเทพมหานคร

- หลักสูตร Effective Minutes Taking
- หลักสูตร Audit Committee Program
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร GRI Certified Training on G4 Reporting
สถาบันไทยพัฒน์
- ประกาศนียบัตรนักบริหารยุทธศาสตร์ การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระดับสูง
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

A3-1

เอกสารแนบ 3

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ ง /

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ปี )

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ ครั ง้ แรก /

และทักษะของการเป็ นกรรมการ

สัดส่ วนการถือหุ้น
/1

ในบริ ษัท
(จานวนหุ้น / ร้ อยละ)

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ ครั ง้ ล่ าสุ ด
2. นางสาวจิราภรณ์ ซอสุ ขไพบูลย์
หัวหน้ าตรวจสอบภายใน

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท / องค์ กร

และผู้บริ หาร
48 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สามัญ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (บัญชี)

16,544

-

(ร้ อยละ 0.00)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บุริมสิทธิ

(ประเภทธุรกิจ)
กลุ่มทิสโก้
ก.พ.2556-ปั จจุบนั

หัวหน้ าตรวจสอบภายใน

-

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อื น่ ๆ
-

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

48 บัญชีมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัญชีบณ
ั ฑิต

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
2560-ปั จจุบนั

หัวหน้ ากากับ - ธุรกิจธนาคาร

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2553-2560

หัวหน้ ากากับ - ธุรกิจหลักทรัพย์จดั การกองทุน

(การลงทุน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อื น่ ๆ
-

หมายเหตุ:

/1 รวมคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

A3-2

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรั พย์ สิน
- ไม่มี -

A4-1

เอกสารแนบ 5

รายงานจากคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ห ารของธนาคารทิ สโก้ จากัด (มหาชน) ได้ รับ การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
ประกอบด้ วยกรรมการ จานวน 5 ท่าน ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.

นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
นายชือ-เหา ชุน (โฮเวิร์ด ซุน)
นายทาคาชิ คุโรเมะ
นายสุทศั น์ เรืองมานะมงคล
นายศักดิ์ชยั พีชะพัฒน์

ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร (ดารงตาแหน่งระหว่างวันที่ 21 เมษายน ถึง 31 ธันวาคม 2560

ในปี 2560 คณะกรรมการบริ หารมีการประชุม รวมทังสิ
้ ้น 12 ครัง้ ซึ่งเข้ าประชุมครบทุกท่านตามจานวนครัง้ ที่ถกู มอบหมาย เพื่อปฏิบตั ิ
หน้ าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริ หาร และได้ รายงานผลการประชุมให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบ
ทุกครัง้ ซึง่ สรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
1. ติดตามผลการดาเนินงานรวมของธนาคาร รวมถึงตัวชี ้วัดหลัก เป้าหมายหลัก และงบประมาณ
2. จัดทา ทบทวน และอนุมตั ินโยบายต่างๆ ที่มีความสาคัญต่อการปฏิบตั ิงานและการควบคุม รวมถึงนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่อให้ สตั ยาบัน ในกรณีที่จาเป็ น
3. ทบทวนระดับความเสี่ยงของธนาคาร รวมถึงรับทราบสรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการ
พิจารณาสินเชื่อ และคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา
4. พิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อที่สาคัญ รวมถึงอนุมตั ิการทบทวนนโยบายสินเชื่อและแนวทางปฏิบตั ิด้านสินเชื่อ
5. จัดทาแบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของธนาคาร และนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทบทวนและ
นาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
6. ทบทวนและอนุมัติ ธุ รกรรมที่ มีความสาคัญ ทางธุ รกิจและมีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะการรับโอนธุรกิจลูกค้ ารายย่อยจากธนาคาร
สแตนดาร์ ด ชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
7. แต่งตังและดู
้
แลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ และคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา
8. ทบทวนและแก้ ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร และนาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
9. รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ สตั ยาบัน
คณะกรรมการบริหารได้ ประเมินตนเอง โดยเปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ หารกับกฎบัตรของคณะกรรมการบริ หาร
และแนวปฏิบตั ิที่ดี และเห็นว่าคณะกรรมการบริ หารได้ ปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่และความรับผิดชอบอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผลตามที่กาหนด
ในกฎบัตรและตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- อรนุช อภิ ศกั ดิ์ ศิริกลุ (นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ )
ประธานคณะกรรมการบริหาร
25 มกราคม 2561
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารทิ สโก้ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งได้ รับ การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริ ษั ท เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
ประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นอิสระจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1.

รศ.ดร.อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.

นางภัทรียา เบญจพลชัย

กรรมการตรวจสอบ

3.

ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

กรรมการตรวจสอบ (ดารงตาแหน่งระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 20 เมษายน 2560)

4.

นายสถิตย์ อ๋องมณี

กรรมการตรวจสอบ (ดารงตาแหน่งระหว่างวันที่ 21 เมษายน ถึง 31 ธันวาคม 2560)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ กาหนดไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบัติงานอย่างมีอิสระ และไม่มีข้อจากัดในการได้ รับข้ อมูล คณะกรรมการ
ตรวจสอบมุ่งเน้ นให้ บริ ษั ทมีการดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี อันได้ แก่การปฏิบัติ งานตามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย มีความโ ปร่ งใส
ยุติธรรม เชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีระบบการถ่วงดุลอานาจ อันนาไปสู่ประโยชน์สงู สุด ไม่เพียงแต่สาหรับผู้ถือหุ้น แต่ยงั รวมถึงพนักงาน
และผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องอื่นๆ
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ จดั ประชุมรวม 12 ครัง้ ได้ ดาเนินการในเรื่องที่สาคัญดังต่อไปนี ้
 รายงานทางการเงิน: สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี โดยพิจารณาความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ ธนาคารใช้ ใน
การจัดทางบการเงินและความครบถ้ วนของการเปิ ดเผยข้ อมูลก่อนเผยแพร่ส่สู าธารณะ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบ
บัญชีวา่ งบการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินของธนาคารเพียงพอและถูกต้ องตามที่ควร รวมทังเป็
้ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน: สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในรวมถึงพิจารณาข้ อสังเกต
ที่ตรวจพบที่รายงานโดยผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประเมินความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบ กลยุทธ์ ตัวชีว้ ัดความสาเร็ จในการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงกฎบัตรของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของธนาคารมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล
 การกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ : สอบทานและประเมินแผนและรายงานในการกากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ประจาปี กิจกรรมการ
กากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ รวมทังสถานภาพของคดี
้
และการฟ้องร้ องดาเนินคดีตามกฎหมาย รับทราบผลการตรวจสอบโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย พร้ อมทังประเมิ
้
นการแก้ ไขปรับปรุงของธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าธนาคารได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้ อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ องอย่างเหมาะสม
 ผู้สอบบัญชี: สอบทานและประเมินความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทังขอบเขตการตรวจสอบและเรื
้
่องสาคัญที่เน้ นในการตรวจสอบรายไตรมาส
และประจาปี คัดเลือกและเสนอชื่อผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อนาเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ จากผลการพิจารณาถึงความ
เป็ นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสอบบัญชี ผลการปฏิบัติงาน และค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบได้ เสนอแนะให้ แต่ง ตัง้
นางสาวสมใจ คุณปสุต จากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของธนาคารสาหรับปี 2560
 รายการที่เกี่ยวโยงกันหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ : สอบทานและประเมินรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์และนโยบายการกาหนดราคา เพื่อให้ แน่ใจว่ารายการดังกล่าวเป็ นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบบัญชีว่า รายการที่เกิดขึน้ เป็ นรายการปกติทางธุรกิจ หรื อเป็ นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ สูงสุดต่อ
ธนาคาร นอกจากนี ้ การเปิ ดเผยรายการดังกล่าวเป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้ องกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 การบริ หารความเสี่ยง: สอบทานและประเมินจากการนาเสนอของผู้บริ หารในเรื่ องความมีประสิทธิ ผลของระบบการบริ หารความเสี่ยง ความ
เพียงพอของเงินกองทุน การบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ รับทราบรายงานเหตุการณ์ความเสียหายด้ านปฏิบตั ิการที่มีนัยสาคัญและประเมิน
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สาเหตุและความเหมาะสมของแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึน้ อีกในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบพอใจกับระบบการบริ หาร
ความเสี่ยงของธนาคาร
 การประเมินตนเอง : ประเมินผลการปฏิบัติ งานของตนเอง โดยเปรี ยบเทียบกิ จกรรมที่ ส าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบกับกฎบัตรของ
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
12 กุมภาพันธ์ 2561
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
26 กุมภาพันธ์ 2561

แบบประเมินนีจ้ ัดทาโดยคณะกรรมการบริ ษัทซึ่งเป็ นความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
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แนวคิดและวัตถุประสงค์
การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับบริษัทจดทะเบียนหรื อบริ ษัทที่มีประชาชนเป็ นผู้ถือหุ้น โดยระบบที่ดีจะสามารถ
ช่วยป้ องกัน บริ หาร จัดการความเสี่ยงหรื อความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้ กับบริ ษัทและผู้ที่ มีส่วนได้ เสียได้ เป็ นอย่างดี ดังนัน้ จึ งเป็ นหน้ าที่ของ
คณะกรรมการบริ ษัทที่จะต้ องดาเนินการให้ มั่นใจว่า บริ ษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดาเนินงานให้ เป็ นไปตาม
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริ ต เสียหาย รวมทังมี
้ การจัดทา
บัญชี รายงานที่ถกู ต้ องน่าเชื่อถือ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ รับความร่วมมือเป็ นอย่างดีจากไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส ประเทศ
ไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนีข้ ึน้ เพื่อเป็ นเครื่ องมือช่วยให้ บริ ษัทใช้
เป็ นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้ วยตนเอง
แบบประเมินนี ้ ได้ จัดทาตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ที่ได้
ปรับปรุง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และนามาปรับให้ เข้ าใจง่ายขึน้ รวมทังเหมาะสมกั
้
บบริ ษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งคาถามหลักยังแบ่ง
ออกเป็ น 5 ส่วนเช่นเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ ขยายความแต่ละส่วนออกเป็ นหลักการย่อยรวม 17 หลักการ เพื่อให้ เข้ าใจและเห็นภาพของ
แต่ละส่วนได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น
การนาไปใช้
บริ ษัทควรใช้ แบบประเมินนี เ้ ป็ นแนวทางในการประเมินหรื อทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้ อยทุกปี และอาจมีการ
ทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษัทอย่างมีนัยสาคัญ การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทด้ วย เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น มีความเข้ าใจตรงกัน และสามารถกาหนดแนวทางปฏิบตั ิที่
เหมาะสมกับบริษัทได้
การตอบแบบประเมินในแต่ละข้ อ ควรอยูบ่ นพื ้นฐานของการปฏิบตั ิจริง หากประเมินแล้ วพบว่า บริษัทยังขาดการควบคุมภายในที่เพียงพอในข้ อ
ใด (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) สถาบันผู้บริหารการเงิน (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 คณะกรรมการและผู้บริหารกาหนดแนวทางและมีการปฏิบตั ิที่อยูบ่ นหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการ
ดาเนินงานที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั ิหน้ าที่ประจาวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ า ลูกค้ า และบุคคลภายนอก
1.2 มีข้อกาหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ผ้ บู ริหารและพนักงานปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีข้อกาหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct) สาหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม
1.2.2 มีข้อกาหนดห้ ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กิจการ ซึง่ รวมถึง
การห้ ามคอร์ รัปชันอันทาให้ เกิดความเสียหายต่อองค์กร2
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้ อกาหนดข้ างต้ น
1.2.4 มีการสื่อสารข้ อกาหนดและบทลงโทษข้ างต้ นให้ ผ้ บู ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยูใ่ นการปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่ ให้ พนักงานลงนามรับทราบข้ อกาหนดและบทลงโทษเป็ นประจาทุกปี รวมทังมี
้ การเผยแพร่ code of conduct ให้ แก่พนักงาน
และบุคคลภายนอกได้ รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานกากับดูแลการปฏิบตั ิ (compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน
1.3.3การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาให้ สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ ภายในเวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทาให้ สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่ าฝื นได้ อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ ไขการกระทาที่ขดั ต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร

ใช่

ไม่ ใช่

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทาหน้ าที่กากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดาเนินการด้ านการควบคุมภายใน
คาถาม
2.1 มีการกาหนดบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้ สงวนสิทธิ์อานาจเฉพาะของคณะกรรมการบริ ษัทไว้
อย่างชัดเจน
2.2 คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้ มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้ เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานของผู้บริหารและพนักงาน
2.3 คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้ บริษัทกาหนดบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย กฎบัตร
ซึง่ ครอบคลุมบทบาทที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
2.4 คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอ
คาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนันๆ
้ ได้
2.5 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้ วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่อย่างแท้ จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ ดลุ ยพินิจและ
ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระ ในจานวนที่เหมาะสมเพียงพอ
2.6 คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิเรื่ องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึง่ ครอบคลุมทังการสร้
้
างสภาพแวดล้ อม
การควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้ อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม
2

บริ ษัทควรกาหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชันให้ เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริ ษัท
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3. ฝ่ ายบริ หารได้ จัดให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่งการและความรั บผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้ องค์ กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ ภายใต้ การกากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คาถาม
3.1 ผู้บริหารระดับสูงกาหนดโครงสร้ างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทังทาง
้
ธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้ มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้ าที่ในส่วนงานที่สาคัญ ซึง่ ทาให้ เกิด
การตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชดั เจน เป็ นต้ น
3.2 ผู้บริหารระดับสูงกาหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอานาจหน้ าที่ ความรับผิดชอบ
และการสื่อสารข้ อมูล
3.3 มีการกาหนด มอบหมาย และจากัดอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน

ใช่
/

ไม่ ใช่

/
/

4. องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรั กษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
คาถาม
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบตั เิ พื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรทีม่ ีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมี
กระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั ินนอย่
ั ้ างสม่าเสมอ
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้ แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบตั ิงานดี และการจัดการต่อ
บุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี ้ให้ ผ้ บู ริหารและพนักงานทราบ
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ ไขปั ญหาหรือเตรียมพร้ อมสาหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่าง
ทันเวลา
4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการ
ฝึ กอบรม
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตาแหน่ง (succession plan) ที่สาคัญ

ใช่
/

ไม่ ใช่

/
/
/
/

5. องค์ กรกาหนดให้ บุคลากรมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คาถาม
5.1 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้ บคุ ลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุม
ภายใน และจัดให้ มีการปรับปรุงแก้ ไขกระบวนการปฏิบตั ิ ในกรณีที่จาเป็ น
5.2 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารกาหนดตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั ิงาน การสร้ างแรงจูงใจ และการให้ รางวัล ที่เหมาะสม โดย
พิจารณาทังเรื
้ ่ องการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสันและระยะยาวของบริ
้
ษัท
5.3 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้ รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้ นให้ สามารถเชื่อมโยงกับความสาเร็จ
ของหน้ าที่ในการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายในด้ วย
5.4 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ พิจารณาไม่ให้ มีการสร้ างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของบุคลากรแต่ละคน

ใช่
/

ไม่ ใช่

/
/
/

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์ กรกาหนดวัตถุ ประสงค์ ไ ว้ อย่ างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้ สามารถระบุ แ ละประเมินความเสี่ยงต่ างๆ ที่เ กี่ยวข้ องกั บการบรรลุ
วัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คาถาม
6.1 บริ ษัทสามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนัน้ โดยแสดงได้ ว่ารายการใน
รายงานทางการเงินมีตัวตนจริ ง ครบถ้ วนแสดงถึงสิทธิหรื อภาระผูกพันของบริ ษัทได้ ถูกต้ อง มีมลู ค่าเหมาะสม และเปิ ดเผยข้ อมูล
ครบถ้ วน ถูกต้ อง
6.2 บริ ษัทกาหนดสาระสาคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปั จจัยที่สาคัญ เช่น ผู้ใช้ รายงานทางการเงิน ขนาดของ
รายการ แนวโน้ มของธุรกิจ
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คาถาม
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้ อนถึงกิจกรรมการดาเนินงานของบริษัทอย่างแท้ จริ ง
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมตั ิและสื่อสารนโยบายการบริ หารความเสี่ยงให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงาน
ทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร

ใช่
/
/

ไม่ ใช่

ใช่
/

ไม่ ใช่

7. องค์ กรระบุและวิเคราะห์ ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่ อการบรรลุวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างครอบคลุมทั่วทัง้ องค์ กร
คาถาม
7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจทังระดั
้ บองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ ายงาน และหน้ าที่งาน
ต่างๆ
7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทังปั
้ จจัยภายในและปั จจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้ านกล
ยุทธ์ การดาเนินงาน การรายงาน การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีสว่ นร่วมในการบริหารความเสี่ยง
7.4 บริษัทได้ ประเมินความสาคัญของความเสี่ยงโดยพิจารณาทังโอกาสเกิ
้
ดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตั ิงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็ นการยอมรับความเสี่ยงนัน้ (acceptance) การลด
ความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing)

/
/
/
/

8. องค์ กรได้ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คาถาม
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทารายงานทางการเงินเท็จ การทา
ให้ สญ
ู เสียทรัพย์สิน การคอร์ รัปชัน การที่ผ้ บู ริหารสามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุมภายใน (management override of internal
controls) การเปลี่ยนแปลงข้ อมูลในรายงานที่สาคัญ การได้ มาหรื อใช้ ไปซึง่ ทรัพย์สินโดยไม่ถกู ต้ อง เป็ นต้ น
8.2 บริษัทได้ ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ ของเป้าหมายที่กาหนดแล้ ว รวมทังได้
้
พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้ สิ่งจูงใจหรื อผลตอบแทนแก่พนักงานแล้ วด้ วยว่า ไม่มีลกั ษณะส่งเสริมให้ พนักงานกระทาไม่
เหมาะสม เช่น ไม่ตงเป
ั ้ ้ าหมายยอดขายของบริ ษัทไว้ สงู เกินความเป็ นจริ ง
จนทาให้ เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้ น
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดาเนินการ
เพื่อป้องกันหรื อแก้ ไขการทุจริต
8.4 บริษัทได้ สื่อสารให้ พนักงานทุกคนเข้ าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ที่กาหนดไว้

ใช่
/

ไม่ ใช่

/

/
/

9. องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุมภายใน
คาถาม
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปั จจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงาน
ทางการเงิน ตลอดจนได้ กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนันอย่
้ างเพียงพอแล้ ว
9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทาธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงาน
ทางการเงิน ตลอดจนได้ กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนันอย่
้ างเพียงพอแล้ ว
9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นาองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน
ตลอดจนได้ กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนันอย่
้ างเพียงพอแล้ ว

A9-5
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/
/
/
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มาตรการควบคุม (Control Activities)
10. องค์ กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร ให้ อยู่ในระดับที่ยอมรั บได้
คาถาม
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้ อม ความ
ซับซ้ อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดาเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ
10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กาหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มี
นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้ านการเงิน การจัดซื ้อ และการบริหารทัว่ ไป ตลอดจนกาหนดขอบเขต อานาจ
หน้ าที่ และลาดับชันการอนุ
้
มตั ิของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้ อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้ สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการ
กาหนดขนาดวงเงินและอานาจอนุมตั ิของผู้บริหารแต่ละระดับ ขันตอนในการอนุ
้
มตั ิโครงการลงทุน ขันตอนการจั
้
ดซื ้อและวิธีการ
คัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้ อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื ้อ ขันตอนการเบิ
้
กจ่ายวัสดุอปุ กรณ์ หรือ การเบิกใช้ เครื่องมือต่างๆ
เป็ นต้ น โดยได้ จดั ให้ มีกระบวนการสาหรับกรณีตา่ ง ๆ ดังนี ้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว รวมทังบุ
้ คคลที่เกี่ยว
โยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทารายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
รวมทังมี
้ การปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั เสมอ
10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมตั ิธุรกรรมหรื อทาสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้ องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ ว เช่น การทา
สัญญาซื ้อขายสินค้ า การให้ ก้ ยู ืม การค ้าประกัน บริษัทได้ ติดตามให้ มนั่ ใจแล้ วว่า มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้
ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชาระคืนหนี ้ตามกาหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้ น
10.3 บริษัทกาหนดให้ การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรื อ
การควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
10.4 บริษัทกาหนดให้ มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทังระดั
้ บกลุม่ บริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก
หรือกระบวนการ
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้ านต่อไปนี ้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึง่ กันและ
กัน กล่าวคือ
(1) หน้ าที่อนุมตั ิ
(2) หน้ าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้ อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้ าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน

ใช่
/

ไม่ ใช่

/

/
/
/

11. องค์ กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่ วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
คาถาม
11.1 บริษัทควรกาหนดความเกี่ยวข้ องกันระหว่างการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบตั ิงานและการควบคุมทัว่ ไปของ
ระบบสารสนเทศ
11.2 บริษัทควรกาหนดการควบคุมของโครงสร้ างพื ้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้ มีความเหมาะสม
11.3 บริษัทควรกาหนดการควบคุมด้ านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้ มีความเหมาะสม
11.4 บริษัทควรกาหนดการควบคุมกระบวนการได้ มา การพัฒนา และการบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้ มีความเหมาะสม

ใช่
/

ไม่ ใช่

/
/
/

12. องค์ กรจัดให้ มีกิจกรรมการควบคุมผ่ านทางนโยบาย ซึ่งได้ กาหนดสิ่งที่คาดหวังและขัน้ ตอนการปฏิบัติ เพื่อให้ นโยบายที่กาหนดไว้ นัน้
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
คาถาม
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้ การทาธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคล
ดังกล่าว ต้ องผ่านขันตอนการอนุ
้
มตั ิ ที่กาหนด เช่น ข้ อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกณฑ์ของ
สานักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนาผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ สว่ นตัว
A9-6

ใช่
/
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คาถาม
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้ การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมกระทาโดยผู้ที่ไม่มีสว่ นได้ เสียในธุรกรรมนัน้
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้ การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทเป็ นสาคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือน
เป็ นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis)
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทังก
้ าหนดแนวทางให้ บคุ คลที่บริษัท
แต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือร่วมนัน้ ถือปฏิบตั ิ (หากบริ ษัทไม่มีเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อ บริ ษัทร่วม
ไม่ต้องตอบข้อนี)้
12.5 บริษัทกาหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบในการนานโยบายและกระบวนการไปปฏิบตั ิโดยผู้บริหารและพนักงาน
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิของบริษัทได้ รับการนาไปใช้ ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการ
ครอบคลุมกระบวนการแก้ ไขข้ อผิดพลาด ในการปฏิบตั ิงาน
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้ มีความเหมาะสมอยูเ่ สมอ

ใช่
/
/

ไม่ ใช่

/

/
/
/

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information & Communication)
13. องค์ กรข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามที่กาหนดไว้
คาถาม
13.1 บริษัทกาหนดข้ อมูลที่ต้องการใช้ ในการดาเนินงาน ทังข้้ อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคณ
ุ ภาพและเกี่ยวข้ องต่องาน
13.2 บริษัทพิจารณาทังต้
้ นทุนและประโยชน์ที่จะได้ รับรวมถึงปริ มาณและความถูกต้ องของข้ อมูล
13.3 บริษัทดาเนินการเพื่อให้ คณะกรรมการมีข้อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอสาหรับ ใช้ ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้ อมูลที่สาคัญ
เช่น รายละเอียดของเรื่ องที่เสนอให้ พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ
13.4 บริษัทดาเนินการเพื่อให้ กรรมการบริษัทได้ รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จาเป็ นและ
เพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อยภายในระยะเวลาขันต
้ ่าตามที่กฎหมายกาหนด
13.5 บริษัทดาเนินการเพื่อให้ รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้ สามารถตรวจสอบย้ อนหลังเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้ อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรื อข้ อสังเกตของ
กรรมการในเรื่ องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้ วยกับเรื่องที่เสนอพร้ อมเหตุผล เป็ นต้ น
13.6 บริษัทมีการดาเนินการดังต่อไปนี ้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ไว้ อย่างครบถ้ วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณีที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่อง ในการควบคุมภายใน บริษัทได้ แก้ ไข
ข้ อบกพร่องนันอย่
้ างครบถ้ วนแล้ ว

ใช่
/
/
/

ไม่ ใช่

/
/

/
/

14. องค์ กรสื่อสารข้ อมูลภายในองค์ กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ และความรั บผิดชอบต่ อการควบคุมภายในที่จาเป็ นต่ อการสนับสนุ นให้ การ
ควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามที่วางไว้
คาถาม
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้ อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง การสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ
ควบคุมภายใน
14.2 บริษัทมีการรายงานข้ อมูลที่สาคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้ าถึงแหล่ง
สารสนเทศที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกาหนดบุคคลที่เป็ นศูนย์ตดิ ต่อเพื่อให้
สามารถติดต่อขอข้ อมูลอื่นนอกจากที่ได้ รับจากผู้บริหาร รวมทังการติ
้
ดต่อสอบถามข้ อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน
การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้ องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการ
และผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้ น
14.3 บริษัทจัดให้ มีชอ่ งทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ บคุ คลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้ งข้ อมูลหรือเบาะแส
เกี่ยวกับการฉ้ อฉลหรือทุจริตภายในบริ ษัท (whistle-blower hotline) ได้ อย่างปลอดภัย
A9-7
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15. องค์ กรได้ ส่ อื สารกับหน่ วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่ อการควบคุมภายใน
คาถาม
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้ อมูลกับผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่ องร้ องเรียน เป็ นต้ น
15.2 บริษัทจัดให้ มีชอ่ งทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้ งข้ อมูลหรือเบาะแส
เกี่ยวกับการฉ้ อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้ อย่างปลอดภัย

ใช่
/

ไม่ ใช่

/

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ ม่ นั ใจได้ ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไปอย่ างครบถ้ วน เหมาะสม
คาถาม
16.1 บริษัทจัดให้ มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามจริยธรรมธุรกิจและข้ อกาหนดห้ ามฝ่ ายบริหารและพนักงานปฏิบตั ิตนใน
ลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์ เช่น กาหนดให้ แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานผู้บงั คับบัญชา
หรือมอบหมายให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้ น
16.2 บริษัทจัดให้ มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมิน
อิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท
16.4 ดาเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ
16.5 บริษัทกาหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ ขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในปฏิบตั ิหน้ าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
(International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)
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/
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/
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17. องค์ กรประเมินและสื่อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุ มภายในอย่ างทันเวลาต่ อบุ คคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริ หารระดับสูงและ
คณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้ อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดาเนินการเพื่อติดตามแก้ ไขอย่างทันท่วงที หากผลการ
ดาเนินงานที่เกิดขึ ้นแตกต่างจากเป้าหมาย ที่กาหนดไว้ อย่างมีนยั สาคัญ
17.2บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี ้
17.2.1 ฝ่ ายบริหารต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทจุ ริตอย่าง
ร้ ายแรง มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย หรือมีการกระทาที่ผิดปกติอื่น ซึง่ อาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมี
นัยสาคัญ
17.2.2 รายงานข้ อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญ พร้ อมแนวทางการแก้ ไขปั ญหา (แม้ วา่ จะได้ เริ่มดาเนินการจัดการแล้ ว) ต่อ
คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้ าในการปรับปรุงข้ อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของธนาคาร รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
อย่างสมํ่าเสมอ ใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน และปฏิบตั ิตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ งบ
การเงินดังกล่าวได้ ผ่านการตรวจสอบและให้ ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็ นอิสระ จึงสะท้ อนฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงาน ที่เป็ นจริงและโปร่งใส อันเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทัว่ ไป
คณะกรรมการธนาคารได้ จดั ให้ มีและดํารงไว้ ซึ่งระบบบริ หารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้
มัน่ ใจว่าข้ อมูลทางบัญชีมีความน่าเชื่อถือ และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินของธนาคาร และเพื่อให้ ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันมิให้ เกิดความ
เสี่ยงจากการดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการได้ แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้ วยกรรมการอิสระ เป็ นผู้ดแู ลคุณภาพของรายงานทางการเงิน และ
ระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี ้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ ในรายงาน
ประจําปี นี ้แล้ ว
คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของธนาคารโดยรวมอยูใ่ นระดับที่น่าพอใจ และสามารถให้ ความเชื่อมัน่ ต่อความ
เชื่อถือได้ ในงบการเงินของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ศักดิ์ ชยั พีชะพัฒน์

ปลิ ว มังกรกนก

(ศักดิ์ชยั พีชะพัฒน์ )

(นายปลิว มังกรกนก)
ประธานคณะกรรมการ

กรรมการผู้จดั การใหญ่
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินของธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (ธนาคารฯ) ซึง่ ประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของและงบกระแสเงินสดสําหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า งบการเงินข้ างต้ นนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ ้นสุดวัน
เดียวกันของธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ ในวรรค ความรับผิ ดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อ
การตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ามีความเป็ นอิสระจากธนาคารฯตามข้ อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่
กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดด้ านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุ
ในข้ อกําหนดนัน้ ด้ วย ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้ าพเจ้ า
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้ องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ ูบริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้ สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอัน เป็ น
สาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผู้บริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของธนาคารฯในการดําเนินงานต่อเนื่อง การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้ เกณฑ์การบัญชีสําหรับกิจการที่ดํา เนินงานต่อเนื่องเว้ นแต่ผ้ บู ริ หารมีความตังใจที
้ ่จะเลิก
ธนาคารฯหรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลมีหน้ าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของธนาคารฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ได้ ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้ าพเจ้ าอยู่ด้วย ความ
เชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้ เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยู่ได้ เสมอไป ข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต หรื อข้ อผิดพลาดและถือว่ามี
สาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ อย่างสมเหตุสมผลได้ ว่ารายการที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินจากการใช้ งบการเงินเหล่านี ้
ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้ าพเจ้ าใช้ ดลุ ยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ
และข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี ้ด้ วย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้ อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้ หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผล
มาจากการทุจริ ตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้ อผิ ดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตังใจละเว้
้
นการแสดงข้ อมูล การแสดงข้ อมูลที่ไม่ตรงตามข้ อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเข้ าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้ เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของธนาคารฯ
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• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผ้ ูบริ หารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ องที่ผ้ บู ริหารจัดทํา
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินงานต่อเนื่องของผู้บริ หาร และสรุปจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้ รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่ อ
ความสามารถของธนาคารฯในการดําเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้ าพเจ้ าได้ ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้ าพเจ้ าจะต้ องให้
ข้ อสังเกตไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ าถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องในงบการเงิน หรื อหากเห็นว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่
เพียงพอ ข้ าพเจ้ าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้ อสรุปของข้ าพเจ้ าขึ ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้ รับจนถึงวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ ธนาคารฯต้ องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการนําเสนอโครงสร้ างและเนื ้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นโดยถูกต้ องตามที่ควรหรือไม่
ข้ าพเจ้ าได้ สื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้ วางแผน ไว้ ประเด็นที่มี
นัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้ อบกพร่ องที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้ าพเจ้ าได้ พบในระหว่างการตรวจสอบของ
ข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี ้

สมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499
บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุงเทพฯ: 12 กุมภาพันธ์ 2561
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ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2560
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ

2560

2559

สินทรั พย์
เงินสด

1,323,405

1,147,866

3.1

43,176,522

37,061,867

เงินลงทุนสุทธิ

3.3, 3.6

5,932,024

5,552,994

เงินให้ สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ

3.4, 3.6
263,449,589

240,579,109

669,461

484,024

รวมเงินให้ สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ

264,119,050

241,063,133

หัก: รายได้ รอตัดบัญชี

(18,512,545)

(19,084,912)

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

เงินให้ สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี ้
ดอกเบี ้ยค้ างรับ

หัก: ค่าเผือ่ หนี ้สงสัยจะสูญ

3.5

(10,700,347)

(7,490,786)

หัก: ค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี ้

3.5

(8,948)

(9,748)

234,897,210

214,477,687

777

6,739

รวมเงินให้ สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ
ทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ

3.6, 3.7

อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุนสุทธิ

3.8

32,778

31,363

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สทุ ธิ

3.9

676,107

668,641

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ

3.10

342,255

359,083

สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี

3.29

427,676

218,806

สินทรัพย์อนื่

3.11

1,466,541

1,216,780

288,275,295

260,741,826

รวมสินทรั พย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2560
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ

2560

2559

เงินรับฝาก

3.12

181,499,272

155,950,816

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

3.13

3,852,908

4,970,868

431,361

180,242

29,815

34,118

หนี ส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
หนี ส้ ิน

หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี ้สินตราสารอนุพนั ธ์

3.2

ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยมื

3.14

63,638,619

64,398,919

สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน

3.15

347,218

272,390

ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย

695,165

734,762

ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่าย

602,095

446,942

2,764,703

2,027,449

5,489,267

4,281,352

259,350,423

233,297,858

เงินปั นผลค้ างจ่าย
หนี ้สินอืน่

3.16

รวมหนี ส้ ิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ

2560

2559

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

1

1

9,215,676

9,215,676

9,215,677

9,215,677

1

1

9,215,676

9,215,676

9,215,677

9,215,677

2,543,024

2,543,024

222,204

226,295

984,000

984,000

15,959,967

14,474,972

28,924,872

27,443,968

288,275,295

260,741,826

-

-

ทุนที่ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นบุริมสิทธิ 104 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 921,567,588 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้ าของ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว-สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

นายสุทศั น์ เรื องมานะมงคล

นายศักดิ์ชยั พีชะพัฒน์

(กรรมการบริ หาร)

(กรรมการผู้จดั การใหญ่ )
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ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธั นวาคม 2560
(หน่วย: พันบาท ยกเว้ นกาไรต่อหุ้นแสดงเป็ นบาท)
หมายเหตุ

2560

2559

รายได้ ดอกเบี ้ย

3.21

15,531,009

15,194,498

ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ้ย

3.22

(4,683,185)

(4,958,671)

10,847,824

10,235,827

3,293,292

3,139,462

(110,866)

(96,148)

รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าใช้ จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ ค่าธรรมเนี ยมและบริ การสุทธิ

3.23

3,182,426

3,043,314

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ จากธุรกรรมเพือ่ ค้ าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ

3.24

907

(2,538)

กาไรสุทธิ จากเงินลงทุน

3.25

19,556

11,878

ค่าปรับที่เกีย่ วเนื่องจากเงินให้ สนิ เชือ่

350,295

340,421

รายได้ ค่าส่งเสริ มการขายที่เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจ

751,879

273,903

237,745

168,406

15,390,632

14,071,211

774,535

302,924

14,616,097

13,768,287

2,654,497

2,276,592

ค่าใช้ จา่ ยเกีย่ วกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์

951,602

768,329

ค่าภาษี อากร

244,838

200,025

รายได้ จากการดาเนินงานอืน่ ๆ

3.27

รวมรายได้ จากการดาเนิ นงาน
ค่าใช้ จา่ ยส่งเสริ มการขายที่เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจ
รวมรายได้ จากการดาเนิ นงานสุทธิ
ค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนิ นงาน
ค่าใช้ จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน

ค่าใช้ จา่ ยการบริ หารงานสนับสนุน

3.33

1,708,833

1,326,147

ค่าใช้ จา่ ยจากการดาเนินการอืน่ ๆ

3.28

935,211

835,311

6,494,981

5,406,404

2,760,448

3,740,214

5,360,668

4,621,669

1,060,111

934,112

4,300,557

3,687,557

รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนิ นงาน
หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า

3.26

กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้

3.29

กาไรสาหรั บปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

A8-7

เอกสารแนบ 8

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (ต่ อ)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธั นวาคม 2560
(หน่วย: พันบาท ยกเว้ นกาไรต่อหุ้นแสดงเป็ นบาท)
หมายเหตุ

2560

2559

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

3.30

รายการที่จะถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย

3.19

(1,705)

(16,721)

3.29, 3.31

341

3,344

(1,364)

(13,377)

(66,983)

(21,890)

13,397

4,378

(53,586)

(17,512)

(54,950)

(30,889)

4,245,607

3,656,668

4.67

4.00

ผลกระทบของภาษี เงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิ จากภาษี เงินได้
รายการที่จะไม่ ถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ผลกระทบของภาษี เงินได้

3.29, 3.31

รายการที่จะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิ จากภาษี เงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรั บปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรั บปี
กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั ้นพื ้นฐาน

3.32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

A8-8

เอกสารแนบ 8

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: พันบาท)
2560

2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้

5,360,668

4,621,669

152,267

107,014

4,648,067

5,785,159

ค่าเผือ่ ขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของเงินลงทุน (โอนกลับ)

(3,671)

4,420

ค่าเผือ่ ขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของทรัพย์สนิ รอการขาย

394

11,128

(15,745)

(16,966)

และตราสารอนุพนั ธ์ เพือ่ ค้ า

(4,303)

(7,780)

กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์

(4,870)

(4,463)

ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์

3,037

323

กาไรจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน

(1,415)

-

กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สนิ รอการขาย

(77,268)

(70,256)

ค่าใช้ จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน

25,314

53,094

รายได้ ค้างรับลดลง

(2,286)

(7,170)

407,439

210,171

(10,847,824)

(10,235,827)

(125,796)

(65,825)

เงินสดรับดอกเบี ้ย

15,710,694

15,408,762

เงินสดจ่ายดอกเบี ้ย

(3,708,413)

(4,086,264)

เงินสดรับเงินปั นผล

125,796

65,825

(1,100,164)

(915,371)

10,541,921

10,857,643

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

(6,114,655)

(7,399,164)

เงินให้ สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี ้

3,344,544

6,526,563

ทรัพย์สนิ รอการขาย

1,833,509

2,081,318

(22,406)

338,585

รายการปรับกระทบกาไรก่อนค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสือ่ มราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ

กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งจากปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ

ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่ายเพิม่ ขึ ้น
รายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ
รายได้ เงินปั นผล

เงินสดจ่ายภาษี เงินได้
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี ้สินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิม่ ขึ ้น) ลดลง

สินทรัพย์อนื่
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

A8-9

เอกสารแนบ 8

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: พันบาท)
2560

2559

หนี ้สินดาเนินงานเพิม่ ขึ ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก

10,926,793

(3,095,611)

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

(1,117,960)

(4,992,636)

251,119

(176,093)

6,562,700

(19,400,000)

(17,468)

(8,136)

(579,980)

(1,249,459)

25,608,117

(16,516,990)

เงินสดจ่ายซื ้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ การลงทุน

(7,809,234)

(7,341,205)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ การลงทุน

7,447,916

8,969,458

เงินสดจ่ายซื ้ออุปกรณ์

(76,845)

(49,504)

เงินสดจ่ายจากการซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(63,208)

(92,857)

4,870

4,496

เงินสดจ่ายซื ้อธุรกิจ

(15,585,628)

-

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(16,082,129)

1,490,388

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว

19,600,000

16,180,000

เงินสดจ่ายชาระคืนหุ้นกู้ระยะยาว

(26,923,000)

-

เงินปั นผลจ่าย

(2,027,449)

(1,105,881)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(9,350,449)

15,074,119

175,539

47,517

เงินสด ณ วันต้ นปี

1,147,866

1,100,349

เงินสด ณ วันปลายปี

1,323,405

1,147,866

หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยมื ระยะสัน้
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี ้สินอืน่
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดเพิ่มขึน้ สุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธั นวาคม 2560
(หน่วย: พันบาท)
องค์ ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้ าของ

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เงินปั นผลจ่าย

4

กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน่ สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปกาไรสะสม

ทุนที่ออก
และชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
1
9,215,676
-

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ
2,543,024
-

ส่วนเกินทุน
จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุน
เผือ่ ขาย
30,757
-

ส่วนเกินทุน
จากการตีราคา
สินทรัพย์
211,641
-

รวมองค์ ประกอบอืน่
ของส่วนของเจ้ าของ
242,398
-

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้ จดั สรร
984,000
12,829,650
(2,027,449)

รวม
25,814,749
(2,027,449)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2559

1

9,215,676

2,543,024

(13,377)
(13,377)
17,380

(2,726)
208,915

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

984,000

3,687,557
(17,512)
3,670,045
2,726
14,474,972

3,687,557
(30,889)
3,656,668
27,443,968

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เงินปั นผลจ่าย
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน่ สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปกาไรสะสม

1
-

9,215,676
-

2,543,024
-

17,380
(1,364)
(1,364)
-

208,915
(2,727)

226,295
(1,364)
(1,364)
(2,727)

984,000
-

14,474,972
(2,764,703)
4,300,557
(53,586)
4,246,971
2,727

27,443,968
(2,764,703)
4,300,557
(54,950)
4,245,607
-

1

9,215,676

2,543,024

16,016

206,188

222,204

984,000

15,959,967

28,924,872

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2560

4

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1.

หลักเกณฑ์ ในการจัดทาและแสดงรายการในงบการเงินและนโยบายการบัญชีท่สี าคัญ

1.1

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินนีไ้ ด้ จัดทําขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และอ้ างอิงตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท”) และการแสดงรายการในงบการเงินได้ ทําขึน้ เพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทยที่ สนส. 21/2558 เรื่อง การจัดทําและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ ้งที่เป็ นบริ ษัทแม่ของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่ธนาคารฯใช้ เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงิน
ฉบับภาษาไทยนี ้
งบการเงินนี ้ได้ จดั ทําขึ ้นโดยใช้ เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้ นแต่จะได้ เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

1.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ ในปี ปั จจุบัน
ในระหว่างปี ธนาคารฯได้ นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง
(ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้ รับการปรับปรุงหรือจัดให้ มีขึน้ เพื่อให้ มีเนือ้ หาเท่า
เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุงถ้ อยคําและคําศัพท์ การตีความและการ
ให้ แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผู้ใช้ มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ินีไ้ ม่มีผลกระทบอย่ าง
เป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของธนาคารฯ

ข.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ ประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้ รับการปรับปรุงหรือจัดให้ มีขึน้ เพื่อให้ มีเนือ้ หาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุงและอธิบายให้ ชดั เจนเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูล
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ฝ่ ายบริ หารของธนาคารฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบ
การเงินเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิ

1.3

การซือ้ ธุรกิจลูกค้ ารายย่ อย
ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ธนาคารฯได้ ตกลงซื ้อขายธุรกิจลูกค้ ารายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) และได้ เข้ า
ลงนามในสัญญาซื ้อขายธุรกิจดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 การรับโอนธุรกิจลูกค้ ารายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย)
จํากัด (มหาชน) เป็ นที่เรียบร้ อย ซึง่ ธนาคารฯรับโอนกิจการธุรกิจลูกค้ ารายย่อย ซึ่งประกอบด้ วยธุรกิจสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อส่วนบุคคล
สินเชื่อธุรกิจรายย่อย บริการธนบดีธนกิจ (Wealth Management) และเงินฝากรายย่อย รวมทังรั้ บโอนสาขาธนาคารเพิ่มอีก 4 สาขา
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ฝ่ ายบริ หารของธนาคารฯได้ มีการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ ินแต่ละรายการ เพื่อการบันทึก
บัญชีการปั นส่วนต้ นทุนการรวมธุรกิจ ดังนี ้
1.

สินทรัพย์และหนีส้ ินในบัญชีของการซื ้อธุรกิจลูกหนีร้ ายย่อย ธนาคารฯได้ มีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์และหนีส้ ิน และพบว่า ณ
วันที่จา่ ยซื ้อธุรกิจ มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของสินทรัพย์สทุ ธิจากการซื ้อธุรกิจลูกหนีร้ ายย่อย คิดเป็ นมูลค่ารวมจํานวน 15,586
ล้ านบาท ซึง่ ตํ่ากว่ามูลค่าสุทธิตามบัญชีจํานวน 335 ล้ านบาท
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2.

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน (Intangible Assets) หมายถึง สินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ ในเชิงเศรษฐกิจในอนาคต ธนาคารฯได้ มีการ
ประเมินและพบว่าไม่มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ควรรับรู้เพิ่มเติม

3.

หนี ้สินที่ระบุได้ หรือหนี ้สินที่อาจจะเกิดขึ ้น ธนาคารฯได้ มีการประเมินและพบว่าไม่มีหนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้นที่ควรรับรู้เพิ่มเติม

หลังจากการซื ้อธุรกิจฝ่ ายบริหารของธนาคารฯได้ ทําการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ ินของธุรกิจลูกหนีร้ ายย่อย และ
มูลค่าตามบัญชีของแต่ละรายการที่สําคัญ ณ วันที่ธนาคารฯมีอํานาจควบคุม มีดงั นี ้
มูลค่าตามบัญชี
30,971*
208
(14,622)
(636)

เงินให้ สินเชื่อ
สินทรัพย์อื่น
เงินรับฝาก
หนี ้สินอื่น

15,921

สินทรัพย์สทุ ธิ

(หน่วย: ล้ านบาท)
มูลค่ายุติธรรม
30,636
208
(14,622)
(636)
15,586
15,586

ต้ นทุนการรวมธุรกิจ
* สุทธิคา่ เผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของเงินให้ สินเชื่อ
1.4

นโยบายการบัญชีท่สี าคัญ
1.4.1

การรับรู้รายได้
ก)

ดอกเบี ้ยและส่วนลดรับจากเงินให้ สินเชื่อ
ดอกเบี ้ยของเงินให้ สินเชื่อรับรู้เป็ นรายได้ ตามเกณฑ์คงค้ างจากยอดเงินต้ นที่ค้างชําระ รายได้ จากสัญญาเช่าซื ้อ สัญญา
เช่าการเงินและสินเชื่อจํานําทะเบียนยานพาหนะรับรู้เป็ นรายได้ ตลอดระยะเวลาการผ่อนชําระตามวิธีอตั ราดอกเบี ้ยที่
แท้ จริง
ธนาคารฯมีนโยบายหยุดบันทึกรายได้ ดอกเบี ้ยค้ างรับสําหรับเงินให้ สินเชื่อธุรกิจที่ผิดนัดชําระดอกเบี ้ยเกินกําหนดหนึ่ง
เดือน และสําหรับเงินให้ สินเชื่อประเภทอื่นที่ผิดนัดชําระดอกเบีย้ เกินกว่าสามเดือนนับจากวันครบกําหนดชําระจะ
ยกเลิกรายการดอกเบี ้ยค้ างรับที่ได้ บนั ทึกบัญชีเป็ นรายได้ แล้ วนัน้ ออกจากบัญชี สําหรับ การบันทึกรายได้ ดอกเบี ้ยรับ
หลังจากนันจะบั
้ นทึกตามเกณฑ์เงินสด
ทังนี
้ ้ธนาคารฯจะรับรู้ดอกเบี ้ยเป็ นรายได้ ตามเกณฑ์คงค้ างอีกเมื่อธนาคารฯได้ รับชําระหนี ้ที่ค้างเกินกําหนดชําระแล้ ว
ในกรณีที่ดอกเบี ้ยหรือส่วนลดได้ คิดรวมอยู่ในตัว๋ เงินหรื อเงินให้ สินเชื่อแล้ ว ดอกเบี ้ยหรื อส่วนลดดังกล่าวจะบันทึกเป็ น
รายได้ รอตัดบัญชีและตัดจําหน่ายเป็ นรายได้ เฉลี่ยเท่าๆ กันตลอดอายุของตัว๋ เงินหรือระยะเวลาของเงินให้ สินเชื่อนัน้

ข)

ดอกเบี ้ยและเงินปั นผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ดอกเบี ้ยจากเงินลงทุนถือเป็ นรายได้ ตามเกณฑ์คงค้ าง เงินปั นผลจากเงินลงทุนจะถือเป็ นรายได้ เมื่อมีสิทธิในการรับเงิน
ปั นผล

ค)

กําไร (ขาดทุน) จากการซื ้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพนั ธ์
กําไร (ขาดทุน) จากการซื ้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพนั ธ์ถือเป็ นรายได้ หรือค่าใช้ จา่ ย ณ วันที่เกิดรายการ

ง)

ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็ นรายได้ ตามเกณฑ์คงค้ าง
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1.4.2

การรับรู้คา่ ใช้ จา่ ย
ก)

ดอกเบี ้ยจ่าย
ดอกเบี ้ยจ่ายถือเป็ นค่าใช้ จา่ ยตามเกณฑ์คงค้ าง ในกรณีที่ดอกเบี ้ยได้ คิดรวมอยูใ่ นตัว๋ เงินจ่ายแล้ ว ดอกเบี ้ยนัน้ จะบันทึก
เป็ นดอกเบี ้ยจ่ายรอตัดบัญชีและจะตัดจําหน่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยเฉลี่ยเท่าๆ กันตลอดอายุของตัว๋ เงินนัน้

ข)

ค่านายหน้ าและค่าใช้ จา่ ยทางตรงจากการให้ เช่าซื ้อ
ธนาคารฯบันทึกบัญชีการรับรู้ค่านายหน้ าและค่าใช้ จ่ายทางตรงเมื่อเริ่ มแรกที่เกิดขึน้ จากการให้ เช่าซื ้อสําหรับสัญญา
เช่าซื ้อ โดยการปั นส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอตั ราดอกเบี ้ยที่แท้ จริงและแสดงหักจากรายได้ ดอกเบี ย้ ตลอดอายุของสัญญา
เช่าซื ้อ
รายได้ ดอกเบี ้ยจากการให้ เช่าซื ้อรอตัดบัญชีแสดงสุทธิจากค่านายหน้ าและค่าใช้ จ่ายทางตรงที่เกิดขึน้ เมื่อเริ่ มแรกจาก
การให้ เช่าซื ้อ

1.4.3

หลักทรัพย์ซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืนตามธุรกรรมซื ้อคืนภาคเอกชน
ธนาคารฯมีการทําสัญญาซื ้อหลักทรัพย์โดยมีสญ
ั ญาขายคืนตามธุรกรรมซื ้อคืนภาคเอกชนโดยมี การกําหนดวันเวลา และราคา
ที่แน่นอนในอนาคต จํานวนเงินที่จ่ายสําหรับหลักทรัพย์ซือ้ โดยมีสัญญาขายคืนในอนาคตแสดงเป็ นสินทรัพย์ภายใต้ บัญชี
“รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ” ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยหลักทรั พย์ ภายใต้ สัญญาขายคื นดังกล่า วถื อเป็ น
หลักประกัน
ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อหลักทรัพย์โดยมีสญ
ั ญาขายคืนตามธุรกรรมซื ้อคืนภาคเอกชน ธนาคารฯได้ รับหลักทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาขาย
คื นดังกล่าวเป็ นหลักประกัน ซึ่งสามารถนํ าหลักทรั พย์ ที่ รับเป็ นประกันดังกล่าวไปทํ าสัญญาซือ้ คื น อีกทอดหนึ่ งหรื อขาย
หลักทรัพย์ที่รับเป็ นประกันได้
ผลต่างระหว่างราคาซือ้ และราคาขายจะถูกรับรู้ตามเกณฑ์คงค้ างตามระยะเวลาของสัญญาโดยวิธีอตั ราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ งซึ่ง
แสดงรวมอยูใ่ นดอกเบี ้ยรับ

1.4.4

เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บนั ทึกในส่วน
ของกําไรหรือขาดทุน

ข)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าว
บันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อได้ จําหน่ายหลักทรัพย์นนออกไป
ั้

ค)

เงินลงทุนในตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายและหักด้ วยค่าเผื่อการด้ อยค่า
(ถ้ ามี) ธนาคารฯตัดบัญชีส่วนเกิ น /รั บรู้ ส่วนตํ่ ากว่ามูลค่าตราสารหนี ต้ ามอัตราดอกเบีย้ ที่ แท้ จริ ง ซึ่งจํานวนที่ ตัด
จําหน่าย/รับรู้นี ้จะแสดงเป็ นรายการปรับกับดอกเบี ้ยรับ

ง)

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้ องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ
การด้ อยค่า (ถ้ ามี)

จ)

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซือ้ หลังสุด ณ สิ ้นวันทําการสุดท้ าย
ของปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจและของตราสาร
หนีภ้ าคเอกชน คํานวณโดยใช้ สูตรที่กําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยโดยใช้ อตั ราผลตอบแทนของสมาคมตลาด
ตราสารหนี ้ไทยหรือของสถาบันการเงินอื่นแล้ วแต่กรณี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ
(Net Asset Value)

ฉ)

ขาดทุนจากการด้ อยค่า (ถ้ ามี) ของหลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนในตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบกําหนด และเงินลงทุน
ทัว่ ไปจะบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุน

ช)

ธนาคารฯใช้ วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักในการคํานวณต้ นทุนของเงินลงทุน
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1.4.5

ซ)

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปอีกประเภทหนึ่ง ธนาคารฯจะปรับมูลค่าของเงินลงทุน
ดังกล่าวใหม่โดยใช้ มลู ค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน หรื อแสดงเป็ นองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของแล้ วแต่
ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

ฌ)

รายการซื ้อขายเงินลงทุน ธนาคารฯบันทึกตามเกณฑ์วนั ที่ครบกําหนดชําระ (Settlement date)

เงินลงทุนในลูกหนี ้ที่รับซื ้อหรือรับโอน
เงินลงทุนในลูกหนีท้ ี่รับซื ้อหรื อรับโอนซึ่งถือเป็ นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนดแสดงในราคาทุนที่จ่ายซื ้อสุทธิจากค่าเผื่อการ
ด้ อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี ้ (ถ้ ามี) ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของ เงินลงทุนบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุน
ในกรณีลกู หนี ้ที่รับซื ้อหรือรับโอนได้ มีการทําสัญญาปรับโครงสร้ างหนี ้ ธนาคารฯจะโอนเงินลงทุนในลูกหนีด้ งั กล่าวไปเป็ นเงิ นให้
สินเชื่อแก่ลกู หนีแ้ ละแสดงตามมูลค่ายุติธรรมสุทธิจากค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ โดยอ้ างอิงมูลค่ายุติธรรมจากยอดคงเหลือตาม
บัญชีของเงินลงทุนในลูกหนี ้ที่รับซื ้อหรือรับโอน ณ วันโอนหรื อ ณ วันทําสัญญาปรับโครงสร้ างหนี ้ ธนาคารฯพิจารณาบันทึกค่า
เผื่อหนี ้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์และข้ อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกับเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2556 เงินลงทุนในลูกหนี ้ที่รับซื ้อหรือรับโอนจะบันทึกเป็ นเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนีใ้ นงบแสดงฐานะการเงิน
ด้ วยมูล ค่า ยุติ ธรรมของสิ่งตอบแทนที่ ใ ช้ ในการแลกเปลี่ยนบวกด้ ว ยต้ น ทุน ทางตรง หลังจากนัน้ จะทํ าการวัด มูล ค่า ตาม
หลักเกณฑ์ที่ใช้ สําหรับเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้

1.4.6

เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้แสดงเฉพาะยอดเงินต้ นไม่รวมดอกเบี ้ยค้ างรับ รายได้ รอตัดบัญชี/ส่วนลดรับล่วงหน้ าของเงินให้ สินเชื่อแก่
ลูกหนี ้ที่ยงั ไม่รับรู้เป็ นรายได้ แสดงเป็ นรายการหักจากเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าซือ้ และสัญญาเช่าการเงิน แสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซื ้อและสัญญาเช่าการเงินคงค้ างสุทธิ จากยอด
คงเหลือของรายได้ ทางการเงินที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ ซึง่ แสดงสุทธิจากค่านายหน้ าและค่าใช้ จา่ ยทางตรงที่เกิดขึ ้นเมื่อเริ่ มแรกจาก
การให้ เช่าซื ้อรอตัดบัญชีและเงินรับล่วงหน้ าจากลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงิน

1.4.7

ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญและส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้
ก)

ธนาคารฯบันทึกค่าเผื่อหนี ส้ งสัยจะสูญของเงินให้ สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ ละส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้ างหนีต้ าม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) และปรับปรุงเพิ่มด้ วยจํานวนเงินเพิ่มเติมที่คาดว่าจะเรี ยก
เก็บจากลูกหนีไ้ ม่ได้ โดยการวิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหนีจ้ ากประสบการณ์ในการพิจารณาความเสี่ยงและ
มูลค่าหลักประกันประกอบ
สําหรับเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนีท้ ี่จัดชัน้ ปกติและจัดชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ ยกเว้ นลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าซือ้ และลูกหนี ้
สินเชื่อจํานําทะเบียนที่จดั ชัน้ ปกติและจัดชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ ธนาคารฯกันสํารองในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 1 และ
อัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 2 ของมูลหนี ้หลังหักหลักประกันไม่รวมดอกเบี ้ยค้ างรับ ตามลําดับ
สําหรับเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้ด้ อยคุณภาพที่จดั ชันตํ
้ ่ากว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ ยกเว้ นลูกหนีต้ ามสัญญา
เช่าซื ้อและลูกหนีส้ ินเชื่อจํานําทะเบียนด้ อยคุณภาพ ธนาคารฯบันทึกค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญสําหรับลูกหนีด้ งั กล่าวใน
อัตราร้ อยละ 100 สําหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนีต้ ามบัญชีกับมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับจาก
ลูกหนี ้หรือมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับจากการจําหน่ายหลักประกัน โดยใช้ อตั ราดอกเบี ้ยคิดลด
และระยะเวลาที่คาดว่าจะได้ รับจากการจําหน่ายหลักประกันตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
สําหรับลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อและลูกหนี ้สินเชื่อจํานําทะเบียนจัดที่ชนปกติ
ั้
จัดชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ และลูกหนี ้ด้ อย
คุณภาพ ธนาคารฯกันเงินสํารองเป็ นกลุม่ สินเชื่อ (Collective Approach) โดยใช้ วิธีผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีต
ประกอบกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามพฤติกรรมของลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อและลูกหนี ้สินเชื่อจํานําทะเบียน
ทังนี
้ ้การกันสํารองดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยตามหนังสือลงวันที่ 10 มิถนุ ายน
2559
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ข)
ค)
1.4.8

ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของลูกหนี ้อื่นตังขึ
้ ้นโดยประมาณจากจํานวนหนีท้ ี่อาจเรี ยกเก็บจากลูกหนีไ้ ม่ได้ ซึ่งพิจารณาจาก
สถานะปั จจุบนั ของลูกหนี ้คงค้ าง ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน
ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญที่ตงเพิ
ั ้ ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็ นค่าใช้ จ่ายในระหว่างปี การตัดจําหน่ายลูกหนีเ้ ป็ นหนีส้ ญ
ู จะนําไป
ลดยอดค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ และหนี ้สูญที่ได้ รับคืนจะบันทึกหักจากบัญชีคา่ เผื่อหนี ้สงสัยจะสูญในรอบบัญชีที่ได้ รับคืน

การปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้ที่มีปัญหา
ธนาคารฯบันทึกรายการที่เกี่ยวข้ องกับการปรับโครงสร้ างหนีท้ ี่มีปัญหาตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและตาม
มาตรฐานการบัญชีเรื่อง “การบัญชีสําหรับการปรับโครงสร้ างหนี ้ที่มีปัญหา” โดยธนาคารฯบันทึกบัญชีสินทรัพย์หรื อส่วนได้ เสีย
ที่รับโอนมาด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หกั ด้ วยประมาณการค่าใช้ จา่ ยในการขาย (ถ้ ามี) แต่ไม่เกินยอดหนีค้ งค้ างตามสิทธิ
เรียกร้ องตามกฎหมาย
ในกรณีที่เป็ นการปรับโครงสร้ างหนีท้ ี่ธนาคารฯยินยอมผ่อนปรนเงื่อนไขในการชําระหนี ้ ธนาคารฯคํานวณมูลค่ายุติธรรมของ
ลูกหนี ้หลังการปรับโครงสร้ างหนีโ้ ดยคํานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่จะได้ รับในอนาคต คิดลดด้ วยอัตราต้ นทุน
ทางการเงิน ณ วันปรับโครงสร้ างหนี ้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่อตั ราต้ นทุนทางการเงินตํ่ากว่าอัตราดอกเบี ้ยที่กําหนดตามเงื่อนไข
ใหม่ ธนาคารฯจะใช้ อตั ราดอกเบี ้ยที่กําหนดตามเงื่อนไขใหม่เป็ นอัตราคิดลด ซึ่งผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหนีก้ ับมูลค่า
ตามบัญชีของลูกหนี ้ ณ วันที่ปรับโครงสร้ างหนีจ้ ะบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายทังจํ
้ านวนในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนและจะรับรู้ส่วน
สูญเสี ยที่ เกิ ดจากการปรั บ โครงสร้ างหนี โ้ ดยการยิน ยอมลดเงิ นต้ น หรื อดอกเบีย้ ที่ บันทึกในบัญชีห ลังหักเงิน สํารองที่ กัน
ไว้ แล้ วเป็ นค่าใช้ จา่ ยในส่วนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อมีการปรับโครงสร้ างหนี ้

1.4.9

ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขาย ได้ แก่ ทรัพย์สินที่ยดึ คืนจากลูกหนี ้ที่ค้างเกินกําหนดชําระเป็ นเวลานานหรือลูกหนีท้ ี่มีการปรับโครงสร้ างหนี ้
มูลค่าของทรัพย์สินที่ยดึ คืนแสดงตามราคาทุน (ซึง่ พิจารณาตามมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน ณ วันที่ได้ รับโอนแต่ไม่เกินยอดหนี ้
คงค้ างตามสิทธิ เรี ยกร้ องตามกฎหมาย) หรื อมูลค่าที่จะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า มูลค่าที่จะได้ รับพิจารณาจากราคา
ตลาด/ราคาประเมินของทรัพย์สินที่ยึดหักด้ วยประมาณการค่าใช้ จ่ายในการขาย และธนาคารฯบันทึกสํารองเผื่อการลดมูลค่า
ของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และตามประมาณการของฝ่ ายบริหาร
ธนาคารฯจะรับรู้ขาดทุนจากการด้ อยค่าในส่วนของกําไรหรือขาดทุน และกําไรขาดทุนจากการจําหน่ายรับรู้เมื่อมีการจําหน่าย

1.4.10

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ธนาคารฯวัดมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้ วยราคาทุนซึง่ รวมต้ นทุนการทํารายการ หลังจากนัน้ ธนาคารฯจะ
วัดมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้ วยมูลค่ายุติธรรม ธนาคารฯรับรู้ ผลกําไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึน้ จากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนในปี ที่เกิดขึ ้น
ธนาคารฯรับรู้ ผลต่างระหว่างจํานวนเงินที่ได้ รับสุทธิจากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนในปี ที่ตดั รายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี (ถ้ ามี)

1.4.11

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารชุดสํานักงานและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม
และค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ ามี)
ธนาคารฯบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของอาคารชุดสํานักงานในราคาทุน ณ วันที่ได้ สินทรัพย์มา หลังจากนัน้ ธนาคารฯจัดให้ มีการ
ประเมินราคาอาคารชุดสํานักงานโดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดงั กล่าวในราคาที่ตีใหม่ ทังนี
้ ธ้ นาคารฯจัดให้ มี
การประเมินราคาสินทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นครัง้ คราวเพื่อมิให้ ราคาตามบัญชี ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่า
ยุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
ธนาคารฯบันทึกส่วนต่างซึง่ เกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี ้
-

ธนาคารฯบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึน้ จากการตีราคาใหม่ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและรับรู้จํานวน
สะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ” ในส่วนของเจ้ าของ อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นนั ้ เคยมีการตี
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ราคาลดลง โดยที่ธนาคารฯได้ เคยรับรู้ราคาที่ลดลงในส่วนของกําไรหรือขาดทุนแล้ ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี ้จะ
ถูกรับรู้เป็ นรายได้ ไม่เกินจํานวนที่เคยลดลงซึง่ รับรู้เป็ นค่าใช้ จา่ ยปี ก่อนแล้ ว
-

ธนาคารฯรับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน อย่างไรก็ตาม หาก
สินทรัพย์นนั ้ เคยมีการตีราคาเพิ่มขึน้ และยังมียอดคงค้ างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ” อยู่ในส่วน
ของเจ้ าของ ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในจํานวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของ
บัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์จะทยอยตัดจําหน่ายโดยใช้ วิธีเส้ นตรงตามอายุการใช้ งานที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์นนั ้ และ
บันทึกโอนไปยังกําไรสะสมโดยตรง โดยจํานวนของส่วนเกินทุนที่โอนไปยังกําไรสะสมจะเท่ากับผลต่างระหว่างค่าเสื่อมราคาที่
คํานวณจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่กับค่าเสื่อมราคาที่คํานวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์นนั ้ ส่วนเกิน
ทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดงั กล่าวไม่สามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้
ค่าเสื่อมราคาของอาคารชุดสํานักงาน และอุปกรณ์ คํานวณจากราคาทุนหรื อราคาที่ตีใหม่ โดยวิธีเส้ นตรง (ยกเว้ นการคิดค่า
เสื่อมราคาของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ สื่อสารคํานวณตามอายุการให้ ประโยชน์ โดยประมาณ 3 ปี โดยวิธีผลรวม
จํานวนปี ที่ใช้ งาน) ตามอายุการให้ ประโยชน์โดยประมาณดังนี ้
อาคารและห้ องชุดสํานักงาน
ส่วนปรับปรุงสํานักงาน
เครื่องตกแต่งติดตังและอุ
้
ปกรณ์
ยานพาหนะ

-

20
5, 20
3, 5
5, 6

ปี
ปี
ปี
ปี

ธนาคารฯบันทึกค่าเสื่อมราคาที่คํานวณได้ ข้างต้ น ดังต่อไปนี ้
-

ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่คํานวณจากราคาทุนรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่ตีราคาเพิ่มรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตัง้
ธนาคารฯตัดรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ายสินทรัพย์ หรื อคาดว่าจะไม่ได้ รับประโยชน์ เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้ หรือการจําหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วน
ของกําไรหรือขาดทุนเมื่อธนาคารฯตัดรายการสินทรัพย์นนออกจากบั
ั้
ญชี
1.4.12

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ธนาคารฯบันทึกต้ นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่ มแรก สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดง
มูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้ อยค่าสะสม (ถ้ ามี) ของสินทรัพย์นนั ้
ธนาคารฯตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ ประโยชน์จํากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ของสินทรัพย์นัน้ และจะประเมินการด้ อยค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมีข้อบ่งชีว้ ่าสินทรัพย์นัน้ เกิดการด้ อยค่า ธนาคารฯจะ
ทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวิธีการตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ ้นปี เป็ นอย่างน้ อย ค่าตัดจําหน่าย
รับรู้เป็ นค่าใช้ จา่ ยในส่วนของกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ ประโยชน์จํากัดของธนาคารฯ ได้ แก่ รายจ่ายค่าสิทธิ์เพื่อใช้ ประโยชน์ ในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
ธนาคารฯตัดบัญชีเป็ นค่าใช้ จา่ ยตามอายุการให้ ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี ้
กรณีสญ
ั ญาการใช้ สิทธิระบุจํานวนปี การใช้
กรณีสญ
ั ญาการใช้ สิทธิไม่ระบุจํานวนปี การใช้
กรณีไม่มีสญ
ั ญาการใช้ สิทธิ

1.4.13

-

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ประกอบด้ วยภาษีเงินได้ ปัจจุบนั และภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
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ตามอายุของสัญญาใช้ สิทธิโดยวิธีเส้ นตรง
5 ปี โดยวิธีเส้ นตรง
3 ปี โดยวิธีผลรวมจํานวนปี ที่ใช้ งาน
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ภาษีเงินได้ ปัจจุบนั
ธนาคารฯบันทึกภาษี เงินได้ ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้ กับหน่วยงานจัดเก็บภาษี ของภาครัฐ โดยคํานวณจากกําไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์/หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีจะคํานวณขึ ้นจากผลแตกต่างชัว่ คราว ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน ระหว่างฐาน
ภาษีของสินทรัพย์หรือหนี ้สินกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี ้สินนัน้ ซึง่ จะรับรู้เป็ นรายได้ ภาษีหรือตัดบัญชีเป็ นค่าใช้ จ่าย
ภาษีเมื่อรายได้ สามารถรับรู้เป็ นรายได้ หรื อค่าใช้ จ่ายที่บนั ทึกไว้ เกิดขึน้ จริ งและถือหักเป็ นค่าใช้ จ่ายได้ แล้ วในการคํานวณภาษี
เงินได้ ตามกฎหมายภาษีอากร
ธนาคารฯรับรู้ ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ต้องหักภาษี เป็ นสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตั ดบัญชีหากมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่า
ธนาคารฯจะมีกําไรทางภาษีจากการดําเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีนนมาใช้
ั้
ประโยชน์
ได้ ธนาคารฯรับรู้ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ต้องเสียภาษีทกุ รายการเป็ นหนี ้สินภาษีเงินได้
ธนาคารฯจะบันทึกภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ าของหากภาษี ที่เกิดขึน้ เกี่ยวข้ องกับรายการที่ได้ บนั ทึก
โดยตรงไปยังส่วนของเจ้ าของ
ธนาคารฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทําการ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าวเมื่อมีความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างแน่ว่าธนาคารฯจะไม่มีกําไรทางภาษี เพียงพอต่อการนําสินทรัพย์
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีทงหมดหรื
ั้
อบางส่วนมาใช้ ประโยชน์
1.4.14

การด้ อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯจะทําการประเมินว่ามีข้อบ่งชี ้ซึ่งแสดงว่าสินทรัพย์ของธนาคารฯด้ อยค่าลงหรื อไม่
หากมีข้อบ่งชี ้ของการด้ อยค่า หรื อเมื่อต้ องทําการประเมินการด้ อยค่าของสินทรัพย์เป็ นรายปี ธนาคารฯจะทําการประมาณมูล
ค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์ ทังนี
้ ้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย
ของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์แล้ วแต่ราคาใดจะสูงกว่า และหากพบว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นนั ้ มีมลู ค่าสูง
กว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน แสดงว่าสินทรัพย์ดงั กล่าวเกิดการด้ อยค่า ธนาคารฯจะลดมูลค่าของสินทรัพย์ลงให้ เท่ากับมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้ รับคืน
ธนาคารฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้ อยค่าในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน ยกเว้ นในกรณีสินทรัพย์ซึ่งใช้ วิธีการตีราคาใหม่
และได้ บนั ทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ ในส่วนของเจ้ าของ ขาดทุนจากการด้ อยค่าจะรับรู้ในส่วนของเจ้ าของไม่เกินไป
กว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่เคยบันทึกไว้

1.4.15

การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี ้สินทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชีเมื่อสิทธิ ตามสัญญาที่จะได้ รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงิน
ดังกล่าวได้ หมดไปหรือธนาคารฯได้ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของเจ้ าของที่มีสาระสําคัญทังหมดในสิ
้
นทรัพย์ท างการเงิน
นัน้ ถ้ าธนาคารฯไม่ได้ โอนหรื อไม่ได้ คงไว้ ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของเจ้ าของที่มีสาระสําคัญทัง้ หมดของสินทรัพย์ทาง
การเงินนัน้ และธนาคารฯยังคงมีอํานาจควบคุม ธนาคารฯจะบันทึกรายการสินทรัพย์ทางการเงินนัน้ ต่อไปตามขอบเขตของ
ความเกี่ยวข้ องต่อเนื่องกับสินทรัพย์ ทางการเงิน หนีส้ ินทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อหนีส้ ินทางการเงินนัน้
สิ ้นสุดลง เช่น เมื่อภาระผูกพันที่ระบุในสัญญาได้ สิ ้นสุด ยกเลิก หรือครบกําหนด

1.4.16

เงินตราต่างประเทศ
ธนาคารฯแสดงงบการเงินเป็ นสกุลเงินบาท ซึง่ เป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานของธนาคารฯ
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนีส้ ินที่เป็ น
ตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้ อัตราแลกเปลี่ยนอ้ างอิงตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
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1.4.17

ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
ธนาคารฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้ าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้ จา่ ยเมื่อเกิดรายการ
ส่วนหนึ่งของค่าใช้ จา่ ยโบนัสของธนาคารฯเป็ นโบนัสประจําปี ซึ่งถือเป็ นผลตอบแทนการปฏิบตั ิงานประจําปี ของพนักงานที่จ่าย
ชําระด้ วยเงินสดโดยอ้ างอิงจากราคาหุ้นของบริ ษัทใหญ่ ธนาคารฯบันทึกค่าใช้ จ่ายและโบนัสค้ างจ่ายส่วนนีเ้ มื่อพนักงานได้ รับ
สิทธิเนื่องจากถือว่าได้ รับบริการจากพนักงานแล้ ว ธนาคารฯบันทึกค่าใช้ จ่ายดังกล่าวโดยใช้ ราคาหุ้นถัวเฉลี่ยรายวันตังแต่
้ วนั ที่
ให้ สิทธิจนถึงวันสิ ้นรอบระยะเวลาที่รายงานเป็ นเกณฑ์และจะรับรู้ค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึน้ หรื อลดลงตามการเปลี่ยนแปลงของราคา
หุ้นเพื่อสะท้ อนมูลค่ายุติธรรมของหนี ้สินโบนัสค้ างจ่าย ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน แต่ละปี จนกว่าธนาคารฯจะจ่ายชําระ
โบนัสค้ างจ่ายเสร็จสิ ้น
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนั กงาน
โครงการสมทบเงิน
ธนาคารฯและพนักงานได้ ร่วมกันจัดตังกองทุ
้
นสํารองเลี ้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้ วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่ ธนาคารฯจ่าย
สมทบให้ เป็ นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพได้ แยกออกจากสินทรัพย์ของธนาคารฯ เงินที่ธนาคารฯจ่ายสมทบ
กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้ จา่ ยในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ ของพนักงาน
ธนาคารฯมี ภาระสํ า หรั บ เงิ น ชดเชยที่ ต้ องจ่า ยให้ แ ก่ พนักงานเมื่ อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตามโครงการ
ผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งธนาคารฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
นอกจากนัน้ ธนาคารฯจัดให้ มีโครงการผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้ แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบตั ิงานครบ
กําหนดเวลา
ธนาคารฯคํานวณหนีส้ ินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ซึ่งการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวเป็ นไป
ตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ
พนักงานจะรับรู้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของ
พนักงานจะรับรู้ทนั ทีในกําไรหรือขาดทุน

1.4.18

ประมาณการหนี ้สิน
ธนาคารฯจะบันทึกประมาณการหนีส้ ินไว้ ในบัญชีเมื่ อภาระผูกพันซึ่งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ ในอดีตได้ เกิดขึน้ แล้ ว มีความ
เป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่นอนว่าธนาคารฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื ้องภาระผูกพันนัน้ และธนาคารฯสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนันได้
้ อย่างน่าเชื่อถือ

1.4.19

ตราสารอนุพนั ธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
การบันทึกตราสารอนุพนั ธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยงอ้ างอิงตามหลักการของการบันทึกบัญชีสําหรับตราสารอนุพนั ธ์ และ
การบัญชีป้องกันความเสี่ยงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 39 เรื่ อง การรับรู้ และการวัดมูลค่าตราสารทาง
การเงิน (IAS 39 “Financial Instruments: Recognition and Measurement”)
ธนาคารฯบันทึกตราสารอนุพนั ธ์เพื่อค้ าตามวิธีมลู ค่ายุติธรรม ธนาคารฯรับรู้กําไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของตราสารอนุพันธ์ ในส่ว นของกํ าไรหรื อขาดทุน มูลค่ายุติ ธ รรมของตราสารอนุพันธ์ คํ านวณตามราคาตลาด หรื อตาม
หลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็ นที่ยอมรับทัว่ ไป กรณีที่ไม่มีราคาตลาด
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1.4.20

การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้ รับจากการขายสินทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้ องจ่ายเพื่อโอนหนีส้ ินให้ ผ้ ูอื่นโดย
รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า ธนาคารฯใช้ ราคา
เสนอซือ้ ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ ินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้ องกําหนดให้ ต้องวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้ นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรื อหนีส้ ินที่มี
ลักษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื ้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ ธนาคารฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ ที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์
หรือหนี ้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนันให้
้ มากที่สดุ
ลําดับชันของมู
้
ลค่ายุติธรรมที่ใช้ วัดมูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ ินในงบการเงินแบ่งออกเป็ นสาม
ระดับตามประเภทของข้ อมูลที่นํามาใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี ้
ระดับ 1

ใช้ ข้อมูลราคาเสนอซื ้อขายของสินทรัพย์หรือหนี ้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ ของสินทรัพย์หรือหนี ้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้ อมูลทางตรงหรือทางอ้ อม

ระดับ 3

ใช้ ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้ อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ ้น

ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชัน้ ของมูลค่ายุติธรรม
สําหรับสินทรัพย์และหนี ้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ ้นประจํา
1.4.21

เครื่องมือทางการเงิน
ก)

นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของธนาคารฯ ตามที่นิยามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เรื่ อง “การแสดงรายการ
และการเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรั บเครื่ องมือทางการเงิน ” ประกอบด้ วยเงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
(สินทรัพย์) สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ เงินลงทุน เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ เงินรับฝาก รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน (หนีส้ ิน) หนีส้ ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หนีส้ ินตราสารอนุพนั ธ์ และตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกู้ยืม
ธนาคารฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริ หารความเสี่ยงตามที่กล่าว
ไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 3.37

ข)

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินนันมู
้ ลค่ายุติธรรมจะถูกหักด้ วยค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญตามความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้ อง สําหรับเครื่ องมือทางการเงินที่ มีระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนัก (Duration) น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี
มูลค่าตามบัญชีจะสามารถแสดงถึงมูลค่ายุติธรรมได้ อย่างน่าเชื่อถือ สําหรับเครื่ องมือทางการเงินที่มีระยะเวลาเฉลี่ย
ถ่วงนํา้ หนักมากกว่า 1 ปี ที่มีราคาซื ้อขายในตลาดจะใช้ ราคาซื ้อขายในตลาดเป็ นตัวประมาณมูลค่ ายุติธรรมที่ดีที่สุด
ส่วนกรณีที่ไม่มีราคาซื ้อขายในตลาดจะใช้ มลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดคิดลดโดยใช้ อตั ราดอกเบี ้ยในตลาดที่ใช้ กัน
อยูใ่ นปั จจุบนั สําหรับตราสารที่มีลกั ษณะสัญญาคล้ ายคลึงกันในการประมาณมูลค่ายุติธรรม
ธนาคารฯได้ มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
-

สินทรัพย์และหนีส้ ินทางการเงินที่จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสันหรื
้ อมีอตั ราดอกเบีย้ ใกล้ เคียงกับอัตรา
ดอกเบี ้ยในตลาด ได้ แก่ เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) เงินรับฝาก รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน (หนี ้สิน) และหนีส้ ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่า
ตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

-

เงินลงทุนในตราสารหนี ้ แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคํานวณโดยใช้ อตั ราผลตอบแทนที่ประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
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1.4.22

-

เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด กรณีที่เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ใน
ความต้ องการของตลาด คํานวณโดยใช้ เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต ตามความเหมาะสมและ/
หรือเทียบเคียงกับข้ อมูลของบริษัทอื่นที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน

-

เงินให้ สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้ างรับ ยกเว้ นลูกหนี ต้ ามสัญญาเช่าซือ้ และเงินให้ สินเชื่อรายย่อยอื่น
แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบี ้ยค้ างรับตามจํานวนเงินที่แสดง
ในงบการเงินหักค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ เนื่องจากเงินให้ สินเชื่อแก่ลูกหนีส้ ่วนใหญ่มีอัตราดอกเบีย้ ลอยตัว
สําหรับลูกหนี ต้ ามสัญญาเช่าซื ้อและเงินให้ สินเชื่อรายย่อยอื่น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคํานวณมูลค่า
ปั จจุบันของกระแสเงินสดรับที่คาดว่าจะได้ รับในอนาคตตามสัญญาคิดลดด้ วยอัตราดอกเบีย้ สําหรับการ
ปล่อยสินเชื่อรายใหม่ในปั จจุบนั

-

ตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกู้ยืม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดจ่ายใน
อนาคต คิดลดด้ วยอัตราดอกเบี ้ยโดยประมาณในตลาดปั จจุบนั สําหรับเงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไขใกล้ เคียงกัน

-

ตราสารอนุพัน ธ์ แสดงมูลค่า ยุติ ธรรมซึ่งคํ า นวณโดยใช้ เทคนิ คการคิ ด ลดกระแสเงิ นสดในอนาคตและ
แบบจําลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้ อมูลที่นํามาใช้ ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็ นข้ อมูลที่
สามารถสังเกตได้ ในตลาดที่เกี่ยวข้ อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ าของเงินตรา
ต่างประเทศ และเส้ นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี ้ย เป็ นต้ น ธนาคารฯได้ คํานึงถึงผลกระทบของความ
เสี่ยงด้ านเครดิตของคูส่ ญ
ั ญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์

การหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหนี ้สินทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ ินทางการเงินจะนํามาหักกลบกันและแสดงจํานวนสุทธิในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อมีสิทธิตาม
กฎหมายในการนําจํานวนที่รับรู้ไว้ มาหักกลบลบหนี ก้ ัน และตังใจที
้ ่จะจ่ายชําระจํานวนที่รับรู้ไว้ ด้วยยอดสุทธิ หรื อตังใจที
้ ่จะรับ
ประโยชน์จากสินทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จา่ ยชําระหนี ้สิน

1.4.23

การใช้ ดลุ ยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริหารจําเป็ นต้ องใช้ ดลุ ยพินิจและการประมาณการในเรื่ องที่
มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ ดลุ ยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี ้ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อ
ข้ อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ ดลุ ยพินิจและ
การประมาณการที่สําคัญ มีดงั นี ้
การรั บรู้ หรื อการตัดรายการสินทรั พย์ และหนี้สิน
ในการพิจารณาการรับรู้หรื อการตัดรายการสินทรัพย์และหนีส้ ิน ฝ่ ายบริ หารต้ องใช้ ดลุ ยพินิจใน การพิจารณาว่าธนาคารฯได้
โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี ้สินดังกล่าวแล้ วหรื อไม่ โดยใช้ ดลุ ยพินิจและข้ อมูลที่ดีที่สดุ ที่รับรู้
ได้ ในสภาวะปั จจุบนั
ค่ าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้ สินเชื่อแก่ ลูกหนี้
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้เกิดจากการปรับมูลค่าของเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนีจ้ ากความเสี่ยงด้ านเครดิตที่
อาจเกิดขึน้ ฝ่ ายบริ หารได้ ใช้ ดลุ ยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึน้ จากเงินให้ สินเชื่อเมื่อลูกหนี ้มี
ปั ญหาในการจ่ายชําระคืนหนี ้เงินต้ นและ/หรือดอกเบี ้ยโดยใช้ การวิเคราะห์สถานะของลูกหนีร้ ายตัว ความน่าจะเป็ นของการผิด
นัดชําระหนี ้ และการใช้ ประมาณการจากข้ อมูลสถิติในอดีต การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักประกันและสภาวะเศรษฐกิจ ซึ่ง
สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทังนี
้ ก้ ารใช้ ประมาณการและข้ อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อ
จํานวนค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ ดังนัน้ การปรับปรุงค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญอาจเกิดขึ ้นได้ ในอนาคต
มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่ บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินที่ไม่มีการซือ้ ขายในตลาดและไม่
สามารถหาราคาได้ ในตลาดซื ้อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้ องใช้ ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ดังกล่าว โดยใช้ เทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลค่า ซึง่ ตัวแปรที่ใช้ ในแบบจําลองได้ มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่
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ในตลาด โดยคํานึงถึงความเสี่ยงด้ านเครดิต (ทัง้ ของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้ อมูลความสัมพันธ์ และการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้ องกับตัวแปรที่ใช้ ในการ
คํานวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิ ดเผยลําดับชันของมู
้
ลค่ายุติธรรม
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของเงินลงทุนในหลักทรั พย์
ธนาคารฯจะตัง้ ค่าเผื่อการด้ อยค่าของเงินลงทุ นในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไป เมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ดังกล่าวได้ ลดลงอย่างมีสาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานาน หรือเมื่อมีข้อบ่งชี ้ของการด้ อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าว
ได้ ลดลงอย่างมีสาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานานหรือไม่นนจํ
ั ้ าเป็ นต้ องใช้ ดลุ ยพินิจของฝ่ ายบริหาร
อสังหาริ มทรั พย์ เพื่อการลงทุน
ธนาคารฯแสดงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้ วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและรับรู้การเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมในส่วนของกําไรหรือขาดทุน ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยใช้
วิธีพิจารณาจากรายได้ เนื่องจากไม่มีราคาในตลาดที่สามารถใช้ เทียบเคียงได้ ข้ อสมมติฐานที่สําคัญที่ใช้ ในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้ อธิบายไว้ ในหมายเหตุ 3.8
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้ องทําการประมาณอายุการให้ ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลื อเมื่อเลิกใช้ งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้ องทบทวนอายุการให้ ป ระโยชน์ และมูล ค่า คงเหลือใหม่หากมี การ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้น
ธนาคารฯแสดงมูลค่าของอาคารชุดสํานักงานด้ วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่งราคาที่ตีใหม่นีไ้ ด้ ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้ วิธี
พิจารณาจากรายได้ ซึง่ การประเมินมูลค่าดังกล่าวต้ องอาศัยข้ อสมมติฐานและการประมาณการบางประการตามที่อธิบายไว้ ใน
หมายเหตุ 3.9
นอกจากนี ้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้ องสอบทานการด้ อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบันทึกขาดทุนจาก
การด้ อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั ้ ในการนีฝ้ ่ ายบริ หารจําเป็ นต้ องใช้
ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้ องกับการคาดการณ์รายได้ และค่าใช้ จา่ ยในอนาคตซึง่ เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นนั ้
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ธนาคารฯรับรู้สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้ หกั ภาษี เมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่า
ธนาคารฯจะมีกําไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ ประโยชน์ จากผลแตกต่างชั่วคราวนัน้ ในการนีฝ้ ่ ายบริ หารจําเป็ นต้ อง
ประมาณการว่าธนาคารฯควรรับรู้จํานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีเป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทาง
ภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนั กงาน
หนี ้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและหนีส้ ินตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ประมาณขึน้ ตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่งต้ องอาศัยข้ อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนัน้ เช่น อัตราคิดลด อัตรา
การขึ ้นเงินเดือนในอนาคตอัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้ น
สัญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าการเงินฝ่ ายบริ หารได้ ใช้ ดลุ ยพินิจในการ
ประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า ธนาคารฯได้ โอนหรื อรั บโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ ใน
สินทรัพย์ที่ให้ เช่าดังกล่าวแล้ วหรือไม่
คดีฟ้องร้ อง
ธนาคารฯมีหนี ้สินที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการถูกฟ้องร้ องเรี ยกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ ายบริ หารได้ ใช้ ดลุ ยพินิจในการประเมินผลของคดีที่
ถูกฟ้องร้ องแล้ ว และเชื่อมัน่ ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ ้น จึงไม่ได้ บนั ทึกประมาณการหนีส้ ินดังกล่าว ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลา
รายงาน
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2.

ข้ อมูลทั่วไป

2.1

ข้ อมูลธนาคารฯ
ธนาคารฯเป็ นบริษัทมหาชนซึง่ จัดตังและมี
้
ภมู ิลําเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่จ ด
ทะเบียนจัดตังในประเทศไทยเป็
้
นบริษัทใหญ่ ธนาคารฯได้ รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ ประกอบธุรกิจหลักด้ านการธนาคารพาณิชย์
ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนอยู่ที่ เลขที่ 48/2 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชัน้ 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 ธนาคารฯมีสาขารวม 60 สาขาในประเทศไทย (31 ธันวาคม 2559: ธนาคารฯมีสาขารวม 57 สาขาในประเทศไทย)

2.2

สารองตามกฎหมาย
ภายใต้ บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ธนาคารฯจะต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่ง
ไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ ะมีจํานวนไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้ ในปั จจุบนั ธนาคารฯได้ จดั สรรสํารองตาม
กฏหมายไว้ ครบถ้ วนแล้ ว

2.3

ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการนี ้เป็ นผลประโยชน์ที่จา่ ยให้ แก่กรรมการของธนาคารฯตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด โดยไม่
รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้ องที่จา่ ยให้ กบั กรรมการซึง่ ดํารงตําแหน่งเป็ นผู้บริหารของธนาคารฯด้ วย

2.4

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับธนาคารฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมธนาคารฯ หรื อถูกควบคุมโดยธนาคารฯไม่ว่าจะ
เป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม หรื ออยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกันกับธนาคารฯ นอกจากนีบ้ ุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันยังหมายรวมถึง
บริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม ซึ่งทําให้ มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับธนาคารฯ ผู้บริ หาร
สําคัญ กรรมการหรือพนักงานของธนาคารฯที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของธนาคารฯ
ธนาคารฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ าและเกณฑ์ตามที่
ตกลงร่วมกันระหว่างธนาคารฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ซึง่ เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้ กบั ลูกค้ ารายอื่น

3.

ข้ อมูลเพิ่มเติม

3.1

รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์ )
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560

2559

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น

1,148,652
219,979
452
-

800,000
18,800,000
21,900,000
300,000

1,948,652
19,019,979
21,900,452
300,000

1,441,296
125,317
518
-

440,000
15,001,000
19,750,000
300,000

1,881,296
15,126,317
19,750,518
300,000

รวม
บวก: ดอกเบี ้ยค้ างรับ
หัก: ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

1,369,083
7
-

41,800,000
10,432
(3,000)

43,169,083
10,439
(3,000)

1,567,131
-

35,491,000
6,736
(3,000)

37,058,131
6,736
(3,000)

รวมในประเทศ

1,369,090

41,807,432

43,176,522

1,567,131

35,494,736

37,061,867

ธนาคารฯมีการทําสัญญาซื ้อหลักทรัพย์โดยมีสญ
ั ญาขายคืนตามธุรกรรมซื ้อคืนภาคเอกชนโดยหลักทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาขายคืนดังกล่าวถือ
เป็ นหลักประกัน ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
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(หน่วย: ล้ านบาท)
หลักทรัพย์ซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืนตามธุรกรรม
ซื ้อคืนภาคเอกชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

2559
18,800
21,900

15,000
19,750

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่รับเป็ นประกันมีรายละเอียดดังนี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
มูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์ที่รับเป็ นประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

3.2

2559
18,290
22,008

15,157
19,958

ตราสารอนุพันธ์
ธนาคารฯ ได้ มีการทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ย (Interest rate swap agreement) เพื่อเป็ นเครื่ องมือบริ หารความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่อง
กับสินทรัพย์ทางการเงิน ดังนี ้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
มูลค่ายุตธิ รรม
ประเภทความเสี่ยง

สินทรัพย์

หนี ้สิน

2559
จํานวนเงิน
ตามสัญญา

มูลค่ายุตธิ รรม
สินทรัพย์

จํานวนเงิน
ตามสัญญา

หนี ้สิน

อัตราดอกเบี ้ย

-

29,815

1,200,000

-

34,118

1,200,000

รวม

-

29,815

1,200,000

-

34,118

1,200,000

ทังนี
้ ้ ตราสารอนุพนั ธ์ข้างต้ นทังหมดมี
้
คสู่ ญ
ั ญาเป็ นสถาบันการเงิน
3.3

เงินลงทุน
3.3.1 จําแนกตามประเภทเงินลงทุน
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
เงินลงทุนเผื่อขาย - มูลค่ ายุติธรรม
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี ้ภาคเอกชน
ตราสารหนี ้ต่างประเทศ
ตราสารทุนในความต้ องการของตลาดในประเทศ
หัก: ค่าเผื่อการด้ อยค่า
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนีท้ ่ จี ะถือจนครบกาหนด - ราคาทุน/ราคาทุนตัดจาหน่ าย
เงินลงทุนในลูกหนี ้ที่รับโอนมา
หัก: ค่าเผื่อการด้ อยค่า
รวมตราสารหนีท้ ่ จี ะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนทั่วไป - ราคาทุน
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้ องการของตลาดในประเทศ
หัก: ค่าเผื่อการด้ อยค่า
รวมเงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุนสุทธิ
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2559

4,412,318
692,188
408,961
8,440
(1,460)

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

5,520,447

5,127,085

13,683
(13,683)

13,559
(13,543)

-

16

447,229
(35,652)

478,303
(52,410)

411,577

425,893

5,932,024

5,552,994
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3.3.2 จําแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ไม่เกิน
1 ปี
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี ้ภาคเอกชน
รวม
หัก: ค่าเผื่อการด้ อยค่า
รวม
ตราสารหนีท้ ่ จี ะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนในลูกหนี ้ที่รับโอนมา
หัก: ค่าเผื่อการด้ อยค่า
รวม
รวมตราสารหนี ้

2560

2559

ครบกําหนดภายใน

ครบกําหนดภายใน

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

ไม่เกิน
1 ปี

รวม

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

4,410
812

289

2
-

4,412
1,101

3,834
182

1,102

2
-

3,836
1,284

5,222
(1)

289
-

2
-

5,513
(1)

4,016
(1)

1,102
-

2
-

5,120
(1)

5,221

289

2

5,512

4,015

1,102

2

5,119

14
(14)

-

-

14
(14)

14
(14)

-

-

14
(14)

-

-

-

-

-

-

-

-

5,221

289

2

5,512

4,015

1,102

2

5,119

3.3.3 เงินลงทุนที่มีภาระผูกพัน
(หน่วย: ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ประเภทเงินลงทุน
ตราสารหนี ้หลักทรัพย์รัฐบาล
ตราสารหนี ้หลักทรัพย์รัฐบาล

2560

2559
2
774

2
-

ภาระผูกพัน
คํ ้าประกันการใช้ ไฟฟ้า
หลักประกันการใช้ ยอดได้ ดลุ
การหักบัญชี

3.3.4 เงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

บริษัทที่มีปัญหาในการชําระหนี ้หรือผิดนัดชําระหนี ้

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเผื่อ
มูลค่า
การปรับมูลค่า
ราคาทุน
ยุติธรรม
เงินลงทุน
1,460
1,460

บริษัทที่มีปัญหาในการชําระหนี ้หรือผิดนัดชําระหนี ้

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเผื่อ
มูลค่า
การปรับมูลค่า
ราคาทุน
ยุติธรรม
เงินลงทุน
7,060
7,060
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3.3.5 เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่ธนาคารฯถือหุ้นตังแต่
้ ร้อยละ 10 ขึ ้นไปของจํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้ วของนิติบคุ คลนัน้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
มูลค่าสุทธิ
ตาม
บัญชีของ
ชื่อหลักทรัพย์

เงินลงทุน

2559

จํานวน
เงินลงทุนที่
ยังไม่ได้
ชําระ

สัดส่วน

มูลค่าสุทธิ
ตาม
บัญชีของ

เงินลงทุน

เงินลงทุน

จํานวน
เงินลงทุนที่
ยังไม่ได้
ชําระ

(ร้ อยละ)
กลุ่มการบริการ:
บริษัท จิจิ เพรส (ไทยแลนด์) จํากัด
บริษัท เคไลน์ (ประเทศไทย) จํากัด
กลุ่มการพาณิชย์ นาเข้ าและส่ งออก:
บริษัท จูกิ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท พี ดี ที แอล เทรดดิ ้ง จํากัด
บริษัท วัฒนาอินเตอร์ เทรด จํากัด
กลุ่มอสังหาริ มทรั พย์ :
บริษัท ยูเอ็มไอ พรอพเพอร์ ตี ้ จํากัด
กลุ่มอุตสาหกรรม:
บริษัท สยามอาร์ ตเซรามิค จํากัด
3.4

สัดส่วน
เงินลงทุน
(ร้ อยละ)

814
37,335

300
-

10
10

814
37,335

300
-

10
10

3,240
4,275
5,382

-

10
10
10

331
4,265
5,382

-

10
10
10

3,659

-

10

3,233

-

10

18,062

-

10

17,622

-

10

เงินให้ สินเชื่อแก่ ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้ างรั บ
3.4.1 จําแนกตามประเภทเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560

2559

หัก: ค่าเผื่อการปรับปรุงมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี ้

551,542
106,885,568
155,938,827
188,558
(18,512,545)
(114,906)
244,937,044
669,461
(10,700,347)
(8,948)

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

เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ

234,897,210

214,477,687

เงินให้ สินเชื่อแก่ ลูกหนี ้
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินให้ สินเชื่อ
ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อ
ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: รายได้ รอตัดบัญชี
เงินรับล่วงหน้ าสัญญาเช่าทางการเงิน
รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
บวก: ดอกเบี ้ยค้ างรับ
หัก: ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
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3.4.2 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูข่ องลูกหนี ้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
ในประเทศ

2559

ต่างประเทศ

238,605,146
เงินบาท
รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้สุทธิ
238,605,146
จากรายได้ รอตัดบัญชี

รวม

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

6,331,898

244,937,044

215,304,305

6,189,892

221,494,197

6,331,898

244,937,044

215,304,305

6,189,892

221,494,197

3.4.3 จําแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชัน้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ปกติ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้ าง
การสาธารณูปโภคและบริ การ
การบริ โภคส่วนบุคคล
เพื่อธุรกิจเช่าซื ้อ
สินเชื่อจํานําทะเบียน
เพื่อที่อยู่อาศัย
อื่นๆ
รวมเงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้
บวก: ดอกเบี ้ยค้ างรับ
รวมเงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้
และดอกเบี ้ยค้ างรับ

กล่าวถึง
เป็ นพิเศษ

ตํ่ากว่า
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัย
จะสูญ

รวม

1,859,787
20,920,245
15,178,993
24,636,419

42,769
1,173,805
167,588
967,676

14,857
133,149
50,014
118,683

7,275
66,408
18,649
62,829

1,495
107,190
17,639
65,073

1,926,183
22,400,797
15,432,883
25,850,680

109,400,504
18,386,159
19,278,784
12,817,635

11,560,962
1,616,539
631,250
997,250

1,419,507
263,194
246,650
189,195

791,511
131,052
195,621
126,847

560,880
30,203
405,025
277,733

123,733,364
20,427,147
20,757,330
14,408,660

222,478,526
474,676

17,157,839
192,766

2,435,249
1,883

1,400,192
133

1,465,238
3

244,937,044
669,461

222,953,202

17,350,605

2,437,132

1,400,325

1,465,241

245,606,505
(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ปกติ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้ าง
การสาธารณูปโภคและบริ การ
การบริ โภคส่วนบุคคล
เพื่อธุรกิจเช่าซื ้อ
สินเชื่อจํานําทะเบียน
เพื่อที่อยู่อาศัย
อื่นๆ
รวมเงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้
บวก: ดอกเบี ้ยค้ างรับ
รวมเงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้
และดอกเบี ้ยค้ างรับ

กล่าวถึง
เป็ นพิเศษ

ตํ่ากว่า
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัย
จะสูญ

รวม

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

30,352
1,122,935
121,882
348,251

11,918
154,503
37,978
320,057

7,155
65,785
23,427
85,993

759
117,472
22,444
145,705

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

118,084,143
15,787,723
837,582
5,275,181

12,741,097
1,452,248
49,987
409,920

1,671,048
253,085
26,118
94,495

1,030,141
114,016
15,851
54,600

792,296
8,615
49,270
18,259

134,318,725
17,615,687
978,808
5,852,455

200,096,535
302,295

16,276,672
181,729

2,569,202
-

1,396,968
-

1,154,820
-

221,494,197
484,024

200,398,830

16,458,401

2,569,202

1,396,968

1,154,820

221,978,221
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3.4.4 จําแนกตามประเภทการจัดชัน้
(หน่วย: ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เงินสํารองตามเกณฑ์ ธปท.
- จัดชันปกติ
้
- จัดชันกล่
้ าวถึงเป็ น
พิเศษ
- จัดชันตํ
้ ่ากว่ามาตรฐาน
- จัดชันสงสั
้ ย
- จัดชันสงสั
้ ยจะสูญ
เงินสํารองส่วนเกิน
รวม

เงินให้ สินเชื่อ
แก่ลกู หนี ้
และดอกเบี ้ย
ค้ างรับ

2560
ยอดสุทธิที่ใช้
ในการตังค่
้ า
เผื่อหนี ้สงสัย
จะสูญ

เงินให้ สินเชื่อ
แก่ลกู หนี ้
และดอกเบี ้ย
ค้ างรับ

2559
ยอดสุทธิที่ใช้
ในการตังค่
้ า
เผื่อหนี ้สงสัย
จะสูญ

222,953

185,825

3,320

200,399

177,089

2,658

17,351
2,437
1,400
1,465
-

15,503
2,214
1,170
852
-

3,591
889
423
389
2,088

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

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

2,041
827
416
273
1,276

245,606

205,564

10,700

221,978

197,636

7,491

ค่าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญ (1)
(2)

ค่าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญ (1)
(2)

(1)

ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของเงิ นให้สินเชื ่อแก่ลูกหนีค้ านวณจากมูลหนี ้หลังหักมูลค่าหลักประกันตามเกณฑ์ ในประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (ยกเว้นกรณี ของ
ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าซื ้อและสัญญาเช่าการเงิ น ธนาคารฯจะไม่นามูลค่าหลักประกันมาหักจากยอดหนีเ้ งิ นต้นคงค้าง)

(2)

ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารฯมี สารองส่วนที ่เกิ นกว่าสารองขัน้ ต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ที ่สนส.5/2559 จานวน 6,140 ล้านบาท (ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2559
จานวน 3,158 ล้านบาท) โดยธนาคารฯได้จัดสรรสารองส่วนที ่เกิ นกว่าสารองขัน้ ต่ าตามเกณฑ์ ธปท.ดังกล่าวจานวน 4,051 ล้านบาท (ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2559
จานวน 1,882 ล้านบาท) ไปเป็ นสารองของลูกหนี ้รายตัว ซึ่ งเมื ่อรวมกับยอดเงิ นสารองขัน้ ต่ าตามเกณฑ์ ธปท.จานวน 4,561 ล้านบาท (ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2559
จานวน 4,333 ล้านบาท) จะทาให้ยอดเงิ นสารองตามเกณฑ์ ธปท.ทัง้ สิ้ นมี จานวน 8,612 ล้านบาท (ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 6,215 ล้านบาท)

อัตราที่ใช้ ในการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ (ร้ อยละ)
ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อ

(1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
จัดชันปกติ
้
จัดชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชันตํ
้ ่ากว่ามาตรฐาน
จัดชันสงสั
้ ย
จัดชันสงสั
้ ยจะสูญ
(1)

(2)

2560
0.94
10.44
30.33
26.43
25.32

2559
0.80
5.92
28.21
24.19
22.75

ลูกหนี ้สินเชื่อจํานําทะเบียน (1)

เงินให้ สินเชื่ออื่น (2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560
1.63
16.80
35.75
35.75
35.75

2559
1.57
16.80
34.57
34.57
34.57

2560

2559

1
2
100
100
100

1
2
100
100
100

อัตราร้อยละดังกล่าวเป็ นอัตราร้อยละเฉลี ่ยที ่ใช้ในการตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญซึ่ งได้รวมค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญจากการจัดสรรสารองส่วนที ่เกิ นกว่าสารองขัน้ ต่ า
ตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็ นสารองของลูกหนีร้ ายตัวแล้ว
อัตราร้อยละดังกล่าวเป็ นอัตราที ่ใช้ในการตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามเกณฑ์ การกันสารองขัน้ ต่ าของ ธปท.

3.4.5 ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อและสัญญาเช่าการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารฯมีลูกหนีภ้ ายใต้ สัญญาเช่าซือ้ และสัญญาเช่าการเงินรวม 137,673 ล้ านบาท (31 ธันวาคม
2559: 149,784 ล้ านบาท) ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นสัญญาเช่าซื ้อสําหรับรถยนต์และสัญญาเช่าการเงินสําหรับเครื่ องจักรและอุปกรณ์เพื่อ
การประกอบธุรกิจ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 7 ปี และส่วนใหญ่คิดดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละคงที่ตามที่
ระบุในสัญญา
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(หน่วย: ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว
ไม่เกิน 1 ปี
ผลรวมของเงินลงทุนขันต้
้ นตามสัญญาเช่า
หัก: รายได้ ทางการเงินรอรับรู้ (1)
เงินรับล่วงหน้ าจากสัญญาเช่า การเงิน
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขันตํ
้ ่าที่ลกู หนี ้ต้ อง
จ่ายตามสัญญาเช่า
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

เกิน 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี

หนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิด
รายได้

มากกว่า 5 ปี

รวม

50,715
(6,404)
(81)

93,390
(8,425)
(33)

5,533
(212)
-

6,490
(3,299)
(1)

156,128
(18,340)
(115)

44,230

84,932

5,321

3,190

137,673
(3,328)

(2)

134,345

ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ
(1)
(2)

สุทธิ จากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที ่เกิ ดขึ้นเมื ่อเริ่ มแรกจากการให้เช่าซื ้อรอตัดจ่าย
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญจากการจัดสรรสารองส่วนที ่เกิ นกว่าสารองขัน้ ต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็ นสารองของลูกหนีร้ ายตัวแล้ว

(หน่วย: ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว
ไม่เกิน 1 ปี
ผลรวมของเงินลงทุนขันต้
้ นตามสัญญาเช่า
หัก: รายได้ ทางการเงินรอรับรู้ (1)
เงินรับล่วงหน้ าจากสัญญาเช่า การเงิน
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขันตํ
้ ่าที่ลกู หนี ้ต้ อง
จ่ายตามสัญญาเช่า
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

เกิน 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี

หนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิด
รายได้

มากกว่า 5 ปี

รวม

56,142
(7,001)
(89)

100,696
(8,789)
(121)

4,783
(163)
-

7,288
(2,959)
(3)

168,909
(18,912)
(213)

49,052

91,786

4,620

4,326

149,784
(2,973)

(2)

146,811

ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ
(1)
(2)

สุทธิ จากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที ่เกิ ดขึ้นเมื ่อเริ่ มแรกจากการให้เช่าซื ้อรอตัดจ่าย
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญจากการจัดสรรสารองส่วนที ่เกิ นกว่าสารองขัน้ ต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็ นสารองของลูกหนีร้ ายตัวแล้ว

3.4.6 เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้ที่ระงับการรับรู้รายได้
(หน่วย: ล้ านบาท)
มูลค่าคํานวณตามเกณฑ์
ของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

มูลค่าคํานวณตามเกณฑ์
ธปท.(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
เงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้ที่ระงับการรับรู้ รายได้
(1)
(2)

(1)

6,122

2559

2560

6,573

6,860

2559
7,395

คานวณจากยอดหนีเ้ ป็ นรายบัญชี
หยุดรับรู้รายได้ดอกเบี ้ยค้างรับเมื ่อลูกหนีผ้ ิ ดนัดชาระดอกเบี ้ยเกิ นกว่า 3 เดื อน นับจากวันครบกาหนดชาระ

3.4.7 รายได้ ดอกเบี ้ยรอตัดบัญชีซงึ่ แสดงเป็ นรายการหักจากยอดเงินต้ นของเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
รายได้ ดอกเบี ้ยรอตัดบัญชี
(1)

(1)

18,513

2559
19,085

จานวนดังกล่าวได้รวมรายได้ดอกเบี ้ยรอตัดบัญชี ของสัญญาเช่าซื ้อและสัญญาเช่าการเงิ นซึ่ งแสดงสุทธิ จากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที ่ เกิ ดขึ้นเมื ่อเริ่ มแรกจากการ
ให้เช่าซื ้อ
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3.4.8 การปรับโครงสร้ างหนี ้ที่มีปัญหา
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
ลูกหนี ้ที่ได้ ทําสัญญาปรับโครงสร้ างหนี ้ในระหว่างปี
จํานวนลูกหนี ้ที่ปรับโครงสร้ างหนี ้โดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี ้ (ราย)
ยอดคงเหลือตามบัญชีก่อนการปรับโครงสร้ างหนี ้ (ล้ านบาท)
ยอดคงเหลือตามบัญชีหลังการปรับโครงสร้ างหนี ้ (ล้ านบาท)
ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้ างหนี ้ที่มีปัญหา (ล้ านบาท)
อายุสญ
ั ญาถัวเฉลี่ยของการปรับโครงสร้ างหนี ้ (ปี )
ลูกหนี ้เช่าซื ้อ
ลูกหนี ้สินเชื่อเคหะ
ลูกหนี ้สินเชื่อจํานําทะเบียน
ลูกหนี ้สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

2559
3,648
1,152
1,136
-

6,421
2,805
2,820
9

4
4
4
-

5
2
4
1

ข้ อมูลสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ที่เกี่ยวข้ องกับลูกหนี ้ที่ผ่านการปรับโครงสร้ างมีดงั นี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
รายได้ ดอกเบี ้ยจากลูกหนี ้ที่ปรับโครงสร้ างหนี ้
จํานวนเงินต้ นและดอกเบี ้ยที่ได้ รับชําระ

2559
365
1,478

343
1,155

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารฯมียอดคงค้ างของลูกหนี ้ที่มีการปรับโครงสร้ างหนี ้ที่มีปัญหาดังนี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
จํานวนราย
ยอดคงเหลือของบัญชีลกู หนี ้ที่มี
การปรับโครงสร้ างหนี ้

3.5

2559
จํานวนเงิน

17,265

จํานวนราย

4,646

16,638

จํานวนเงิน
5,286

ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ/ค่ าเผื่อการปรับมูลค่ าจากการปรั บโครงสร้ างหนี ้
3.5.1 ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ - จําแนกตามการจัดชันของลู
้
กหนี ้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ปกติ

กล่าวถึง
เป็ นพิเศษ

ตํ่ากว่า
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัยจะสูญ

สํารองส่วนเกิน

รวม

ยอดต้ นปี
หนี ้สงสัยจะสูญตังเพิ
้ ่ม
ในระหว่างปี
หนี ้สูญตัดบัญชี

2,658,668

2,041,303

826,501

416,111

272,677

1,275,526

7,490,786

661,277
-

1,550,307
-

175,748
(113,485)

1,225,347
(1,218,724)

1,902,482
(1,786,099)

812,708
-

6,327,869
(3,118,308)

ยอดปลายปี

3,319,945

3,591,610

888,764

422,734

389,060

2,088,234

10,700,347
(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ปกติ

กล่าวถึง
เป็ นพิเศษ

ตํ่ากว่า
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัยจะสูญ

สํารองส่วนเกิน

รวม

ยอดต้ นปี
หนี ้สงสัยจะสูญตังเพิ
้ ่ม
ในระหว่างปี
หนี ้สูญตัดบัญชี

1,871,788

1,163,592

930,747

598,793

693,635

311,935

5,570,490

786,880
-

877,711
-

1,967
(106,213)

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

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

963,591
-

5,781,366
(3,861,070)

ยอดปลายปี

2,658,668

2,041,303

826,501

416,111

272,677

1,275,526

7,490,786
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3.5.2 ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ - จําแนกตามประเภทการกันเงินสํารอง
(หน่วย: พันบาท)
กันเงินสํารอง
เป็ นรายลูกหนี ้
ยอดต้ นปี
หนี ้สงสัยจะสูญตังเพิ
้ ่มในระหว่างปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
กันเงินสํารอง
เป็ นกลุม่ สินเชื่อ
สํารองส่วนเกิน

รวม

หนี ้สูญตัดบัญชี

2,595,364
2,538,872
(631,969)

3,619,896
2,976,289
(2,486,339)

1,275,526
812,708
-

7,490,786
6,327,869
(3,118,308)

ยอดปลายปี

4,502,267

4,109,846

2,088,234

10,700,347
(หน่วย: พันบาท)

กันเงินสํารอง
เป็ นรายลูกหนี ้
ยอดต้ นปี
หนี ้สงสัยจะสูญตังเพิ
้ ่มในระหว่างปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
กันเงินสํารอง
เป็ นกลุม่ สินเชื่อ
สํารองส่วนเกิน

รวม

หนี ้สูญตัดบัญชี

2,259,045
582,619
(246,300)

2,999,510
4,235,156
(3,614,770)

311,935
963,591
-

5,570,490
5,781,366
(3,861,070)

ยอดปลายปี

2,595,364

3,619,896

1,275,526

7,490,786

3.5.3 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี ้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
9,748
(800)

ยอดต้ นปี
เพิ่มขึ ้นระหว่างปี
ตัดจําหน่ายระหว่างปี
ยอดปลายปี

8,948

2559
9,748
9,748

3.5.4 เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้
(หน่วย: ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ (1)
(1)

5,300
1,701

ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญจากการจัดสรรสารองส่วนที ่เกิ นกว่าสารองขัน้ ต่ าตามเกณฑ์ ธปท.
ของลูกหนีร้ ายตัวแล้ว
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3.6

การจัดคุณภาพสินทรัพย์
3.6.1 เงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

มูลค่ายุตธิ รรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560

2559

2560

2559

2560

2559

1
-

1
6

-

-

1
-

1
6

(1)

ตราสารหนี ้ - หุ้นกู้
ตราสารทุน - หุ้นสามัญ (2)
(1)

(หน่วย: ล้ านบาท)
ค่าเผื่อขาดทุนที่บนั ทึก
ในบัญชีแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เงินลงทุนในหุ้นกู้ดอ้ ยสิ ทธิ ทีอ่ อกโดยสถาบันการเงินซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศสัง่ ปิ ดกิ จการเมือ่ วันที ่ 8 ธันวาคม 2540
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งออกโดยบริ ษัทจดทะเบี ยนทีเ่ ข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อบริ ษัททีร่ ายงานของผูส้ อบบัญชีระบุว่ามี
ปัญหาเกีย่ วกับการดาเนินงานต่อเนือ่ งหรื อบริ ษัททีผ่ ิ ดนัดชาระค่าดอกเบีย้

(2)

3.6.2 สินทรัพย์จดั ชันตามประกาศของธนาคารแห่
้
งประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารฯจัดประเภทตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็ นดังนี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้ (1) ณ
วันที่ 31 ธันวาคม
ลูกหนี ้จัดชันปกติ
้
ลูกหนี ้จัดชันกล่
้ าวถึงเป็ น
พิเศษ
ลูกหนี ้จัดชันตํ
้ ่ากว่า
มาตรฐาน
ลูกหนี ้จัดชันสงสั
้ ย
ลูกหนี ้จัดชันสงสั
้ ยจะสูญ
รวม
(1)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เงินลงทุนในลูกหนี ้
ที่รับโอนมา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560

2560

2559

ทรัพย์สินรอการขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559

2560

รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560

2559

2560

2559

263,479

235,147

-

-

-

-

-

2559
-

263,479

235,147

17,158

16,277

-

-

-

-

-

-

17,158

16,277

2,435
1,400
1,465

2,569
1,397
1,155

37

54

14

14

12

12

2,435
1,400
1,528

2,569
1,397
1,235

285,937

256,545

37

54

14

14

12

12

286,000

256,625

มูลหนีจ้ ดั ชัน้ ข้างต้นรวมเงิ นลงทุนในตราสารหนีโ้ ดยมี สญ
ั ญาว่าจะขายคืนของธนาคารพาณิ ชย์ อื่น และเงิ นให้สินเชื ่อแก่สถาบันการเงิ น (ซึ่ งแสดงเป็ นส่วนหนึ่งของรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน - สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน)

3.6.3 การจัดชันตามประกาศของธนาคารแห่
้
งประเทศไทยสําหรับสินเชื่อที่กนั สํารองเป็ นรายกลุม่ (Collective Approach)
3.6.3.1

สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื ้อ
(หน่วย: ล้ านบาท)
มูลหนี ้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560

ลูกหนี ้จัดชันปกติ
้
ลูกหนี ้จัดชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ
ลูกหนี ้จัดชันตํ
้ ่ากว่ามาตรฐาน
ลูกหนี ้จัดชันสงสั
้ ย

2559

ยอดสุทธิที่ใช้ ในการตัง้
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ (1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราที่ใช้ ในการตัง้
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ (2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ (3)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560

2560

2559

2560

(ร้ อยละ)
0.94
10.44
30.33
26.43

(ร้ อยละ)
0.80
5.92
28.21
24.19

25.32

22.75

2559

ลูกหนี ้จัดชันสงสั
้ ยจะสูญ

122,116
12,298
1,638
891
660

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

122,116
12,298
1,638
891
660

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

รวม

137,603

149,551

137,603

149,551

(1)

2559

1,142
1,284
497
236
167

1,052
795
602
283
231

3,326

2,963

ธนาคารฯไม่ได้นามูลค่าหลักประกันมาหักจากยอดหนีเ้ งิ นต้นคงค้างในการคานวณค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าซื ้อ
อัตราร้อยละดังกล่าวเป็ นอัตราร้อยละเฉลี ่ยที ่ใช้ในการตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ ซึ่ งได้รวมค่าเผื ่อหนีส้ งสัยจะสูญจากการจัดสรรสารองส่วนที ่เกิ นกว่าสารองขัน้ ต่ าตามเกณฑ์
ธปท. ไปเป็ นสารองของลูกหนีร้ ายตัวแล้ว
(3)
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญจากการจัดสรรสารองส่วนที ่เกิ นกว่าสารองขัน้ ต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็ นสารองของลูกหนีร้ ายตัวแล้ว
(2)
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3.6.3.2

สินเชื่อจํานําทะเบียน
(หน่วย: ล้ านบาท)

ลูกหนี ้จัดชันปกติ
้
ลูกหนี ้จัดชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ
ลูกหนี ้จัดชันตํ
้ ่ากว่ามาตรฐาน
ลูกหนี ้จัดชันสงสั
้ ย

มูลหนี ้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ยอดสุทธิที่ใช้ ในการตัง้
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560

2560

2559

2559

ลูกหนี ้จัดชันสงสั
้ ยจะสูญ

20,027
1,731
288
143
33

16,665
1,527
269
125
9

20,027
1,731
288
143
33

16,665
1,527
269
125
9

รวม

22,222

18,595

22,222

18,595

(1)

(2)

อัตราที่ใช้ ในการตัง้
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ (1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560

2559

(ร้ อยละ)
1.63
16.80
35.75
35.75

(ร้ อยละ)
1.57
16.80
34.57
34.57
34.57

35.75

ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ (2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560

2559

327
291
103
51
12

261
257
93
43
3

784

657

อัตราร้อยละดังกล่าวเป็ นอัตราร้อยละเฉลี ่ยที ่ใช้ในการตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ ซึ่ งได้รวมค่าเผื ่อหนีส้ งสัยจะสูญจากการจัดสรรสารองส่วนที ่เกิ นกว่าสารองขัน้ ต่ าตาม
เกณฑ์ ธปท. ไปเป็ นสารองของลูกหนีร้ ายตัวแล้ว
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญจากการจัดสรรสารองส่วนที ่เกิ นกว่าสารองขัน้ ต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็ นสารองของลูกหนีร้ ายตัวแล้ว

3.6.4 ลูกหนี ้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

1. บริ ษัทจดทะเบียนที่เข้ าข่ายถูก
เพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (1)
2. บริ ษัทอื่นที่มิใช่บริ ษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่
มีผลการดําเนินงานและฐานะ
การเงินเช่นเดียวกับบริษัทจด
ทะเบียนที่เข้ าข่ายถูกเพิกถอน
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. บริ ษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่าง
การฟื น้ ฟูการดําเนินงาน
4. บริ ษัทที่รายงานผู้สอบบัญชีระบุ
ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความดํารงอยู่
ของกิจการ
รวม
(1)
(2)
(3)

จํานวนรายลูกหนี ้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

มูลหนี ้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ที่บนั ทึกในบัญชีแล้ ว (2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560

2560

2559

2560

2559

2560

2559

ล้ านบาท

ล้ านบาท

ล้ านบาท

ล้ านบาท

ล้ านบาท

ล้ านบาท

2559

1

1

737

821

635

656

737 (3)

821 (3)

4

4

662

577

255

249

8

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

1,399

1,398

890

905

745

828

บริ ษัทดังกล่าวอยู่ระหว่างการฟื ้ นฟูการดาเนิ นงาน
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญจากการจัดสรรสารองส่วนที ่เกิ นกว่าสารองขัน้ ต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็ นสารองของลูกหนีร้ ายตัวแล้ว
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญจานวนดังกล่าวได้รวมค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนีแ้ ล้ว

A8-33
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3.7

ทรัพย์ สินรอการขาย
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
ทรั พย์ สินที่ได้ จากการชาระหนี ้
อสังหาริ มทรั พย์
ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน
ยอดต้ นปี

11,713
-

16,397
(4,684)

11,713

11,713

6,771
2,824,383
(2,829,951)

28,566
3,458,349
(3,480,144)

ยอดปลายปี

1,203

6,771

รวมทรัพย์สนิ รอการขาย
หัก: ค่าเผื่อการด้ อยค่า
ยอดต้ นปี
เพิ่มขึ ้น

12,916

18,484

ลดลง

11,745
923
(529)

617
11,632
(504)

ยอดปลายปี

12,139

11,745

777

6,739

จําหน่าย
ยอดปลายปี
สังหาริมทรั พย์
ยอดต้ นปี
เพิ่มขึ ้น
จําหน่าย

รวมทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ

3.8

2559

อสังหาริ มทรัพย์ เพื่อการลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ ดงั นี ้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560

2559

มูลค่าตามบัญชีต้นปี
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุตธิ รรม

31,363
1,415

31,363
-

มูลค่าตามบัญชีปลายปี

32,778

31,363

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของธนาคารฯเป็ นอาคารชุดสํานักงานให้ เช่า ธนาคารฯแสดงอสังหาริ มทรั พย์ เพื่อการลงทุนด้ วยมูลค่า
ยุติธรรม ณ สิน้ ปี 2560 โดยใช้ วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อกําหนดมูลค่าตลาดโดยวิธีคํานวณมูลค่า
ปั จจุบนั ของรายได้ ที่เป็ นกระแสเงินสด (discounted cash flow) ในการประมาณการกระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจ่าย อัตราการใช้
ประโยชน์ของทรัพย์สิน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (capitalisation rate) อัตราคิดลด (discount rate) และรายการอื่นที่เกี่ยวข้ อง โดย
อ้ างอิงข้ อมูลจากข้ อมูลตลาดที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับทรัพย์สินที่ประเมินและสามารถเปรี ยบเทียบกันได้ รวมทังพิ
้ จารณาผลประกอบการ
ที่ผ่านมาและแนวโน้ มในอนาคตของทรัพย์สินที่ประเมิน ภาวะอุปสงค์อปุ ทานของตลาดและปั จจัยที่มีผลต่อมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งการประเมิน
มูลค่าดังกล่าวจัดทําโดยผู้ประเมินราคาภายในของธนาคารฯที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถในการประเมินมูลค่า และได้ ปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย
ข้ อสมมติฐานหลักที่ใช้ ในการประเมินเป็ นข้ อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ สรุปได้ ดงั นี ้

ประมาณการค่าเช่าพื ้นที่สํานักงาน (บาท/ตร.ม./เดือน)
ประมาณการอัตราการใช้ พื ้นที่สํานักงาน (ร้ อยละ)
ประมาณการอัตราคิดลด (ร้ อยละ)
A8-34

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผลกระทบต่อมูลค่ายุตธิ รรม
เมื่ออัตราตามข้ อสมมติฐานเพิ่มขึ ้น

585 - 1,300
100
11.7

มูลค่ายุตธิ รรมเพิ่มขึ ้น
มูลค่ายุตธิ รรมเพิ่มขึ ้น
มูลค่ายุตธิ รรมลดลง
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3.9

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
สินทรัพย์ซงึ่
แสดงมูลค่าตาม
ราคาที่ตีใหม่
อาคารและ
อาคารชุด
สํานักงานและ
ส่วนปรับปรุ ง
ราคาทุน:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ซื ้อเพิ่ม/โอนเข้ า

สินทรัพย์ซงึ่ แสดงมูลค่าตามราคาทุน

ที่ดนิ

อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง

เครื่ องตกแต่ง
ติดตัง้
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

ยานพาหนะ

รวม

509,117
-

17,509
-

499,963
8,937
(722)

574,385
38,966
(84,002)

79,766
1,601
(13,734)

1,680,740
49,504
(98,458)

509,117
-

17,509
-

508,178
49,761
(20,008)

529,349
26,241
(4,111)

67,633
6,734
(12,530)

1,631,786
82,736
(36,649)

509,117

17,509

537,931

551,479

61,837

1,677,873

12,873
9,195

-

403,527
32,525

503,724
20,124

46,974
8,433

967,098
70,277

-

-

(415)

(60,081)

(13,734)

(74,230)

22,068
9,195

-

435,637
31,282

463,767
21,654

41,673
9,307

963,145
71,438

-

-

(17,388)

(2,899)

(12,530)

(32,817)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่ าสุทธิตามบัญชี:

31,263

-

449,531

482,522

38,450

1,001,766

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

487,049

17,509

72,541

65,582

25,960

668,641

477,854
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่ าเสื่อมราคาสาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม:

17,509

88,400

68,957

23,387

676,107

จําหน่าย/ตัดจําหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื ้อเพิ่ม/โอนเข้ า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่ าเสื่อมราคาสะสม:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสําหรับส่วนที่จําหน่าย/
ตัดจําหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสําหรับส่วนที่จําหน่าย/
ตัดจําหน่าย/โอนออก

2559

70,277

2560

71,438

ธนาคารฯได้ จดั ให้ มีการประเมินราคาสินทรัพย์ประเภทอาคารชุดสํานักงานโดยผู้ประเมินราคาอิสระในปี 2556 โดยใช้ วิธีรายได้ (Income
Approach)
หากธนาคารฯแสดงมูลค่าของอาคารชุดสํานักงานดังกล่าวด้ วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
จะเป็ นดังนี ้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
228,508

อาคารชุดสํานักงานสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม

A8-35

2559
234,294
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ข้ อสมมติฐานหลักที่ใช้ ในการประเมินราคาที่เป็ นข้ อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ สรุปได้ ดงั นี ้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
585 - 1,300
100
11.7

ประมาณการค่าเช่าพื ้นที่สํานักงาน (บาท/ตร.ม./เดือน)
ประมาณการอัตราการใช้ พื ้นที่สํานักงาน (ร้ อยละ)
ประมาณการอัตราคิดลด (ร้ อยละ)
3.10

ผลกระทบต่อราคาที่ตีใหม่
เมื่ออัตราตามข้ อสมมติฐานเพิ่มขึ ้น
ราคาที่ตีใหม่เพิ่มขึ ้น
ราคาที่ตีใหม่เพิ่มขึ ้น
ราคาที่ตีใหม่ลดลง

สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ ดงั นี ้
(หน่วย: พันบาท)
ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:
ราคาทุน

832,964
(490,709)

หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม

342,255

มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม

768,964
(409,881)

มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ

359,083

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ ดงั นี ้
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
มูลค่าตามบัญชีต้นปี
ซื ้อซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
รับโอนเข้ าซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
จําหน่ายซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
ค่าตัดจําหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี
3.11

2560
359,083
80,349
795
(17,143)
(80,829)

2559
279,091
92,857
23,872
(36,737)

342,255

359,083

สินทรัพย์ อ่ นื
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ภาษีมลู ค่าเพิ่มสุทธิ
ดอกเบี ้ยค้ างรับ
ค่าธรรมเนียมและบริการค้ างรับ
เงินมัดจํา
ลูกหนี ้อื่น
สินทรัพย์อื่นๆ
รวมสินทรัพย์อื่น
A8-36

2560
469,013
27,468
64,057
58,089
634,646
213,268

2559
370,275
14,475
61,771
46,291
525,588
198,380

1,466,541

1,216,780
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3.12

เงินรับฝาก
3.12.1

จําแนกตามประเภทเงินรับฝาก
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560

เงินรับฝาก
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมื่อสิ ้นระยะเวลา
- ไม่เกิน 6 เดือน
- เกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี
- เกิน 1 ปี
บัตรเงินฝาก/ใบรับฝาก
รวม

3.12.2

2559

3,942,431
64,544,344

3,800,991
51,928,032

8,978,148
10,389,836
492,353
93,152,160

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

181,499,272

155,950,816

จําแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาเงินรับฝาก
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี

(1)

รวมเงินรับฝาก
(1)

3.12.3
3.13

2559

181,094,401
404,871

155,630,660
320,156

181,499,272

155,950,816

รวมสัญญาทีค่ รบกาหนดแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินฝากทังจํ
้ านวนเป็ นเงินฝากที่เป็ นเงินบาทของผู้ฝากที่มีถิ่นฐานอยูใ่ นประเทศ

รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนีส้ ิน)
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
เมื่อทวงถาม

3.14

มีระยะเวลา

2559
รวม

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น

119,655
732,888

2,269,000
731,365

119,655
2,269,000
1,464,253

48,020
574,581

15,007
2,444,000
1,889,260

15,007
48,020
2,444,000
2,463,841

รวม

852,543

3,000,365

3,852,908

622,601

4,348,267

4,970,868

ตราสารหนีท้ ่ อี อกและเงินกู้ยืม
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
เงินกู้ยืมในประเทศ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีประกัน
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน
ตัว๋ แลกเงิน

2559

ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน

6,680,000
56,921,700
36,122
797

7,323,000
57,039,000
36,122
797

รวม

63,638,619

64,398,919

A8-37
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3.14.1 หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารฯมีห้ นุ กู้ระยะยาวด้ อยสิทธิไม่มีประกัน ดังนี ้
ช่วงเวลา
ที่ออกหุ้นกู้

ปี 2555
ปี 2555
ปี 2557
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2560

จํานวนหน่วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

มูลค่า
ที่ตราไว้

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560

2559

(บาท)

2560

2559

(ล้ านหน่วย)

(ล้ านหน่วย)
1.00
1.24
1.60
0.80
1.00
1.00
0.68
-

(ล้ านบาท)
1,600
800
1,000
1,000
680
1,000
600

(ล้ านบาท)
1,000
1,243
1,600
800
1,000
1,000
680
-

6,680

7,323

1.60
0.80
1.00
1.00
0.68
1.00
0.60

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

รวม

ปี ที่ครบ
กําหนด

ปี 2565
ปี 2565
ปี 2567
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2568
ปี 2569
ปี 2570
ปี 2570

อัตราดอกเบี ้ย

อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 4.85 ต่อปี
อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 4.60 ต่อปี
อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี
อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี
อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี
อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี
อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 3.875 ต่อปี
อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี
อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 3.70 ต่อปี

3.14.2 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารฯมีห้ นุ กู้ระยะสันและระยะยาวไม่
้
ด้อยสิทธิไม่มีประกัน ดังนี ้
ช่วงเวลา
ที่ออกหุ้นกู้

ประเภท
หุ้นกู้

จํานวนหน่วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560

มูลค่า
ที่ตราไว้

2559

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ปี ที่ครบ
กําหนด

(บาท)

2560

2559

(ล้ านหน่วย)
15.68

1,000

(ล้ านบาท)
-

(ล้ านบาท)
15,680

ปี 2560

ปี 2558

(ล้ านหน่วย)
หุ้นกู้ระยะยาว
-

ปี 2559

หุ้นกู้ระยะสัน้

-

16.859

1,000

-

16,859

ปี 2560

ปี 2559

หุ้นกู้ระยะยาว

5.50

5.50

1,000

5,500

5,500

ปี 2561

ปี 2559

หุ้นกู้ระยะยาว

10.00

10.00

1,000

10,000

10,000

ปี 2562

ปี 2559

หุ้นกู้ระยะสัน้

-

9.00

1,000

-

9,000

ปี 2560

ปี 2560

หุ้นกู้ระยะสัน้

7.50

-

1,000

7,500

-

ปี 2561

ปี 2560

หุ้นกู้ระยะสัน้

15.922

-

1,000

15,922

-

ปี 2561

ปี 2560

หุ้นกู้ระยะยาว

5.00

-

1,000

5,000

-

ปี 2562

ปี 2560

หุ้นกู้ระยะยาว

5.00

-

1,000

5,000

-

ปี 2561

ปี 2560

หุ้นกู้ระยะยาว

8.00

-

1,000

8,000

-

ปี 2562

56,922

57,039

รวม

A8-38

อัตราดอกเบี ้ย

อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ
1.875 - 2.00 ต่อปี
อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ
1.50 - 1.71 ต่อปี
อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ
1.95 - 2.00 ต่อปี
อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ
1.85 - 1.95 ต่อปี
อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ
1.75 - 1.80 ต่อปี
อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ
1.75 - 1.80 ต่อปี
อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ
1.38 - 1.55 ต่อปี
อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ
1.85 ต่อปี
อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ
1.85 ต่อปี
อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ
1.75 ต่อปี
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3.14.3 ตัว๋ แลกเงิน
ตัว๋ แลกเงินประกอบด้ วยตัว๋ แลกเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ที่มีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี
3.15

สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึง่ เป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ ดงั นี ้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
172,851
17,148
6,058
(11,691)

2559
135,962
14,016
4,181
(3,198)

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

20,051
42,930
4,001
251,348
95,870

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

รวมสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

347,218

272,390

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานต้ นปี
ต้ นทุนบริการในปั จจุบนั
ต้ นทุนดอกเบี ้ย
ผลประโยชน์จา่ ยในระหว่างปี
ส่วนที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้ อสมมติฐานด้ านประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้ อสมมติฐานทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอื่น
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานปลายปี

ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยูใ่ นส่วนของกําไรหรือขาดทุนสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
สรุปได้ ดงั นี ้
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
ต้ นทุนบริการในปั จจุบนั
ต้ นทุนดอกเบี ้ย
ผล (กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
รวมผลประโยชน์พนักงาน

2559

28,925
7,936
(11,547)

25,127
5,668
22,299

25,314

53,094

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยสะสมของธนาคารฯที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และรับรู้เป็ นส่วน
หนึ่งของกําไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีจํานวนประมาณ 99 ล้ านบาท และ 46 ล้ านบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารฯคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้ างหน้ า เป็ นจํานวน
ประมาณ 5 ล้ านบาท และ 6 ล้ านบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานของธนาคารฯ
ประมาณ 21 และ 22 ปี ตามลําดับ
สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ ดงั นี ้
(หน่วย: ร้ อยละต่อปี )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
อัตราคิดลด
อัตราการขึ ้นเงินเดือนเฉลี่ย
A8-39

2560

2559

1.45 - 3.67
5.00

1.50 - 3.72
3.50
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวเชิงปริ มาณของข้ อสมมติฐานหลักที่สําคัญที่มีผลกระทบต่อภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ ดงั นี ้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
อัตราคิดลด
อัตราขึ ้นเงินเดือน
3.16

เพิ่มขึ ้น 0.25%
(9,800)
10,146

2559
ลดลง 0.25%
10,310
(9,698)

เพิ่มขึ ้น 0.25%
(5,914)
6,292

ลดลง 0.25%
6,206
(6,022)

หนีส้ ินอื่น
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560

2559

ภาษีหกั ณ ที่จา่ ยและภาษีอื่นๆ ค้ างจ่าย
ค่าเบี ้ยประกันภัยค้ างจ่าย
รายได้ รับล่วงหน้ า
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
บัญชีพกั เจ้ าหนี ้
หนี ้สินอื่นๆ

312,805
611,491
1,060,312
1,901,133
1,282,132
321,394

350,693
695,535
1,045,309
1,492,294
390,458
307,063

รวมหนี ้สินอื่น

5,489,267

4,281,352

ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายข้ างต้ นรวมโบนัสค้ างจ่ายซึ่งเป็ นโบนัสสําหรับพนักงานและผู้บริ หารซึ่งเป็ นผลตอบแทนตามผลการปฏิบั ติงานประจําปี
ส่วนหนึ่งของผลตอบแทนดังกล่าวเป็ นโบนัสประจําปี ซึ่งจ่ายโดยอ้ างอิงจากราคาหุ้นของบริ ษัทใหญ่สําหรับพนักงานที่การปฏิบตั ิงานมีผล
ต่อผลประกอบการของธนาคารฯเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้ างเสริ มความมีส่วนร่วมต่อธนาคารฯ โดยโบนัส
ประจําปี บางส่วนที่พนักงานมีสิทธิ จะได้ รับดังกล่าวนัน้ จะมีการกันส่วนไว้ เพื่อจ่ายจริ งในระยะเวลาอีก 5 ปี ข้ างหน้ า ทัง้ นี ก้ ารจ่าย
ค่าตอบแทนดังกล่าวจะจ่ายเป็ นเงินสดโดยคํานวณจากราคาหุ้นถัวเฉลี่ยรายวันระยะเวลา 5 ปี จากวันที่ให้ สิทธิจนถึงวันที่จ่ายชําระเป็ น
เกณฑ์ ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารฯมียอดคงค้ างของผลตอบแทนพนักงานค้ างจ่ายตามโครงการดังกล่าวที่ให้ สิทธิ
แล้ วเป็ นจํานวนเงิน 309 ล้ านบาท และ 263 ล้ านบาท ตามลําดับ
3.17

การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหุ้นสามัญ
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารฯได้ จดทะเบียนการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหุ้นสามัญกับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเป็ น
จํานวน 627,952,146 หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ยอดคงเหลือของหุ้นบุริมสิทธิที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สิทธิในการแปลงสภาพมีจํานวน 104 หุ้น ตังแต่
้ วนั ที่ 31
ธันวาคม 2552 ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเท่าเทียมผู้ถือหุ้นสามัญทุกประการ

3.18

เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ ตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของธนาคารฯ คือ การดํารงไว้ ซงึ่ ความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดํารงเงินกองทุนตาม
กฎหมายได้ ตามข้ อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารฯดํารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์ Basel III โดยได้ ดํารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามเกณฑ์การดํารงเงินกองทุน
ตามวิธี Internal Ratings - Based Approach (IRB) สําหรับสินเชื่อเช่าซื ้อ สินเชื่อจํานําทะเบียน สินเชื่อธุรกิจเอกชน สินเชื่อหมุนเวียนแก่ผ้ ู
จัดจําหน่ายรถยนต์ ฐานะที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุนและสินทรัพย์อื่น
สําหรับเงินกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 นัน้ ธนาคารฯได้ มีการจัดสรรเงินสํารองส่วนเกินจากการจัดชันเพื
้ ่อเป็ นส่วนหนึ่ง
ของเงินกองทุน โดยเงินสํารองส่วนนี ้ทังหมดจะถู
้
กจัดสรรตามสัดส่วนเข้ าเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 และเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ตามหลักเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
A8-40
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เงินกองทุนที่ต้องดํารงไว้ ตามกฎหมายของธนาคารฯ (ตามหลักเกณฑ์ Basel III) มีรายละเอียดดังนี ้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560

2559

9,215,676
2,543,024
984,000
15,036,972
218,860
(734,918)

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

รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
ทุนที่ออกและชําระแล้ ว - หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผล

27,263,614

25,981,838

1

1

รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2
หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว
เงินสํารองส่วนเกิน
เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ
้

27,263,615

25,981,839

6,680,000
668,708
739,109

7,323,000
789,422
447,354

8,087,817

8,559,776

35,351,432

34,541,615

เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
เงินสํารองตามกฎหมาย
กําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ
หัก: รายการหักจากเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ

รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
รวมเงินกองทุนตามกฎหมายทัง้ สิน้

(หน่วย: ร้ อยละ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
อัตราส่วนการดํารงเงินกองทุน
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของ
เจ้ าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เงินกองทุนทังหมดต่
้
อสินทรัพย์เสี่ยง

ธนาคารฯ
15.98
15.98
20.72

2559
กฎหมายกําหนด

ธนาคารฯ

5.75
7.25
9.75

กฎหมายกําหนด

14.73
14.73
19.59

5.125
6.625
9.125

เพื่อเป็ นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 4/2556 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคาร
พาณิชย์ ธนาคารฯได้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน ณ วั นที่ 30 มิถนุ ายน 2560 ไว้ ใน Website ของธนาคารฯเมื่อวันที่ 31
ตุลาคม 2560 แล้ ว
3.19

ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่ าเงินลงทุนเผื่อขาย
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
ยอดคงเหลือต้ นปี

2559

หัก: ผลกระทบของหนี ้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี

21,725
(1,705)
20,020
(4,004)

38,446
(16,721)
21,725
(4,345)

ยอดคงเหลือปลายปี

16,016

17,380

มูลค่าเงินลงทุนเปลี่ยนแปลงลดลงระหว่างปี

A8-41
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3.20

ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ คือ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารชุดสํานักงาน ส่วนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพย์
ดังกล่าว จะทยอยตัดจําหน่ายโดยใช้ วิธีเส้ นตรงตามอายุการใช้ งานที่เหลืออยู่ของอาคารชุดสํานักงานและบันทึกโอนไปยังกําไรสะสม
โดยตรง
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
ยอดคงเหลือต้ นปี
โอนไปกําไรสะสม

2559

หัก: ผลกระทบของหนี ้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี

261,143
(3,408)
257,735
(51,547)

264,551
(3,408)
261,143
(52,228)

ยอดคงเหลือปลายปี

206,188

208,915

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดงั กล่าวไม่สามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้
3.21

รายได้ ดอกเบีย้
รายได้ ดอกเบี ้ยในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้ วย
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

การให้ เช่าซื ้อและสัญญาเช่าการเงิน

2560
573,700
143,968
6,527,057
8,286,284

2559
487,441
151,023
5,456,419
9,099,615

รวมรายได้ ดอกเบี ้ย

15,531,009

15,194,498

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี ้
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้

3.22

ค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย้
ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ้ยในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้ วย
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินนําส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย
ตราสารหนี ้ที่ออก
- หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
- หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
เงินกู้ยืม
รวมค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ้ย

A8-42

2560
2,289,028
18,994
1,014,368

2559
2,446,212
128,093
1,004,772

358,945
983,432
18,418

348,497
1,030,184
913

4,683,185

4,958,671
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3.23

รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริการสุทธิในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้ วย
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริการ
- การรับรอง รับอาวัล และการคํ ้าประกัน
- การบริการการประกันภัย
- การจัดการ
- การให้ บริการที่ปรึกษาทางการเงิน

8,784
2,380,472
5,766
8,391
889,879

10,171
2,300,657
15,654
3,900
809,080

ค่าใช้ จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริการ

3,293,292
(110,866)

3,139,462
(96,148)

รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริการสุทธิ

3,182,426

3,043,314

- อื่นๆ
รวมรายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริการ

3.24

2559

กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้ าและปริวรรตเงินตราต่ างประเทศ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้ าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 2559 ประกอบด้ วย
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560

2559

กําไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อค้ าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
- ตราสารอนุพนั ธ์ด้านอัตราดอกเบี ้ย
- ตราสารหนี ้

(13,831)
14,738

(7,606)
5,068

907

(2,538)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้ าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
3.25

กาไรสุทธิจากเงินลงทุน
กําไรสุทธิจากเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้ วย
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
กําไรจากการขาย
- เงินลงทุนเผื่อขาย
- เงินลงทุนทัว่ ไป
รวม
โอนกลับค่าเผื่อ (ขาดทุน) จากการด้ อยค่า
- เงินลงทุนทัว่ ไป
รวม
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน
A8-43

2559

186
15,559

6,045
10,921

15,745

16,966

3,811

(5,088)

3,811

(5,088)

19,556

11,878
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3.26

หนีส้ ูญ หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่ า
หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่าในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ ้นสุด
และ 2559 ประกอบด้ วย

วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560

ตราสารหนี ้ที่จะถือจนครบกําหนด

3.27

2559

เงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้

139
2,760,309

(668)
3,740,882

รวม

2,760,448

3,740,214

รายได้ จากการดาเนินงานอื่นๆ
รายได้ จากการดําเนินงานอื่นๆในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้ วย
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560

3.28

2559

กําไรจากการขายทรัพย์สนิ รอการขาย
รายได้ เงินปั นผล
อื่นๆ

77,268
125,796
34,681

70,256
65,826
32,324

รวม

237,745

168,406

ค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานอื่นๆ
ค่าใช้ จา่ ยจากการดําเนินงานอื่นๆในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้ วย
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
ค่าใช้ จ่ายในการจัดส่งเอกสาร
ค่าพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ตดั จําหน่าย
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับลูกหนี ้ดําเนินคดี
ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางและขนส่ง
ค่าโฆษณาและส่งเสริ มการขาย

3.29

2559

อื่นๆ

53,314
80,832
400,405
75,058
105,109
220,493

51,151
36,737
342,281
71,061
87,438
246,643

รวม

935,211

835,311

ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้ ของธนาคารฯสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ ดงั นี ้
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คลสําหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ท่ แี สดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
A8-44

2559

1,255,243

1,133,722

(195,132)

(199,610)

1,060,111

934,112
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จํานวนภาษี เงินได้ ที่เกี่ยวข้ องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
สรุปได้ ดงั นี ้
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

2559

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย

341
13,397

3,344
4,378

ภาษี เงินได้ ที่บนั ทึกโดยตรงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

13,738

7,722

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้ กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 และ 2559 สามารถแสดงได้ ดงั นี ้
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
กําไรทางบัญชีก่อนภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คล
อัตราภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คลคูณอัตราภาษี
รายการปรับปรุ งสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลกระทบทางภาษี สําหรับ:
ผลกระทบทางภาษี ของรายได้ สทุ ธิที่ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนํามาเสียภาษี และค่าใช้ จ่าย
สุทธิที่ไม่สามารถใช้ เป็ นค่าใช้ จ่ายทางภาษี ได้

2559

5,360,668

4,621,669

ร้ อยละ 20
1,072,134
-

ร้ อยละ 20
924,334
6,711

(12,023)

3,067

1,060,111

934,112

ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีรายละเอียดมีรายละเอียดดังนี ้
(หน่วย: พันบาท)
ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์/หนี ้สินภาษี เงิน
ได้ ที่แสดงในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนสําหรับ
ปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการด้ อยค่าของเงินลงทุน
ค่าเผื่อการด้ อยค่าของทรัพย์สนิ รอการขาย
ดอกเบี ้ยรับที่หยุดรับรู้ รายได้
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
การบันทึกสัญญาเช่าการเงิน
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งจากตราสารอนุพนั ธ์
ค่านายหน้ าและค่าใช้ จ่ายทางตรงที่เกิดขึ ้น
เมื่อเริ่ มแรกจากการให้ เช่าซื ้อรอตัดจ่าย
ดอกผลเช่าซื ้อรับล่วงหน้ า
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

2559

2560

2559

417,647
22,264
2,428
29,688
(23,299)
6,013

255,105
22,998
2,350
30,315
(10,531)
16,519

162,542
(734)
78
(627)
(12,768)
(10,506)

192,718
884
2,226
(2,518)
(9,640)
4,078

(1,772)
(54,293)
(4,004)
5,749

(1,489)
(54,293)
(4,345)
6,610

(283)
(861)

(1,555)

อื่นๆ

(506,522)
116,891
218,108
69,444
129,334

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

(33,218)
3,614
67,395
1,569
18,931

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

สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

427,676

218,806

195,132

199,610

A8-45
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3.30

องค์ ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560

2559

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนเผื่อขาย:
ขาดทุนที่เกิดขึ ้นระหว่างปี
หัก: การปรับปรุ งการจัดประเภทใหม่สําหรับกําไรที่รวมอยู่ในกําไรหรื อขาดทุน

(1,519)
(186)

(10,676)
(6,045)

(1,705)
(66,983)

(16,721)
(21,890)

ภาษี เงินได้ ที่เกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

(68,688)
13,738

(38,611)
7,722

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี สุทธิ

(54,950)

(30,889)

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

3.31

ภาษีเงินได้ ท่เี กี่ยวข้ องกับองค์ ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัย
3.32

จํานวน
ก่อนภาษี
(1,705)

2560
ผลประโยช
น์ ภาษี
341

จํานวน
ก่อนภาษี
(16,721)

2559
ผลประโยช
น์ ภาษี
3,344

จํานวนสุทธิ
จากภาษี
(1,364)

จํานวนสุทธิ
จากภาษี
(13,377)

(66,983)

13,397

(53,586)

(21,890)

4,378

(17,512)

(68,688)

13,738

(54,950)

(38,611)

7,722

(30,889)

กาไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้ วยจํานวนถัวเฉลี่ ย
ถ่วงนํ ้าหนักของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ มีสิทธิเท่าเทียมผู้ถือหุ้นสามัญทุกประการ
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
กําไรส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ (พันบาท)
จํานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก (พันหุ้น)
กําไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาท/หุ้น)

3.33

2559

4,300,557
921,568
4.67

3,687,557
921,568
4.00

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จํากัด
บริษัท ไฮเวย์ จํากัด

ความสัมพันธ์
บริษัทใหญ่
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
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ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

ความสัมพันธ์

บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชนั่ จํากัด
(เดิมชื่อ “บริษัท ทิสโก้ ลีสซิ่ง จํากัด”)
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จํากัด
บริษัท ออล-เวย์ส จํากัด
บริษัท ไพรมัส ลีสซิ่ง จํากัด
(อยูใ่ นระหว่างการชําระบัญชี)
บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จํากัด

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

ยอดคงค้ างระหว่างธนาคารฯและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี ้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
ยอดคงค้ าง
บริษัทใหญ่
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
เงินรับฝาก
ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
เงินปั นผลค้ างจ่าย
หนี ้สินอื่น

2559

237,142
59
2,764,357
130,011

533,487
75
2,027,194
106,460
(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน (เกี่ยวข้ องโดยมีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ ร่วมกัน)
สินทรัพย์อื่น:
บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชนั่ จํากัด
(เดิมชื่อ “บริษัท ทิสโก้ ลีสซิ่ง จํากัด”)
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
เงินรับฝาก:
บริษัท ออล-เวย์ส จํากัด
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท ไฮเวย์ จํากัด
บริษัท ไพรมัส ลีสซิ่ง จํากัด
(อยูใ่ นระหว่างการชําระบัญชี)
บริษัท ศูนย์การเรี ยนรู้ทิสโก้ จํากัด
บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชนั่ จํากัด
(เดิมชื่อ “บริษัท ทิสโก้ ลีสซิ่ง จํากัด”)
บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จํากัด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี ้สิน):
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
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1,874

3,230

369
-

800
14

38,216
160,538
54,780
32,899

99,628
130,736
30,847
32,899

33,986
137,867

33,757
21,939

5,958

278

253,113

248,437
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(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย:
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท ออล-เวย์ส จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จํากัด
บริษัท ไฮเวย์ จํากัด
บริษัท ศูนย์การเรี ยนรู้ทิสโก้ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชนั่ จํากัด
(เดิมชื่อ “บริษัท ทิสโก้ ลีสซิ่ง จํากัด”)

2559
254,580
141,913

205,710
27,503

399
40
2
12
5
65
7
71

445
184
254
10
4
84
1
-

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน (เกี่ยวข้ องโดยมีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ ร่วมกัน) (ต่ อ)
หนี ้สินอื่น:
บริษัท ออล-เวย์ส จํากัด
บริษัท ไฮเวย์ จํากัด
บริษัท ศูนย์การเรี ยนรู้ทิสโก้ จํากัด
บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชนั่ จํากัด
(เดิมชื่อ “บริษัท ทิสโก้ ลีสซิ่ง จํากัด”)
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
ภาระผูกพัน - การคํ ้าประกัน:
บริษัทใหญ่
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง (เกี่ยวข้ องโดยมีผ้ ูถือหุ้นใหญ่ ร่วมกัน)
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด

2559

67,200
7,581
177

484
46,920
1,242
481

-

145

1,136

1,184

1,018
765
440

1,070
540
440

เงินให้ ก้ ยู ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ยอดคงค้ างของเงินให้ ก้ ยู ืมระหว่างธนาคารฯและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
และการเคลื่อนไหวของเงินให้ ก้ ยู ืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี ้
ณ วันที่
1 มกราคม 2560
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
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เพิ่มขึ ้น

1 มกราคม 2560

ลดลง

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
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ณ วันที่
1 มกราคม 2560
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
(สินทรัพย์):
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

เพิ่มขึ ้น

300,000

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

ลดลง

-

-

300,000
(หน่วย: พันบาท)

สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่
ธันวาคม
2560
รายการที่เกิดขึน้ ในระหว่ างปี
บริษัทใหญ่
ดอกเบี ้ยรับ
รายได้ อื่น
ค่าใช้ จ่ายการบริ หารความเสี่ยงและการเงิน งาน
บริ หารทรัพยากรบุคคลและงานด้ านธุรการ
ดอกเบี ้ยจ่าย
ค่าใช้ จ่ายอื่น
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ดอกเบี ้ยรับ
รายได้ คา่ บริ การเกี่ยวกับเงินให้ สนิ เชื่อ
รายได้ อื่น
ค่าใช้ จ่ายค่าบริ การที่ปรึกษาเกี่ยวกับ
การใช้ ระบบคอมพิวเตอร์
ค่าใช้ จ่ายฝึ กอบรมพนักงาน
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับเงินให้ สนิ เชื่อ
ดอกเบี ้ยจ่าย
ค่าใช้ จ่ายอื่น

31
2559

6
1,000
1,478,673

1,000
1,164,027

7,860
10,652

5,280
9,263

9,459
1,402
4,502
345,000

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

52,605
230,160
6,411
4,705

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

เงื่อนไขและนโยบายในการกําหนดราคา

เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้ กบั ลูกค้ ารายอื่น
เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้ กบั ลูกค้ ารายอื่น
คํานวณจากค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ งและเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้ กบั ลูกค้ ารายอื่น
เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้ กบั ลูกค้ ารายอื่น
เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้ กบั ลูกค้ ารายอื่น
เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้ กบั ลูกค้ ารายอื่น
เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้ กบั ลูกค้ ารายอื่น
คํานวณจากค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ งและเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
อ้ างอิงกับราคาของผู้ให้ บริ การรายอื่น
คํานวณจากค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง
เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้ กบั ลูกค้ ารายอื่น
เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้ กบั ลูกค้ ารายอื่น

เงินให้ สินเชื่อแก่พนักงานระดับชันบริ
้ หาร ตังแต่
้ ผ้ จู ดั การฝ่ ายขึ ้นไป
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
เงินให้ สินเชื่อ
(1)

(1)

2559
2,629

3,775

รวมเงิ นให้สินเชื ่อสวัสดิ การพนักงานและเงิ นให้สินเชื ่อทัว่ ไป

รายการหนี ้สินคงค้ างกับกรรมการและผู้บริหารสําคัญ
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
เงินรับฝาก

2559
93,274
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ
ในระหว่างปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารฯมีคา่ ใช้ จา่ ยผลประโยชน์ระยะสันของพนั
้
กงานที่จ่ายจริ งให้ แก่กรรมการและ
ผู้บริหารสําคัญในระหว่างปี และผลประโยชน์อื่นของกรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560

3.34

2559

ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

147
13
23

166
15
28

รวม

183

209

ส่ วนงานดาเนินงาน
ข้ อมูลส่วนงานดําเนินงานที่นําเสนอนีส้ อดคล้ องกับรายงานภายในของธนาคารฯที่ผ้ มู ีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดําเนินงานได้ รับและ
สอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้ กับส่วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน ทังนี
้ ้ผู้มี
อํานาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดําเนินงานของธนาคารฯคือประธานคณะกรรมการบริหาร
เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้ านการบริหารงาน ธนาคารฯจัดโครงสร้ างองค์กรเป็ นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริ การ ธนาคารฯมี
ส่วนงานที่รายงานทังสิ
้ ้น 3 ประเภท ดังนี ้
1. สินเชื่อรายย่อย เป็ นการให้ สินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้ ารายย่อยที่เป็ นบุคคลธรรมดาเป็ นส่วนใหญ่ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการให้ สินเชื่อเพื่อ
การอุปโภคบริโภคเป็ นหลัก
2. สินเชื่อธุรกิจ เป็ นการให้ บริ การทางการเงินในรูปแบบของสินเชื่อและบริ การที่เกี่ยวข้ องให้ แก่กลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัทหรื อกลุ่มองค์ กร
ธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ เพื่อนําไปใช้ ในวัตถุประสงค์ด้านการพาณิชย์ตา่ งๆ และการให้ บริการที่เกี่ยวข้ อง
3. บริหารเงินและอื่นๆ เป็ นส่วนงานที่ทําหน้ าที่บริหารสินทรัพย์และหนี ้สินของธนาคารและส่วนงานอื่นๆ
ธนาคารฯไม่มีการรวมส่วนงานดําเนินงานเป็ นส่วนงานที่รายงานข้ างต้ น
ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดําเนินงานสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ธนาคารฯประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกําไร
หรือขาดทุนจากการดําเนินงานซึ่งวัดมูลค่าค่าใช้ จ่ายดําเนินงานโดยใช้ เกณฑ์การปั นส่วนตามฐานสินเชื่อและรายได้ ดําเนินงานของแต่ละ
ส่วนงานดําเนินงาน อย่างไรก็ตาม ธนาคารฯบริ หารงานด้ านภาษี เงินได้ ของทังกลุ
้ ่ม ดังนัน้ ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจึงไม่มีการปั นส่วนให้ แต่ล ะ
ส่วนงานดําเนินงาน
การบัน ทึ กบัญ ชี สํ า หรั บ รายการระหว่า งส่ ว นงานที่ รายงานเป็ นไปในลัก ษณะเดี ย วกับ การบัน ทึ ก บัญ ชี สํ า หรั บ รายการธุ รกิ จ กั บ
บุคคลภายนอก
ธนาคารฯดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์ เดียวคือประเทศไทย ดังนัน้ รายได้ และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ใน
รายงานตามภูมิศาสตร์ แล้ ว

งบการเงิน จึงถือเป็ นการ

ในปี 2560 และ 2559 ธนาคารฯไม่มีรายได้ จากลูกค้ ารายใดที่มีมลู ค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้ อยละ 10 ของรายได้ ของกิจการ
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ข้ อมูลรายได้ กําไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของธนาคารฯสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั ต่อไปนี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)

สินเชื่อรายย่อย
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายได้
รายได้ จากลูกค้ าภายนอก

สินเชื่อธุรกิจ

บริหารเงิน
และอื่นๆ

รวมส่วนงาน

รายการปรับปรุงและ
ตัดรายการระหว่าง
กัน

งบการเงิน

13,721
-

1,180
-

489
2,636

15,390
2,636

(2,636)

15,390
-

13,721

1,180

3,125

18,026

(2,636)

15,390

9,414
3,110
1,197

1,085
78
17

349
(6)
2,782

10,848
3,182
3,996

(2,636)

10,848
3,182
1,360

รวมรายได้ จากการดาเนินงาน

13,721

1,180

3,125

18,026

(2,636)

15,390

ค่าใช้ จา่ ยอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์และค่าใช้ จา่ ยตัดบัญชี
ค่าใช้ จา่ ยจากการดําเนินงานอื่นๆ
หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า

(266)
(6,438)
(1,529)

(26)
(495)
29

(740)
(1,940)
(1,260)

(1,032)
(8,873)
(2,760)

2,636
-

(1,032)
(6,237)
(2,760)

รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงาน

(8,233)

(492)

(3,940)

(12,665)

2,636

(10,029)

กาไรตามส่ วนงาน
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้

5,488

688

(815)

5,361

-

5,361
(1,060)

รายได้ ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้
ผลการดาเนินงาน:
รายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ
รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้ จากการดําเนินงานอื่นๆ

4,301

กาไรสาหรับปี
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(หน่วย: ล้ านบาท)
สินเชื่อรายย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์ รวมของส่ วนงาน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ

สินเชื่อธุรกิจ

213,392
18

31,564
1

A8-52

บริหารเงิน
และอื่นๆ
43,319
657

รวมส่วนงาน
288,275
676
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(หน่วย: ล้ านบาท)
สินเชื่อรายย่อย
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายได้
รายได้ จากลูกค้ าภายนอก

สินเชื่อธุรกิจ

บริ หารเงิน
อื่นๆ

และ
รวมส่วนงาน

รายการปรับปรุ งและ
ตัดรายการระหว่างกัน

งบการเงิน

11,888
-

1,817
-

366
1,966

14,071
1,966

(1,966)

14,071
-

11,888

1,817

2,332

16,037

(1,966)

14,071

8,218
2,967
703

1,709
93
15

309
(17)
2,040

10,236
3,043
2,758

(1,966)

10,236
3,043
792

รวมรายได้ จากการดาเนินงาน

11,888

1,817

2,332

16,037

(1,966)

14,071

ค่าใช้ จ่ายอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์และค่าใช้ จ่ายตัดบัญชี
ค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอื่นๆ
หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า

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

(32)
(650)
(336)

(531)
(1,473)
(1,918)

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

1,966
-

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

รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงาน

(6,475)

(1,018)

(3,922)

(11,415)

1,966

(9,449)

กาไรตามส่ วนงาน
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้

5,413

799

(1,590)

4,622

-

4,622
(934)

รายได้ ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้
ผลการดาเนินงาน:
รายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ
รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การสุทธิ
รายได้ จากการดําเนินงานอื่นๆ

3,688

กาไรสาหรั บปี
(หน่วย: ล้ านบาท)
สินเชื่อรายย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สินทรั พย์ รวมของส่ วนงาน
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ

สินเชื่อธุรกิจ

169,495
18

52,018
1
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บริ หารเงิน
และอื่นๆ
39,229
650

รวมส่วนงาน
260,742
669
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3.35

กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ธนาคารฯและพนักงานได้ ร่วมกันจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนสํารองเลีย้ งชีพขึน้ ตามพระราชบัญญั ติกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ พ .ศ. 2530
ธนาคารฯและพนักงานจ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวเป็ นรายเดือนในอัตราร้ อยละ 5 - 15 ของเงินเดือน ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขในข้ อบังคับของ
กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพนี ้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด และจะจ่ายให้ กับพนักงานในกรณีที่
ออกจากงานตามระเบียบว่าด้ วยกองทุนดังกล่าว ในระหว่างปี 2560 และ 2559 ธนาคารฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จ่ายจํานวน 115
ล้ านบาท และ 106 ล้ านบาท ตามลําดับ

3.36

ภาระผูกพันและหนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้
3.36.1 การรับอาวัล การคํ ้าประกัน และภาระผูกพัน
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560

2559

การรับอาวัลตัว๋ เงิน
การคํ ้าประกันอื่น
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลกู ค้ ายังไม่ได้ ถอน
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ย (หมายเหตุฯ ข้ อ 3.37.4)
อื่นๆ

627,912
575,279
1,200,000
1,034,498

268,042
728,146
30,000
1,200,000
6,559,395

รวม

3,437,689

8,785,583

3.36.2 คดีฟ้องร้ อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีคดีซงึ่ ธนาคารฯถูกฟ้องร้ องเรียกค่าเสียหายเป็ นจํานวนรวมประมาณ 344 ล้ านบาท และ
311 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึ่งผลของคดียังไม่เป็ นที่สิน้ สุด ฝ่ ายบริ หารของธนาคารฯคาดว่าจะไม่ได้ รับผลเสียหายอย่างเป็ น
สาระสําคัญจากคดีฟ้องร้ องดังกล่าวต่องบการเงิน
3.36.3 ภาระผูกพันอื่น
ก)

ธนาคารฯมีภาระผูกพันที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาบริการด้ านคอมพิวเตอร์ ในการจ่ายค่าบริการตามอัตราคงที่และอัตราผัน
แปรกับปริมาณและประเภทของการบริการตามที่ระบุในสัญญา

ข)

ธนาคารฯได้ เข้ าทําสัญญาเช่าดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับการเช่าอาคารสํานักงานและสาขา สัญญาดังกล่าวมีอายุ
ประมาณ 3 - 10 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารฯมีจํา นวนเงินขัน้ ตํ่าที่ ต้องจ่ายในอนาคตทัง้ สิน้ ภายใต้ สัญญาเช่า
ดําเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
จ่ายชําระภายใน
ไม่เกิน 1 ปี
มากกว่า 1 ถึง 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

144
233
37

3.37 เครื่องมือทางการเงิน
3.37.1

2559

ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
A8-54

51
82
42

เอกสารแนบ 8

ความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อ คื อ ความเสี่ยงที่คู่สัญญาหรื อผู้ก้ ูยืมไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้ อตกลงในสัญญาทาง
การเงินทําให้ ไม่สามารถชําระหนี ้ที่มีต่อธนาคารฯเมื่อครบกําหนดได้ หรือ จงใจไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาที่จะชําระหนี ้ให้ กบั ธนาคารฯ
ธนาคารฯมีความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้ และการคํ ้าประกันการกู้ยืมและอื่น ๆ
ธนาคารฯมีการบริ หารจัดการความเสี่ยงแบบรวมศูนย์ ภายใต้ แนวทางการกํากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารฯกําหนดนโยบายบริ หารความเสี่ยงและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสมตังแต่
้ ขนั ้ ตอนของการพิจารณาอนุมตั ิ
สินเชื่อ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความสามารถในการชําระหนี ้ นอกจากนีธ้ นาคารฯได้ นําระบบ Credit Scoring มาใช้ กับ
สินเชื่อเช่าซื ้อรายย่อยโดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อให้ สะท้ อน
ความเสี่ยงได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น ธนาคารฯได้ จดั ให้ มีการสอบทานสินเชื่อเพื่อตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสินเชื่อเพื่อเป็ นการป้องกันและ
แก้ ไขสินเชื่อที่จะเป็ นปั ญหาในอนาคต ดังนัน้ ธนาคารฯจึงไม่คาดว่าจะได้ รับความเสียหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการให้ สิน เชื่อ
และการคํ ้าประกันการกู้ยืมนี ้ นอกจากนี ้การให้ สินเชื่อรวมของธนาคารฯมีการกระจุกตัวอยู่ในระดับตํ่าเนื่องจากธนาคารฯมีฐาน
ลูกค้ าที่หลากหลายและมีลกู ค้ ารายย่อยอยู่จํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่ธนาคารฯอาจต้ องสูญเสียจากการให้ สินเชื่อคือ
มูลค่าตามบัญชีของเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้ที่แสดงอยูใ่ นงบการเงิน
คุณภาพของความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อตามสัญญาเช่าซือ้ ของธนาคารฯ ซึ่งเป็ นเงินให้ สินเชื่อส่วนใหญ่ ของธนาคารฯมี
รายละเอียดดังนี ้
ความเสี่ยงของสินเชื่อตามสัญญาเช่าซื ้อที่ไม่เกินกําหนดชําระของธนาคารฯสามารถจําแนกคุณภาพของความเสี่ยงจากการให้
สินเชื่อออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้ แก่ สินเชื่อที่มีคณ
ุ ภาพสูงมาก สินเชื่อที่มีคณ
ุ ภาพสูง และสินเชื่อที่มีคณ
ุ ภาพปานกลาง โดยกําหนด
ตามประมาณการค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นภายในระยะเวลา 1 ปี ทังนี
้ ้ สินเชื่อที่มีคณ
ุ ภาพสูงมาก หมายถึง สินเชื่อที่
มีคา่ ความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นภายในระยะเวลา 1 ปี น้ อยกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 0.2 ของยอดสินเชื่อในกลุ่ม สินเชื่อที่มี
คุณภาพสูง หมายถึง สินเชื่อที่มีคา่ ความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นภายในระยะเวลา 1 ปี ระหว่างร้ อยละ 0.2 ถึงร้ อยละ 2 และ
สินเชื่อที่มีคณ
ุ ภาพปานกลาง หมายถึง สินเชื่อที่มีคา่ ความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นภายในระยะเวลา 1 ปี มากกว่าร้ อยละ 2
ความเสี่ยงของสินเชื่อตามสัญญาเช่าซื ้อจําแนกตามคุณภาพของสินเชื่อได้ ดงั นี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
สินเชื่อที่ยงั ไม่เกินกําหนดชําระ
สินเชื่อที่มีคณ
ุ ภาพสูงมาก
สินเชื่อที่มีคณ
ุ ภาพสูง
สินเชื่อที่มีคณ
ุ ภาพปานกลาง
รวม
สินเชื่อที่เกินกําหนดชําระระหว่าง 31 วัน ถึง 90 วัน
สินเชื่อที่เกินกําหนดชําระมากกว่า 90 วัน
รวมทังหมด
้
3.37.2

2559

55,544
53,935
12,637
122,116
12,298
3,189

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

137,603

149,551

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารและอัตราดอกเบี ้ย
ซึง่ จะมีผลทําให้ เกิดความผันผวนต่อรายได้ หรือเงินกองทุนของธนาคารฯเพื่อให้ การบริ หารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทาง การบริ หารจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เหมาะสมจะถูกนํามา
ประยุกต์ใช้ โดยความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของทังสิ
้ นทรัพย์และหนี ้สินทางการเงินของธนาคารฯจะถูกประเมินโดย
การใช้ แบบจําลอง Value at Risk (VaR) รวมถึงวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะของความเสี่ยงแต่ละประเภท นอกจากนีธ้ นาคารฯ
ยังได้ ใช้ กระบวนการทดสอบย้ อนหลัง (Back Testing) ในการตรวจสอบความถูกต้ องของแบบจําลอง Value at Risk และการ
ประเมินความเสี่ยงภายใต้ ภาวะวิกฤติ (Stress Testing) เพื่อใช้ ประกอบการวัดความเสี่ยงในกรณีที่ตวั แปรจากแบบจําลองได้
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ถูกกําหนดให้ อยูใ่ นเหตุการณ์ที่เลวร้ ายที่สดุ ทังนี
้ ว้ ตั ถุประสงค์ในการทําธุรกรรมรวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์จะต้ องได้ รับ
การประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการอย่างเพียงพอ
3.37.2.1

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีราคาซื ้อขายในตลาด
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของสินทรัพย์ทางการเงินของธนาคารฯที่มีราคาซื ้อขายในตลาด ณ วันที่
ในงบการเงินประเมินโดยแบบจําลองภายในตามหลักการ Value at Risk ค่าความเสี่ยงที่คํานวณได้ จาก
แบบจําลอง Value at Risk เป็ นค่าที่ใช้ ประมาณมูลค่าความสูญเสียสูงสุดที่อาจจะเกิดขึน้ ณ ระดับความเชื่อมัน่
ร้ อยละ 99 ในกรณีที่คงสถานะของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีราคาซื ้อขายในตลาดเป็ นระยะเวลา 1 ปี แสดงดังนี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีราคาซื ้อขายในตลาด
ตราสารทุน
ตราสารหนี ้
ตราสารอนุพนั ธ์

3.37.2.2

2559
1
3
3

1
5
10

ความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี ้สินที่ออ่ นไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ย
ความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนีส้ ินที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ย ประเมินจากความอ่อนไหว
ของรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิในระยะเวลา 1 ปี ต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ย ภายใต้ โครงสร้ างสินทรัพย์และ
หนีส้ ินที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ คงที่ของธนาคารฯ ณ วันที่ในงบการเงิน โดยกําหนดให้
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยเกิดขึน้ ทันทีและยังไม่พิจารณาถึงการขยายตัวตามปกติของสินทรัพย์และ
หนี ้สิน แสดงดังนี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
ความอ่อนไหวขอรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ย
ดอกเบี ้ยขึ ้นร้ อยละ 1
ดอกเบี ้ยลงร้ อยละ 1

313.23
(313.23)

2559
83.18
(83.18)

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวของธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็ นค่อยไปของอัตรา
ดอกเบีย้ ซึ่งจะแสดงถึงสภาพของการดํ าเนิ นธุรกิจที่ แท้ จริ งได้ ดีกว่า ความอ่อนไหวของรายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ ที่
เกิดขึ ้นจะน้ อยกว่าผลกระทบต่อรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิจากการวิเคราะห์ข้างต้ น ความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี ้สิน
ที่ออ่ นไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยที่แสดงนีไ้ ม่ได้ นับรวมถึงสถานะของตราสารหนีท้ ี่มีราคาซื ้อขาย
ในตลาด ซึง่ ได้ แสดงไว้ ในส่วนของความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีราคาซื ้อ
ขายในตลาดแล้ ว
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3.37.2.3 ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ย
ธนาคารฯมีความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ยที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องมือทางการเงินที่สําคัญดังนี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงิน

รายการ

มีอตั ราดอกเบี ้ย
ปรับขึ ้นลง
ตามอัตราตลาด

สินทรั พย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้ (1)
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี ้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
(1)

มีอตั รา
ดอกเบี ้ยคงที่

ไม่มีดอกเบี ้ย

รวม

27,340

41,808
3,957
214,248

1,323
1,368
1,975
4,019

1,323
43,176
5,932
245,607

27,340

260,013

8,685

296,038

68,206
735
-

113,012
3,022
63,639

281
96
431
30
-

181,499
3,853
431
30
63,639

68,941

179,673

838

249,452

ยอดคงเหลื อของเงิ นให้สินเชื ่อที ่มีอตั ราดอกเบี ้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดและมี อตั ราดอกเบี ้ยคงที ่ได้รวมเงิ นให้สินเชื ่อที ่หยุดรับรู้ รายได้ตามเกณฑ์
คงค้าง

(หน่วย: ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงิน

รายการ
สินทรั พย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้ (1)
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี ้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
(1)

มีอตั ราดอกเบี ้ย
ปรับขึ ้นลง
ตามอัตราตลาด

มีอตั รา
ดอกเบี ้ยคงที่

ไม่มีดอกเบี ้ย

15,254

35,495
2,097
203,254

1,148
1,567
3,456
3,470

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

15,254

240,846

9,641

265,741

55,485
563
-

100,222
4,367
64,399

244
41
180
34
-

155,951
4,971
180
34
64,399

56,048

168,988

499

225,535

รวม

ยอดคงเหลื อของเงิ นให้สินเชื ่อที ่มีอตั ราดอกเบี ้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดและมี อตั ราดอกเบี ้ยคงที ่ได้รวมเงิ นให้สินเชื ่อที ่หยุดรับรู้ รายได้ตามเกณฑ์
คงค้าง
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เครื่ องมือทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่แยกตามวันที่ครบกําหนดหรื อวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี ้ยใหม่ (หากวันที่มีการ
กําหนดอัตราดอกเบี ้ยใหม่ถึงก่อน) โดยนับจากวันที่ในงบการเงินได้ ดงั นี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี ้ยใหม่หรื อวันครบกําหนด
รายการ
เมื่อทวงถาม
สินทรั พย์ ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
1
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้
3,172

0 - 3 เดือน

3 - 12 เดือน

41,510
2,404
17,792

1,262
47,054

297
289
117,714

2
28,516

41,808
3,957
214,248

3,173

61,706

48,316

118,300

28,518

260,013

2,673

64,562

45,372

405

-

113,012

1.4932

22

516

215

2,269

-

3,022

0.3437

37

22,574

11,348

23,000

6,680

63,639

2.0635

2,732

87,652

56,935

25,674

6,680

179,673

หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
ตราสารหนี ้ที่ออกและ
เงินกู้ยืม

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

อัตราดอกเบี ้ย
ร้ อยละ

1.5000
2.7386
7.3689

(หน่วย: ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี ้ยใหม่หรื อวันครบกําหนด
รายการ
เมื่อทวงถาม
สินทรั พย์ ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้
22,096

0 - 3 เดือน

3 - 12 เดือน

35,197
742
22,051

1
251
47,986

297
1,102
106,108

2
5,013

35,495
2,097
203,254

22,096

57,990

48,238

107,507

5,015

240,846

4,255

61,813

33,834

320

-

100,222

1.5845

19

627

1,277

-

2,444

4,367

0.7720

37

19,800

21,739

15,500

7,323

64,399

2.1746

4,311

82,240

56,850

15,820

9,767

168,988

หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
ตราสารหนี ้ที่ออกและ
เงินกู้ยืม

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

อัตราดอกเบี ้ย
ร้ อยละ

1.5081
3.7354
7.0783

ยอดคงเหลือของเงินให้ สินเชื่อแก่ลูกหนี ้ (รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนีท้ ี่หยุดรับรู้รายได้ ) ตามที่แสดงในตารางข้ างต้ นแสดงยอด
ก่อนหักค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
3.37.3 ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง คื อ ความเสี่ยงที่ ธนาคารฯไม่สามารถปฏิบัติ ตามภาระผูกพันในการชําระเงินเมื่อครบกํ าหนด
เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็ นเงินสดหรื อไม่สามารถจัดหาเงินทุนใหม่มาให้ ได้ เพียงพอต่อความต้ องการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งอาจทําให้ เกิดความเสียหายต่อธนาคารฯได้ ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องเกิดจากปั จจัยทังภายในและ
้
ภายนอก โดยปั จจัยภายในขึน้ อยู่กับโครงสร้ างของสินทรัพย์และหนีส้ ินและการสํารองสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อนํามาใช้ รองรับ
ความต้ องการ ส่วนปั จจัยภายนอกขึ ้นอยูก่ บั ภาวะสภาพคล่องของตลาดและความเชื่อมัน่ ของผู้ฝากเงินเป็ นหลัก
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แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง
การบริ หารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องอยู่ภายใต้ การดูแลของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง โดยหน่วยงานบริ หารเงินจะทํา
หน้ าที่ดูแลรับผิดชอบในการจัดการฐานะสภาพคล่องในแต่ละวันให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามนโยบายบริ หารความเสี่ยงของ
ธนาคารฯ รวมถึงตามเกณฑ์ของทางการ หน่วยงานบริ หารความเสี่ยงจะติดตามและควบคุมการดํารงฐานะสภาพคล่องของ
ธนาคารฯให้ เป็ นไปตามขอบเขตที่กําหนด
นโยบายหลักในการบริหารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องประกอบด้ วย การบริหารจัดการโครงสร้ างกระแสเงินสด การกระจุกตัวของ
เงินฝาก สินทรัพย์สภาพคล่อง รวมถึงแผนฉุกเฉินเพื่อการบริ หารสภาพคล่องในยามวิกฤติ (Emergency Contingency Plan) กล
ยุทธ์ การบริ หารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องได้ พิจารณาถึงสภาพคล่องในตลาด รวมทัง้ ผลกระทบต่อส ถานะความเสี่ยงของ
ธนาคารฯในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้ คาดการณ์ขึ ้น ในส่วนของความเสี่ยงจากความไม่สอดคล้ องกันของกระแสเงินสด
จากสินทรัพย์และหนี ้สินตามอายุสญ
ั ญา (Maturity Mismatch) และระดับของสินทรัพย์สภาพคล่องสูงมีอย่างเพียงพอและจะถูก
ติดตามอย่างสมํ่าเสมอ การจัดหาแหล่งเงินทุนและการกระจุกตัวของแหล่งเงินทุนจะต้ องถูกวางแผนเพื่อให้ ความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนีแ้ ผนฉุกเฉินสําหรับการบริ หารจัดการสภาพคล่องในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจได้ ถูก
จัดทําขึน้ เพื่อให้ สามารถนํามาใช้ ได้ ทันเวลา นอกจากเครื่ องมือที่กล่า วไว้ ข้างต้ นธนาคารฯยังกําหนดสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก
และเงินกู้ ระดับของสินทรั พย์ สภาพคล่องเพื่อควบคุมความเสี่ยง โดยฐานะความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องจะถูกติ ดตามอย่าง
สมํ่าเสมอเป็ นรายวันและรายงานต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ธนาคารฯมีการพิจารณาสถานการณ์ฉกุ เฉินด้ านสภาพคล่อง โดยพิจารณาทังสถานการณ์
้
ของธนาคารฯและสถานการณ์ที่อาจจะ
เกิดขึ ้นทังระบบสถาบั
้
นการเงิน ซึง่ ทําให้ มีปริมาณเงินไหลออกจากธนาคารฯมากกว่าปกติ
ธนาคารฯมีแหล่งที่มาของเงินทุนที่สําคัญจากการระดมเงินฝากเป็ นหลัก โดยจากสถานการณ์ที่ผ่านมาเงินทุนจากเงินฝากยังมี
อัตราการเบิกถอนเมื่อครบอายุที่ตํ่าโดยส่วนใหญ่ลกู ค้ าจะฝากเงินกับธนาคารฯต่อไป นอกจากนีธ้ นาคารฯยังมีห้ นุ กู้ทงประเภทไม่
ั้
ด้ อยสิทธิ และด้ อยสิทธิอีกจํานวนหนึ่ง สําหรับการใช้ ไปของเงินทุนนัน้ ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของเงินให้ สินเชื่อเป็ นหลัก โดย
เงินทุนส่วนหนึ่งจะดํารงเป็ นสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง ทังนี
้ ธ้ นาคารฯมีวงเงินที่อาจจะให้ สินเชื่อ
ภายในกลุม่ ธุรกิจการเงินเพื่อเป็ นการสนับสนุนสภาพคล่องยามจําเป็ นสําหรับบริษัทในกลุม่
3.37.3.1 ปริมาณของหนี ้สินตามระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกําหนด
(หน่วย: ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาคงเหลือ
น้ อยกว่า 3 เดือน
หนี ้สิน

170,031

3 - 12 เดือน

มากกว่า 1 ปี

56,935

32,384

รวม
259,350
(หน่วย: ล้ านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ระยะเวลาคงเหลือ
น้ อยกว่า 3 เดือน
หนี ้สิน

150,827

3 - 12 เดือน

มากกว่า 1 ปี

56,850

25,621

รวม
233,298

เมื่อครบกําหนดอายุสญ
ั ญา หนี ้สินส่วนใหญ่ของธนาคารฯจะยังคงถูกนํามาฝากใหม่ในอัตราที่สงู ถึงร้ อยละ 90 โดย
เฉลี่ย ดังนัน้ เมื่อพิจารณาพฤติกรรมดังกล่าวปริ มาณเงินจะตํ่ากว่าข้ อมูลตามระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกําหนด
ทังนี
้ ้ปริมาณหนี ้สินที่มีระยะเวลาคงเหลือน้ อยกว่า 3 เดือนส่วนหนึ่งนัน้ เป็ นเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ ซึ่ง
เงินฝากประเภทดังกล่าวจะมีลกั ษณะไม่ออ่ นไหวและไม่มีการเคลื่อนย้ ายปริมาณเงินที่รวดเร็ว
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3.37.3.2 ปริมาณและองค์ประกอบสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและอัตราส่วนการวัดค่าความเสี่ยง
(หน่วย: ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
องค์ประกอบของสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนชัว่ คราวสุทธิ
รวมสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง (1)
ความต้ องการสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ (1)
(1)

2559

1,323
43,177
5,520

1,148
37,062
5,127

50,020

43,337

30,189

9,507

สิ นทรัพย์สภาพคล่องและความต้องการสิ นทรัพย์พิจารณาตามเกณฑ์ภายใน

ธนาคารฯมีนโยบายในการดํ ารงฐานะสินทรั พย์ สภาพคล่องตามเกณฑ์ ของธนาคารฯ โดยจะต้ องสูงกว่าความ
ต้ องการสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ภายใน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารฯมีสินทรัพย์
สภาพคล่องซึ่งคํานวณเป็ นรายวันอยู่ที่ 50,020 ล้ านบาท และ 43,337 ล้ านบาท ตามลําดับ สูงกว่าความต้ องการ
สินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ภายในซึ่งธนาคารฯพิจารณาเป็ นรายวันที่ 30,189 ล้ านบาท และ 9,507 ล้ านบาท
ตามลําดับ นอกจากนี ้ ธนาคารฯยังมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน รวมถึงวงเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารซึ่งเพียง
พอที่จะรองรับความต้ องการสภาพคล่องที่อาจจะเกิดขึ ้น
3.37.3.3

วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ
สินทรั พย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี ้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ภาระผูกพันและหนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้
การรับอาวัลตัว๋ เงินและการคํ ้าประกัน
การกู้ยืม
ภาระผูกพันอื่น

เมื่อ
ทวงถาม

0 - 3 เดือน

3 - 12 เดือน

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

ไม่มี
กําหนด

1,323
1,369
2,375

41,510
3,162
18,127

2,059
47,971

297
289
127,693

2
44,140

420
-

5,301

1,323
43,176
5,932
245,607

5,067

62,799

50,030

128,279

44,142

420

5,301

296,038

71,160
853
431
37

64,562
516
22,574

45,372
215
11,348

405
2,269
30
23,000

6,680

-

-

181,499
3,853
431
30
63,639

72,481

87,652

56,935

25,704

6,680

-

-

249,452

2
-

10
-

31
13

14
2,222

-

571
575

-

628
2,810
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(หน่วย: ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายการ
สินทรั พย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี ้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม

เมื่อ
ทวงถาม

0 - 3 เดือน

3 - 12 เดือน

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

ไม่มี
กําหนด

1,148
1,567
24,333

35,197
1,851
22,980

1
2,164
48,655

297
1,102
110,204

2
10,685

434
-

5,121

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

27,048

60,028

50,820

111,603

10,687

434

5,121

265,741

59,984
623
180
37

61,813
627
19,800

33,834
1,277
21,739

320
34
15,500

2,444
7,323

-

-

155,951
4,971
180
34
64,399

60,824

82,240

56,850

15,854

9,767

-

-

225,535

5
-

298
-

16
4,410

31
3,349

1
-

645
30

-

996
7,789

ภาระผูกพันและหนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้
การรับอาวัลตัว๋ เงินและการคํ ้าประกัน
การกู้ยืม
ภาระผูกพันอื่น

หนี ้ที่ไม่ก่อให้
เกิดรายได้

รวม

3.37.4 ตราสารอนุพนั ธ์
ธนาคารฯมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อค้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารฯมีธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพื่อค้ า ดังนี ้
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ย (Interest rate swap agreement)
ธนาคารฯได้ มีการทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ย (Interest rate swap agreement) เพื่อเป็ นเครื่ องมือบริ หารความเสี่ยงที่
เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี ้ย ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาสิ ้นสุดสัญญา

มูลค่าสัญญา
(Notional amount)

ปี 2562

มูลค่ายุตธิ รรม
ขาดทุน
1,200

(30)
(หน่วย: ล้ านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ระยะเวลาสิ ้นสุดสัญญา

มูลค่าสัญญา
(Notional amount)

ปี 2562

มูลค่ายุตธิ รรม
ขาดทุน
1,200

A8-61

(34)

เอกสารแนบ 8

3.37.5

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ตารางต่อไปนี ้เป็ นการสรุปเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือ

ทางการเงิน
(หน่วย: ล้ านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
มูลค่าตามบัญชี

รายการ
สินทรั พย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี ้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
(1)

2559
มูลค่ายุตธิ รรม

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุตธิ รรม

1,323
43,177
5,932
236,985 (1)

1,323
43,177
7,352
240,066

1,148
37,062
5,553
215,753 (1)

1,148
37,062
6,998
218,036

181,499
3,853
431
30
63,639

181,499
3,853
431
30
63,792

155,951
4,971
180
34
64,399

155,951
4,971
180
34
64,748

ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มูลค่าตามบัญชี ของเงิ นให้สินเชื ่อแก่ลูกหนี ้และดอกเบี ้ยค้างรับไม่รวมสารองส่วนเกิ นจานวน 2,088 ล้าน
บาท และ 1,276 ล้านบาท ตามลาดับ

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินนัน้ มูลค่ายุติธรรมจะถูกพิจารณาพร้ อมกับค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญตาม
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ อง และสําหรับมูลค่าตามบัญชีของเครื่ องมือทางการเงินนัน้ คือ มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิของเครื่ องมือทาง
การเงินหลังจากการปรับลดค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญทังหมด
้
3.38

ลาดับชัน้ ของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารฯมีสินทรัพย์และหนีส้ ินที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามลําดับชันของมู
้
ลค่ายุติธรรม ดังนี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่ายุตธิ รรม

มูลค่า
ตามบัญชี
สินทรั พย์ ท่ วี ัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
ตราสารหนี ้
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อาคารชุดสํานักงาน
หนีส้ ินที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ย
สินทรั พย์ ท่ เี ปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนทัว่ ไป
เงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

8
5,512
33
478

8
-

5,512
-

33
478

8
5,512
33
478

30

-

30

-

30

1,323
2,170
-

40,710
63,353

297
1,832
176,713

1,323
43,177
1,832
240,066

1,323
43,177
412
236,985 (1)
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(หน่วย: ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่ายุตธิ รรม

มูลค่า
ตามบัญชี
หนีส้ ินที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
(1)

ระดับ 1

181,499
3,853
431
63,639

ระดับ 2

68,487
831
431
-

ระดับ 3

113,012
3,022
63,792

รวม
-

181,499
3,853
431
63,792

มูลค่าตามบัญชี ของเงิ นให้สินเชื ่อแก่ลูกหนีแ้ ละดอกเบี ้ยค้างรับไม่รวมสารองส่วนเกิ นจานวน 2,088 ล้านบาท

(หน่วย: ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่ายุตธิ รรม

มูลค่า
ตามบัญชี
สินทรั พย์ ท่ วี ัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
ตราสารหนี ้
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อาคารชุดสํานักงาน
หนีส้ ินที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ย
สินทรั พย์ ท่ เี ปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนทัว่ ไป
เงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ
หนีส้ ินที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
(1)

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

8
5,119
31
487

8
-

5,119
-

31
487

8
5,119
31
487

34

-

34

-

34

1,148
2,008
-

34,757
37,942

297
1,871
180,094

1,148
37,062
1,871
218,036

55,729
604
180
-

100,222
4,367
64,748

-

155,951
4,971
180
64,748

1,148
37,062
426
215,753 (1)
155,951
4,971
180
64,399

มูลค่าตามบัญชี ของเงิ นให้สินเชื ่อแก่ลูกหนีแ้ ละดอกเบี ้ยค้างรับไม่รวมสารองส่วนเกิ นจานวน 1,276 ล้านบาท

ความอ่อนไหวที่มีตอ่ การเปลี่ยนแปลงในข้ อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ สําหรับสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนและอาคารชุดสํานักงาน ธนาคารฯได้ ว่าจ้ างให้ ผ้ ปู ระเมินราคาภายนอกที่ได้ รับ อนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นผู้ประเมินราคา โดยผู้ประเมินราคาใช้ วิธีคิดจากรายได้ (Income
Approach) โดยนํากระแสเงินสดสุทธิที่คาดว่าจะได้ รับรายปี คิดลดด้ วยอัตราคิดลดที่คํานึงถึงปั จจัยพืน้ ฐานเกี่ยวกับอัตราการกู้ยืมและ
ปั จจัยความเสี่ยงต่างๆ
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและอาคารชุดสํานักงาน ข้ อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ ที่มี นัยสําคัญที่ถกู ใช้
เป็ นสมมติฐานในการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนและอาคารชุดสํานัก งานได้ แก่ อัตราการเติบโตของค่าเช่าต่อปี
และอัตราคิดลดในอัตรา 5% และ 9% ตามลําดับ การลดลงอย่างเป็ นสาระสําคัญของอัตราการเติบโตของค่าเช่าหรื อการเพิ่มขึน้ อย่างเป็ น
สาระสําคัญของอัตราคิดลดจะทําให้ มลู ค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและอาคารชุดสํานักงานลดลง
ในระหว่างปี ปั จจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชันของมู
้
ลค่ายุติธรรม
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4.

เงินปั นผลจ่ าย
อนุมตั โิ ดย

เงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น

เงินปั นผลจ่ายระหว่างกาล ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ
สําหรับปี 2559
ครัง้ ที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559
รวมเงินปั นผลจ่ายในปี 2559
เงินปั นผลจ่ายระหว่างกาล ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ
สําหรับปี 2560
ครัง้ ที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560
รวมเงินปั นผลจ่ายในปี 2560

5.

จํานวน
เงินปั นผลจ่าย

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นสามัญ

(บาทต่อหุ้น)
2.20

(บาทต่อหุ้น)
2.20

(ล้ านบาท)
2,027

มกราคม 2560

2,027
3.00

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี ้ได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารฯเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
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เงินปั นผลจ่าย
ในเดือน

3.00

2,765
2,765

มกราคม 2561

สรุ ปตาแหน่ งรายการที่กาหนดตามแบบรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
หัวข้ อ

หน้ า

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

หน้ า 1-1 ถึง 1-3

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

หน้ า 2-1 ถึง 2-13

3. ปั จจัยความเสีย่ ง

หน้ า 3-1 ถึง 3-11

4. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่น

หน้ า 6-1

5. ผู้ถือหุ้น

หน้ า 7-1

6. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

หน้ า 7-11

7. โครงสร้ างการจัดการ

หน้ า 8-1 ถึง 8-15

8. การกากับดูแลกิจการ

หน้ า 9-1 ถึง 9-14

9. ความรับผิดชอบต่อสังคม

หน้ า 10-1 ถึง 10-3

10. การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสีย่ ง

หน้ า 11-1 ถึง 11-3

11. รายการระหว่างกัน

หน้ า 12-1

12. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ

หน้ า 13-1 ถึง 13-7

13. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

หน้ า 14-1 ถึง 14-9

หมายเหตุ:

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้ อมูลของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของบริ ษัทที่
แสดงไว้ ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของของบริษัท (www.tisco.co.th)

B-1

