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รายงานจากคณะกรรมการ
ปี 2561 เป็นอีกปีหนึ่งที่มีความท้าทายในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ด้วยเศรษฐกิจไทยขยายตัวในระดับปานกลาง
โดยมีอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ (GDP) ที่ร้อยละ 4.1 จากการเติบโตของภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวใน
ระหว่ า งปี ถึ ง แม้ ว่ า ในช่ ว งปลายปี จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น และการส่ ง ออกมี ก ารชะลอตั ว ลง ในขณะที่ ก ารบริ โภค
ภายในประเทศยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องแม้จะยังมีความกังวลต่อหนี้ภาคครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ยอดขายรถยนต์
ภายในประเทศฟื้นตัวจากฐานที่ต่าและขยายตัวอย่างแข็งแกร่งด้วยยอดขายมากกว่า 1 ล้านคัน ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐยัง
ดาเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการเติบโตและพัฒนาการปฎิรูปเศรษฐกิจ นอกจากนี้อัตราดอกเบี้ยโลกได้กลับเข้าสู่ทิศทาง
ขาขึ้น โดยธนาคารแห่งประเทศไทยปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี จากร้อยละ 1.50 เป็นร้อยละ 1.75 ใน
เดือนธันวาคม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดาเนินนโยบายทางการเงินและสอดคล้องกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ยโลก
เศรษฐกิจโลกกาลังเผชิญหน้ากับความท้าทายโดยเฉพาะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ทวีความรุนแรงขึ้น และ
สร้างความกดดันไปทั่วโลก โดยยังไม่มีท่าทีที่จะคลี่คลายลงในเร็วๆ นี้ ส่งผลให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลกยังคงเปราะบาง
กอปรกับภาวะตลาดทุนที่ผันผวนเป็นอย่างมากและยังไม่มีแนวโน้มดีขึ้น ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยรวม 4 ครั้งในปีนี้ มาอยู่ที่ร้อยละ 2.25-2.50 และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นไปในทิศทาง
เดียวกัน ส่งผลให้เกิดภาวะเงินทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม่ซึ่งสร้างความผันผวนทั้งในตลาดหุ้นและค่าเงินในตลาดเกิดใหม่
ต่างๆ อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทยังคงสามารถรักษามู ลค่าไว้ได้จากการที่ประเทศไทยมี ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลในระดับสูง
และระดับเงินสารองระหว่างประเทศที่แข็งแกร่ง
สาหรับธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยในปี 2561 สินเชื่อยังคงเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6.0 โดยเป็นการขยายตัว
ที่เพิ่มขึ้นจากสินเชื่อรายย่อยเป็นหลัก การเติบโตดังกล่าวแม้ว่าจะมาจากอุปสงค์ที่มากขึ้นแต่ก็มีแนวโน้มไม่ยั่งยืนเมื่อพิจารณาถึง
หนี้ภาคครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง เป็นผลให้ภาครัฐเริ่มออกมาตรการการควบคุมเพื่อลดความร้อนแรงในตลาดสินเชื่อที่
ขยายตัวอย่างขาดวินัย ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ไทยได้มุ่ งเน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการให้บริการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลและสนับสนุนยุคสังคมไร้เงินสด โดยยกเลิกค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่ง
เป็นรายได้หลักของค่าธรรมเนียมธนาคาร และเร่งลงทุนอย่างมากในโครงสร้างพื้นฐานด้านการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลและ
โทรศัพท์มือถือเพื่อแย่งชิงการเป็นผู้นาในด้านนี้ การบังคับใช้ของกฎเกณฑ์ใหม่อื่นๆ ยังสร้างผลกระทบต่อการทาธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ อาทิ เกณฑ์การก ากั บดู แลด้ านการให้ บริ การแก่ ลูกค้าอย่ างเป็นธรรม (Market Conduct) เพื่อปกป้ องสิทธิและ
ผลประโยชน์ของลูกค้าและเพื่อผลักดันให้ธนาคารพาณิชย์ยกระดับการเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
รวมถึงนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยในการพัฒนามาตรฐานการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งควบคุม
ให้การปล่อยสิ นเชื่อเป็นไปอย่างรอบคอบและเข้มงวดมากขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ ยังได้ให้ความสาคัญและติดตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (TFRS 9) อย่างใกล้ชิด แม้ว่าจะมีการเลื่อนการบังคับใช้มาตรฐานไปยังปี 2563 ก็ตาม
ภายใต้ความท้าทายต่างๆ ในปี 2561 การดาเนินธุรกิจของทิสโก้ยังคงเป็นไปอย่างแข็งแกร่ง ด้วยกาไรสุทธิจานวน
7,016 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 15.2 จากปีก่อนหน้า ซึ่งการเติบโตมาจากทั้งอัตราการทากาไรของธุรกิจหลักที่ยังอยู่ในระดับสูง
คุณภาพสินทรัพย์ที่ปรับตัวดีขึ้น และค่าใช้จ่ายการกันสารองที่ลดลง ตลอดจนการรับรู้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนและการขาย
ธุรกิจในปีที่ผ่านมา แม้ว่าการปล่อยสินเชื่อจะยังไม่กลับสู่การเติบโตซึ่งเป็นไปตามนโยบายการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวัง
ของทิสโก้ แต่ก็เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีจากการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของสัดส่วนสินเชื่อไปสู่ธุรกิจ ที่ให้ผลกาไรสูงและสร้าง
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ดี ส่งผลให้อัตราผลกาไรของทิสโก้ปรับเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของรายได้ และสามารถรักษาอัตราความ
เพียงพอของเงินกองทุน และอัตราส่วนสารองต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ในระดับสูงสุดในอุตสาหกรรม ขณะที่ยังคงมี
ประสิทธิภาพการดาเนินงานในระดับสูงเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในทุกส่วนของธุรกิจ
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ด้วยความมุ่งมั่นในการทาธุรกิจสินเชื่อที่ทิสโก้มีความเชี่ยวชาญ ทิสโก้ได้โอนขายสินเชื่อส่วนบุคคลและธุรกิจบัตร
เครดิตในระหว่างปี และยังคงมุ่งเน้นการปล่อยสินเชื่อรายย่อยที่มีหลักประกันซึ่งรวมถึงสินเชื่อรถยนต์ รวมถึงการขยายตัวใน
ธุรกิจตลาดทุน ธุรกิจวาณิชธนกิจ และธุรกิจธนบดีธนกิจ นอกจากนี้ ทิสโก้ได้ขยายผลิตภัณฑ์สินเชื่ออเนกประสงค์อย่างค่อย
เป็นค่อยไปในรูปแบบสินเชื่อจานาทะเบียน ผ่านช่องทางสาขา “สมหวัง เงินสั่งได้” ซึ่งเติบโตถึงร้อยละ 40 จากปีก่อนหน้า และ
สามารถเพิ่มจานวนสาขาเป็น 240 สาขาทั่วประเทศ ทิสโก้ ยังคงมุ่งเน้นสินเชื่อธุรกิจและบริการทางการเงิน รวมถึงการเป็นที่
ปรึกษาทางการเงินให้แก่บริษัทขนาดใหญ่จานวนมาก โดยในปีที่ผ่านมา ทิสโก้ประสบความสาเร็จในการให้คาปรึกษาและ
รับประกันการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ แก่ลูกค้าที่เสนอขายหุ้นให้แก่นักลงทุนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จานวน 2 ราย ได้แก่
บริษัท เคมีแมน จากัด (มหาชน) (CMAN) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (BOFFICE) ใน
ส่วนของธุรกิจลูกค้าธนบดีและจัดการกองทุน ทิสโก้ยังคงเป็นผู้นาในด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอย่างเต็มรูปแบบ ให้
คาแนะนาเรื่องการลงทุนที่หลากหลาย รวมถึงการออมเพื่อการเกษียณและการวางแผนภาษี
ทิสโก้ได้รับการยกย่องด้านผลประกอบการเป็นเลิศในปี 2561 จากรางวัล “บริษัทจดทะเบียนด้านผลการดาเนินงาน
ยอดเยี่ยม” อันทรงเกียรติจากงาน SET Awards 2018 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรางวัล “บริษัทที่มีการ
บริหารทางการเงินอย่างโดดเด่น” ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2018 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากการบริหารกลยุทธ์
ทางธุรกิจที่ดีแล้ว ทิสโก้ยังได้รับการยกย่องในด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ โดยในปี 2561 ทิส
โก้เป็น 1 ใน 50 บริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนน ASEAN CG Scorecard สูงสุดของกลุ่มอาเซียน จาก ASEAN Capital
Markets Forum ในด้านการพั ฒนาอย่างยั่งยืน ทิสโก้ยังคงได้ รับคัดเลือ กเป็น “หุ้นยั่ งยืน” (Thailand Sustainability
Investment - THSI) ประจาปี 2561 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่ออีกปีหนึ่ง และเป็น 1 ใน 100 ของบริษัทจด
ทะเบียนที่มีการดาเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, Governance) หรือกลุ่ม
หลักทรัพย์ ESG 100 ประจาปี 2561 จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และยังได้รับ “รางวัลรายงานความยั่งยืนระดับ
ดีเด่น” พร้อมกับ “รายงานความยั่งยืน Most Improved” จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยอีกด้วย
ความท้าทายของสภาวะการดาเนินธุรกิจยังดาเนินต่อไปในปี 2562 ผลกระทบจากการอ่อนตัวลงของเศรษฐกิจโลกจะ
เริ่มเห็นได้ชัดจากสงครามการค้าที่ยังไม่สิ้นสุดซึ่งส่งผลกดดันต่อภาคการส่งออกและการเติบโตโดยรวมของไทย ถึงแม้ว่าปัจจัย
ภายนอกจะส่งผลในด้านลบ แต่การเติบโตของเศรษฐกิจไทยจะได้รับแรงหนุนจากโครงการการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของ
ภาครัฐและการปฏิรูปเศรษฐกิจที่ยังคงดาเนินอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยจะเผชิญกับความผันผวนมาก
ขึ้นจากทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น ภาวะสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มลูกค้ารายย่อย
และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัว นอกจากนี้ กฎเกณฑ์ต่างๆ จากหลายหน่วยงานควบคุมจะเพิ่มแรงกดดันต่อ
ผู้ให้บริการทางการเงินในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและนโยบาย ควบคุมการปล่อย
สินเชื่ออย่างรอบคอบ ในปี 2562 ยังเป็นวาระที่ทิสโก้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ของการเป็นสถาบันการเงินที่ยั่งยืน เรายังคงตั้งใจสานต่อ
การดาเนินธุรกิจตามค่านิยมของทิสโก้ ทั้งในด้านความเชี่ยวชาญและความซื่อสัตย์ เพื่อเอาชนะทุกความท้าทายและความไม่
แน่นอน และนาความสาเร็จสู่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ในโอกาสนี้ คณะกรรมการขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น คณะผู้บริหารและพนักงานที่ให้การสนับสนุนทิ
สโก้มากว่า 50 ปี เราเชื่อว่า ด้วยความตั้งใจ ทุ่มเท และร่วมมือกันของผู้บริหารและพนักงาน พร้อมกับความร่วมมือกันกับคู่ค้า
ทิสโก้จะสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ให้บริการทางการเงินต่อลูกค้าและสังคมอย่างยั่งยืนตลอดไป

คณะกรรมการ
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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

กลุ่ ม ทิ ส โก้ ไ ด้ ด ำเนิ น กำรปรั บ โครงสร้ ำ งกำรถื อ หุ้ น โดยมี บ ริ ษั ท โฮลดิ้ ง เป็ น บริ ษั ท ใหญ่ ข องกลุ่ ม โดยหลั ง จำก
พระรำชบัญญัติธุรกิจสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 สิงหำคม 2551 ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
(“ธนำคำร” หรือ “ธนำคำรทิสโก้”) ได้ยื่นขอจัดกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินกับธนำคำรแห่งประเทศไทย โดยจัดตั้งบริษัทใหม่ คือ
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ซึ่งมีสถำนะเป็นบริษัทมหำชนที่ไม่ใช่ธนำคำรพำณิชย์ เพื่อเป็นบริษัทโฮลดิ้ง และ
เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มทิสโก้แทนธนำคำรทิสโก้
ปัจจุบันบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และ
ไม่มีกำรประกอบธุรกิจอื่นใด มีธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทแกนของกลุ่ม ให้บริกำรทำงกำรเงินในหลำกหลำย
รูปแบบทั้งธุรกิจธนำคำรพำณิชย์และสินเชื่อ รวมถึงธุรกิจตลำดทุน
1.1

วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ค่านิยม (Value) และกลยุทธ์ขององค์กร

เพื่ อ เป็ น กำรก ำหนดทิ ศ ทำงและเป้ ำ หมำยที่ เ ป็ น หนึ่ ง เดี ย วกั น ของทั้ ง กลุ่ ม ทิ ส โก้ กลุ่ ม ทิ ส โก้ ก ำหนดให้ มี
กำรวำงวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และคุณค่ำ (Value) ขององค์กรไว้อย่ำงชัดเจนเป็นลำยลักษณ์อักษร วิสัยทัศน์
เป็นตัว กำหนดภำพควำมมุ่ งหวังสู งสุดที่ องค์กรต้องกำรจะบรรลุพั นธกิจ เป็นกำรกำหนดภำรกิจและหลักปฏิบัติที่ องค์ก ร
จะยึ ด ถื อ ในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ คุ ณ ค่ ำ หลั ก คื อ หลั ก กำรร่ ว มกั น ที่ ผู้ บ ริ ห ำร และพนั ก งำนจะน ำมำใช้ ใ นกำรด ำเนิ น งำน
ให้บรรลุเป้ำหมำย
วิสัยทัศน์ขององค์กร คือ “สร้ำงโอกำสให้ชีวิต”
พันธกิจขององค์กร คือ “ทิสโก้เป็นองค์กรแห่งกำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพ ที่มุ่งเน้นกำรนำเสนอผลิตภัณฑ์กำรเงินอันมี
คุ ณ ค่ ำ ให้ กั บ ลู ก ค้ ำ ด้ ว ยควำมเชี่ ย วชำญอย่ ำ งเป็ น ผู้ น ำและมื อ อำชี พ ทิ ส โก้ มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะขยำยบริ ก ำรให้ ค รอบคลุ ม
ควำมต้องกำรของลูกค้ำในทุกพื้นที่ โดยให้ควำมสำคัญกับกำรริเริ่มสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์กำรเงินใหม่ๆ และกำรให้คำแนะนำที่
สรรสร้ำงโอกำสทำงกำรเงิ นของลูกค้ำ ในทุก ช่วงของชีวิ ต กำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่ อเนื่อ งและกำรลงทุนในเทคโนโลยี
ชั้น นำคือ หัว ใจของบริก ำรที่มี ประสิ ทธิ ภำพและเชื่ อถื อได้ข องเรำ ทิ สโก้ยั งยึ ดมั่ นในวั ฒนธรรมองค์ก รที่ ซื่อ สัต ย์ ยุติ ธรรม
และโปร่งใส เพื่อสร้ำงสรรค์คุณค่ำอย่ำงยั่งยืนเพื่อลูกค้ำ ผู้ถือหุ้น พนักงำน และสังคม”
ค่ำนิ ยมขององค์กร กลุ่ มทิสโก้ มีค่ ำนิ ยมองค์ กรซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ ำ และเป็ นคุ ณค่ ำ
ที่ มุ่ ง ปลู ก ฝั ง แก่ พ นั ก งำนทุ ก คน เพื่ อ พั ฒ นำไปสู่ วั ฒ นธรรมองค์ ก รและเป็ น แม่ บ ทในกำรสร้ ำ งทั ศ นคติ ข องกำรท ำงำน
อย่ำงมืออำชีพ ค่ำนิยมที่กลุ่มทิสโก้ให้ควำมสำคัญ ได้แก่
1) ลูกค้าเป็นหลัก

ใส่ ใจมุ่ง บริ กำรลู ก ค้ำ เป็ นหลัก สำมำรถเสนอแนวคิ ด และพั ฒนำวิ ธีก ำรที่ เหมำะสมเพื่ อ
ตอบสนองควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของลูกค้ำ

2) เชี่ยวชาญอย่างผู้นา

บุคลำกรของทิสโก้จะต้องเรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องให้มีขีดควำมสำมำรถและ
ทั ก ษะที่ โ ดดเด่ น สะท้ อ นควำมเป็ น ผู้ น ำในด้ ำ นคุ ณ ภำพบริ ก ำรเพื่ อ ให้ ลู ก ค้ ำ ได้ รั บ
ควำมพึงพอใจสูงสุด
1-1

ส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

3) ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม

บุ ค ลำกรของทิ ส โก้ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นอย่ ำ งซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ยึ ด มั่ น ในมำตรฐำนสู ง สุ ด
ของจรรยำบรรณวิชำชีพในกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ

4) ความคิดสร้างสรรค์

ควำมเชี่ยวชำญของทิสโก้ไม่ได้มำจำกควำมรู้จริง ประสบกำรณ์และควำมชำนำญเท่ำนั้น
แต่ยังผสมผสำนในส่วนของควำมคิดสร้ำงสรรค์ เพรำะเรำเชื่อว่ำคำแนะนำต่ำงๆ ที่มอบให้แก่
ลูกค้ำ ต้องมีทั้งควำมถูกต้อง ควำมหลำกหลำย และควำมสร้ำงสรรค์ ซึ่งจะช่วยเปิดมุมมอง
และสร้ำงทำงเลือกในกำรบริหำรจัดกำรต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรเงินได้

5) สร้างผลงานที่น่าเชื่อถือ

สำนควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำด้วยกำรมอบบริกำรที่ดีที่สุด เพิ่มคุณค่ำในกำรบริกำร ด้วยควำมรู้
ควำมชำนำญในวิชำชีพและกำรปฏิบัติงำนที่น่ำเชื่อถือและเป็นที่ไว้วำงใจ เน้นควำมพึงพอใจ
และควำมสำเร็จของลูกค้ำเป็นมำตรฐำนในกำรประเมินผลงำน

6) การให้คาแนะนา

บุคลำกรของทิสโก้มีควำมเชี่ ย วชำญด้ำนกำรเงิน มีควำมปรำรถนำที่จะแนะน ำ วำงแผน
จั ด กำร ด้ ำ นกำรเงิ น ให้ กั บ ผู้ อื่ น อย่ ำ งดี ที่ สุ ด ด้ ว ยบุ ค ลิ ก ที่ เ ป็ น กั น เองและเปิ ด กว้ ำ ง
ทำให้ สำมำรถรั บรู้ และเข้ ำใจถึงควำมต้ องกำรที่ แท้จริงของลูกค้ำเพื่ อช่วยให้ลูกค้ำบรรลุ
เป้ำหมำยทำงกำรเงินอย่ำงแท้จริง

กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ (Strategic Plan)
ในกำรจั ด ท ำแผนธุ รกิ จ สำหรั บระยะเวลำ 3 ปี ข้ ำงหน้ ำ กลุ่ ม ทิ สโก้ พิ จ ำรณำถึ ง สภำพแวดล้ อ มทำงธุ ร กิ จ ได้ แ ก่
ภำวะเศรษฐกิจ กฎหมำย และนโยบำยภำครัฐ นอกจำกนี้ยังพิจำรณำถึงปัจจัยภำยในอื่นๆ เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส ควำมเสี่ยง
ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ (Critical Success Factor) และประเด็นสำคัญต่ำงๆ ที่ต้องเร่งปฏิบัติ (Priority Issue) โดยผู้บริหำรจะนำ
ปัจจัยต่ำงๆ ดังกล่ำวมำประกอบกำรพิจำรณำเพื่อกำหนดแนวทำงขององค์กร (Corporate Theme) ในแต่ละปี และจัดทำแผนกล
ยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy Map) ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กรในกำรนำกลยุทธ์มำใช้ปฏิบัติ กลุ่มทิสโก้
ได้นำเอำเทคนิค Balanced Scorecard มำใช้ในกำรสร้ำงควำมสมดุลของกลยุทธ์ใน 4 ด้ำน คือ ด้ำนกำรเงิน ด้ำนลูกค้ำ
ด้ำนกระบวนกำรทำงำนภำยใน และด้ำนกำรเรียนรู้ โดยมีกำรกำหนดตัวชี้วัดผลงำนหลัก (Key Performance Indicator) ของแต่ละ
สำยธุรกิจ อันจะเชื่อมโยงกับระบบกำรบริหำรผลงำน (Performance Management) ที่กำหนดผลตอบแทนของพนักงำนตำมผล
กำรปฏิบัติงำน โดยมีกำรติดตำมผลงำนอย่ำงสม่ำเสมอ (Performance Dashboard)
แผนกลยุทธ์องค์กร
เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท บรรลุ เ ป้ ำ หมำยขององค์ ก รตำมวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละภำรกิ จ ที่ ว ำงไว้ นั้ น กลุ่ ม ทิ ส โก้
มีกำรกำหนดแผนกลยุทธ์องค์กรในปี 2561 ไว้โดยมีประเด็นที่มุ่งเน้น ดังต่อไปนี้
 ขยำยกำรให้บริกำรสินเชื่อไปยังภูมิภำคต่ำงๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ผ่ำนสำขำ microfinance ภำยใต้แบรนด์
“สมหวั ง เงิ นสั่ งได้ ” กลุ่ มทิ สโก้ได้ ขยำยสำขำสมหวั งเพิ่มขึ้นอีก 48 สำขำ ทำให้ ณ สิ้นปี 2561 มี สำขำสมหวั ง
ทั่วประเทศจำนวน 238 สำขำ เพื่อรองรับควำมต้องกำรสินเชื่อจำนำทะเบียนทีข่ ยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง
 มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพของผู้จัดกำรธนบดีเพื่อบริกำรคำที่ปรึกษำกำรเงิน กำรลงทุน กำรจัดกำรสินทรัพย์ รวมถึง
กำรให้บริกำรขำยผลิตภัณฑ์กำรลงทุน ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภำพจำกหลำกหลำยบริษัท (Open-Architecture)
โดยในปี 2561 กลุ่มทิสโก้ มีผู้จัดกำรธนบดีที่ขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชำชีพผู้ช่วยนักวำงแผนกำรเงิน และนักวำงแผน
กำรเงิน (AFPT/CFP) เพิ่มขึ้นเกือบเท่ำตัว และได้ออกผลิตภัณฑ์กองทุนที่หลำกหลำยที่สอดคล้องไปกับระดับควำม
เสี่ยงของลูกค้ำ อำทิ กองทุน TISCO Global Income ที่ลงทุนในหลำกหลำยสินทรัพย์ทั่วโลก กองทุน TISCO Global
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ESG ลงทุนในหุ้นทั่วโลกโดยเน้นบริษัทที่ผ่ำนกำรคัดกรองโดยใช้ปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล สำหรับ
ผลิตภัณฑ์ประกัน กลุ่มทิสโก้ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันสุขภำพแบบเหมำจ่ำย My Care Smart และผลิตภัณฑ์
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้สูงอำยุ PA อำม่ำ ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวได้รับกำรตอบรับที่ดีจำกลูกค้ำ
 ขยำยฐำนลูกค้ำเงินฝำกและธนบดีธนกิจในกลุ่มที่มีระดับรำยได้ปำนกลำงขึ้นไปจำกแนวโน้มประชำกรที่เข้ำสู่สังคม
ผู้สูงอำยุและกลุ่มลูกค้ำที่เข้ำสู่วัยเกษียณอำยุซึ่งกลุ่มทิสโก้สำมำรถขยำยฐำนเงินฝำกเพิ่มขึ้นกว่ำร้อยละ 7 นอกจำกนี้
บลจ. ทิสโก้ได้จัดกิจกรรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรเงินสำหรับวัย เกษียณให้แก่ลูกค้ำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดปี 2561
 เสำะหำพันธมิตรทำงธุรกิจ เพื่อช่วยขยำยฐำนลูกค้ำและเพิ่มช่องทำงในกำรเข้ำถึงบริกำร โดยธนำคำรทิสโก้ได้รับ
ควำมไว้วำงใจจำกฟอร์ดและมำสด้ำซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำให้ ร่วมพัฒนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ สำหรับ
ลูกค้ำของฟอร์ดและมำสด้ำ
 รักษำและขยำยธุรกิจจำกฐำนลูกค้ำในปัจจุบันด้วยกำรนำเสนอบริกำรด้ำนกำรเงินที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรและ
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับลูกค้ำ และสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงสำยธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึงลูกค้ำ รวมถึงกำร
แนะนำลูกค้ำระหว่ำงสำยธุรกิจเพื่อนำเสนอบริกำรที่ตอบสนองรูปแบบกำรใช้ชีวิต (lifestyle) และควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำที่หลำกหลำย
 วำงโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดิ จิทัลเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและรองรับกำรขยำยธุรกิ จ
ลูกค้ำรำยย่อยผ่ำนแพลตฟอร์มใหม่
1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
 ในปี 2559 ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน) และบริษัท ออล-เวย์ส จำกัด บริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ ได้ลงนำมในสัญญำ
ซื้อขำยธุรกิจลูกค้ำรำยย่อยของธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)และได้ดำเนินกำรรับโอนธุรกิจ
ลูกค้ำรำยย่อยจำกธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน) แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2560 ทั้งนี้
ธุรกิจลูกค้ำรำยย่อยในส่วนของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อธุรกิจรำยย่อย บริกำรธนบดีธนกิจ
(Wealth Management) บริกำรนำยหน้ำประกันภัย (Bancassurance) รวมถึงเงินฝำกรำยย่อย และสำขำธนำคำร
จำนวน 4 สำขำ ได้ดำเนินกำรรับโอนโดยธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน) ในขณะที่ธุรกิจบัตรเครดิต รับโอนโดยบริษัท
ออล-เวย์ส จำกัด
 ในปี 2561 ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน) และบริษัท ออล-เวย์ส จำกัด บริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ ได้ลงนำม ในสัญญำ
โอนขำยลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลและธุรกิจบัตรเครดิตให้แก่ธนำคำรซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. สำขำกรุงเทพ ทั้งนี้ ธนำคำรทิส
โก้ จำกัด (มหำชน) ได้ทำกำรโอนขำยลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลให้แก่ธนำคำรซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. สำขำกรุงเทพ เสร็จ
สมบูรณ์เมื่อวันที่ 4 มิถุนำยน 2561 และบริษัท ออล-เวย์ส จำกัด ได้ทำกำรโอนขำยธุรกิจบัตรเครดิตให้แก่ธนำคำรซิตี้
แบงก์ เอ็น. เอ. สำขำกรุงเทพ เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2561
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1.3

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่มี
กำรประกอบธุ รกิ จอื่ นใด ดั งนั้ นกำรประกอบธุ รกิ จจึ งแบ่ งตำมลั ก ษณะกำรประกอบธุ รกิ จของบริ ษั ทในกลุ่ ม ซึ่ งสำมำรถ
แบ่งตำมประเภทธุรกิจหลักได้ 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มธุรกิจธนำคำรพำณิชย์และสินเชื่อ และกลุ่มธุรกิจตลำดทุน โดยให้บริกำรทำง
กำรเงิ น ในรู ป แบบต่ ำ งๆ ผ่ ำ นบริ ษั ท ในเครื อ เพื่ อ ที่ จ ะสำมำรถตอบสนองควำมต้ อ งกำรทำงด้ ำ นกำรเงิ น ให้ แ ก่ ลู ก ค้ ำ
อย่ำงครบวงจร ทั้งนี้ โครงสร้ำงกำรถือหุ้นกลุ่มทิสโก้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีรำยละเอียดดังนี้
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รายละเอียดของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นทางตรงตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท/สถานที่ตั้งสานักงานใหญ่
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)/1
เลขที่ 48/2 อำคำรทิสโก้ทำวเวอร์ ชั้น 1
ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2633 6000
โทรสำร 0 2633 6800
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด
เลขที่ 2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0 2319 1717
โทรสำร 0 2308 7405
บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด
เลขที่ 48/30 อำคำรทิสโก้ทำวเวอร์ ชั้น 16
ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2638 0900 โทรสำร 0 2638 0913
บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด
เลขที่ 48/51 อำคำรทิสโก้ทำวเวอร์ ชั้น 22
ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2633 6060 โทรสำร 0 2633 4400
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
เลขที่ 48/8 อำคำรทิสโก้ทำวเวอร์ ชั้น 4
ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2633 6999 โทรสำร 0 2633 6660
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้ จำกัด
เลขที่ 48/16-17 อำคำรทิสโก้ทำวเวอร์ ชั้น 9
ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2633 6000 กด 4
โทรสำร 0 2633 7300
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด
เลขที่ 48/12 อำคำรทิสโก้ทำวเวอร์ ชั้น 6
ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2633 4299 โทรสำร 0 2633 7600

การถือหุ้นของบริษัท
จานวนหุ้นที่
จานวนหุ้น อัตรา
ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนชาระแล้ว ออกจาหน่าย
ที่ถือ
การถือหุ้น
แล้ว
(ร้อยละ)
ธนำคำรพำณิชย์

สำมัญ
บุริมสิทธิ
รวม

เช่ำซื้อและ
สินเชื่อรำยย่อย

สำมัญ
บุริมสิทธิ
รวม

100,000,000

เช่ำซื้อและลีสซิ่ง

สำมัญ

นำยหน้ำ
ประกันภัย

สำมัญ

หลักทรัพย์

สำมัญ

ธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทกิจกำร
จัดกำรลงทุน

สำมัญ

100,000,000

100,000,000

บริกำรงำน
สนับสนุน

สำมัญ

20,000,000

20,000,000
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921,567,588 921,452,529
104
9,215,676,920 9,215,676,920 921,567,692 921,452,529

100.0

994,496
5,500
999,996

100.0

100,000,000

994,500
5,500
1,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000

29,400

49.00

100,000,000

100,000,000

1,000,000

999,965

100.00

1,000,000,000 1,000,000,000 100,000,000

99,999,998

100.00

1,000,000

999,994

100.00

200,000

199,994

100.00
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บริษัท/สถานที่ตั้งสานักงานใหญ่
บริษัท ศูนย์กำรเรียนรู้ทิสโก้ จำกัด
เลขที่ 48/20 อำคำรทิสโก้ทำวเวอร์ ชั้น 12
โซนเอ ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2633 7154
โทรสำร 0 2633 7155
บริษัท ออล-เวย์ส จำกัด
เลขที่ 48/13 อำคำรทิสโก้ทำวเวอร์ ชั้น 7 โซนเอ
ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2633 7129
โทรสำร 0 2633 7150
บริษัท ไพรมัส ลีสซิ่ง จำกัด/2
เลขที่ 48/50 อำคำรทิสโก้ทำวเวอร์ ชั้น 22
โซนเอ ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2633 7766
โทรสำร 0 2633 7600

การถือหุ้นของบริษัท
จานวนหุ้นที่
จานวนหุ้น อัตรา
ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนชาระแล้ว ออกจาหน่าย
ที่ถือ
การถือหุ้น
แล้ว
(ร้อยละ)
บริกำรงำน
สนับสนุน

สำมัญ

5,000,000

5,000,000

50,000

49,997

100.00

บริกำรงำน
สนับสนุน

สำมัญ

700,000,000

700,000,000

7,000,000

6,999,997

100.00

เช่ำซื้อ

สำมัญ

3,000,000

3,000,000

30,000

29,998

100.00

/

1 บริษัทแกน (Core Company) ของกลุ่มทิสโก้
2 หยุดดำเนินกิจกำร และอยู่ระหว่ำงขั้นตอนกำรชำระบัญชี

/

นอกจำกนี้ ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน) บริษัทแกนของกลุ่มทิสโก้ ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้น
ที่ออกจำหน่ำยแล้ว โดยบริษัททั้งหมดไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ และกำรถือหุ้นดังกล่ำวจัดเป็นเงินลงทุนทั่ วไป
รำยละเอียดเพิ่มเติมปรำกฏตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 3.4.5 เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ
กำรธนำคำรถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ำยแล้วของนิติบุคคลนั้น
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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อยแบ่งกำรดำเนินธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ
กลุ่มธุรกิจธนำคำรพำณิชย์และสินเชื่อ และกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์
กลุ่ ม ธุ รกิ จ ธนาคารพาณิ ช ย์ และสิ นเชื่ อ กลุ่ ม ทิ สโก้ ประกอบธุ รกิ จ ธนำคำรพำณิ ชย์ แ ละบริ กำรสิ นเชื่ อ ภำยใต้
พระรำชบัญญัติสถำบันกำรเงินและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยให้บริกำรทำงกำรเงินผ่ำนสำนักงำนใหญ่และสำขำของธนำคำรทิส
โก้ จำกัด (มหำชน) (“ธนำคำร”) และบริษัทย่อย
กลุ่มธุรกิจตลาดทุน ให้บริกำรนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์และบริกำรจัดกำรกองทุนภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์
โครงสร้างรายได้
โครงสร้ำงรำยได้ของกลุ่มทิสโก้ มีดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)

ปี 2559
จานวน
รายได้ดอกเบี้ย
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด
บริษัทย่อยอื่นๆ

รวมรายได้ดอกเบี้ย
รวมค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย
รวมรายได้ดอกเบีย้ - สุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
บริษัทย่อยอื่นๆ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่ำใช้จ่ำยค่ำธรรมเนียมและบริกำร
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ - สุทธิ
รำยได้จำกกำรดำเนินงำนอื่น ๆ
รวมรายได้จากการดาเนินงาน

2.1

ปี 2560
ร้อยละ

จานวน

ปี 2561
ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

15,185
712
114
16,011
(5,091)
10,920

90.6
4.2
0.7
95.5
(30.4)
65.2

15,521
759
102
16,382
(4,814)
11,567

84.4
4.1
0.5
89.0
(26.2)
62.8

16,728
871
91
17,690
(5,075)
12,615

83.5
4.4
0.4
88.3
(25.3)
63.0

3,105
1,143
985
135
5,368
(230)
5,138
700
16,758

18.5
6.8
5.9
0.8
32.0
(1.4)
30.6
4.2
100.0

3,266
1,686
1,064
329
6,345
(246)
6,099
728
18,394

17.8
9.2
5.7
1.8
34.5
(1.3)
33.2
4.0
100.0

3,181
1,523
944
691
6,339
(244)
6,095
1,323
20,033

15.9
7.6
4.7
3.4
31.6
(1.2)
30.4
6.6
100.0

ลักษณะบริการ

เนื่องจำกบริษัทประกอบธุรกิจกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่มีกำรประกอบธุรกิจหลักอื่นใด
ดังนั้นลักษณะกำรประกอบธุรกิจจึงแบ่งตำมลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย ซึ่งสำมำรถแบ่งได้ 2 กลุ่มหลัก คือ
กลุ่มธุรกิจธนำคำรพำณิชย์และสินเชื่อ และกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้กำรให้บริกำรสอดคล้องกับแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจ
แบบกำรรวมศูนย์ที่ลูกค้ำ (Client Centric) กลุ่มบริษัทจึงแบ่งกำรให้บริกำรออกเป็น 4 สำยงำนหลัก ประกอบด้วย 1) สำยงำน
กลุ่มลูกค้ำรำยย่อย 2) สำยงำนกลุ่มลูกค้ำบรรษัท 3) สำยงำนกลุ่มลูกค้ำธนบดีและจัดกำรกองทุน 4) สำยบริหำรงำนส่วนกลำง
และควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีรำยละเอียดกำรให้บริกำรดังนี้
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1. สายงานกลุ่มลูกค้ารายย่อย (Retail Banking)
สำยกลุ่มลูกค้ำรำยย่อยให้บริกำร 3 ประเภทดังนี้
1.1 บริการสินเชื่อรายย่อย (Retail Loans)
บริกำรสินเชื่อรำยย่อย เป็นกำรให้สินเชื่อกับกลุ่มลูกค้ำรำยย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดำ โดยมีวัตถุประสงค์ในกำร
ให้สินเชื่อเพื่อกำรอุปโภคบริโภคเป็นหลัก โดยแบ่งประเภทสินเชื่อรำยย่อยตำมวัตถุประสงค์ของกำรกู้ยืมได้ดังนี้
 สินเชื่อเช่าซื้อ
สินเชื่อเช่ำซื้อ ดำเนินกำรโดยธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน) บริษัท ไฮเวย์ จำกัด บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง
จำกัด และบริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จำกัด โดยให้บริกำรกู้ยืมเพื่อเช่ำซื้อทรัพย์สิน ซึ่งผู้เช่ำซื้อต้องวำงเงินดำวน์เป็นสัดส่วนร้อยละของ
มูลค่ำทรัพย์สินตำมที่ธนำคำร และ/หรือบริษัทกำหนด และผ่อนชำระค่ำงวดเป็นจำนวนเท่ำๆ กันตลอดอำยุของสัญญำเช่ำซื้อ
โดยในระหว่ำงกำรผ่อนชำระธนำคำร และ/หรือบริษัทยังคงมีกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินตำมกฎหมำยจนกว่ำผู้เช่ำซื้อจะผ่อนชำระ
เงินกู้ครบถ้วน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1-7 ปี และมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ตำมอัตรำตลำด ณ วันที่ทำสัญญำ
กลุ่มทิสโก้ให้บริกำรสินเชื่อเช่ำซื้อสำหรับรถยนต์ทุกชนิดทั้งใหม่และเก่ำ และรถจักรยำนยนต์ ซึ่งรวมถึง
รถยนต์นงั่ รถยนต์เอนกประสงค์ รถจักรยำนยนต์ และรถยนต์ในเชิงพำณิชย์ อันได้แก่ รถโดยสำรขนำดเล็ก รถบรรทุก หัวลำก
หำงพ่วง รถขุด รถตัก เป็นต้น นอกจำกนี้ยังให้บริกำรสินเชื่อเช่ำซื้อสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อกำรประกอบกำรธุรกิจ
เช่น แท่นพิมพ์เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เครื่องมือแพทย์ และเครื่องจักรก่อสร้ำง เป็นต้น
ปี 2561 กลุ่มทิสโก้ (เฉพำะบริษัทที่ให้สินเชื่อเช่ำซื้อ) ให้สินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์ยี่ห้อ ฟอร์ดร้อยละ 46.0
มำสด้ำร้อยละ 22.4 และยี่ห้ออื่นๆ เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 31.6 ของยอดกำรให้สินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์ ใหม่ทั้งหมด และมีสัดส่วน
กำรให้สินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์ใหม่ต่อรถยนต์ใช้แล้วเฉลี่ยร้อยละ 90 ต่อ 10 ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้มุ่งเน้นที่จะขยำยธุรกิจสินเชื่อเช่ำซื้อ
ต่อไป เนื่องจำก ควำมต้องกำรสินเชื่อประเภทนี้ยังคงมีอยู่สูง โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร นำเสนอบริกำรที่
หลำกหลำย ตลอดจนกำรควบคุมคุณภำพสินเชื่ออย่ำงมีประสิทธิผล มำกกว่ำที่จะเน้นกำรแข่งขันด้ำนรำคำ ทั้งนี้ กำรกำหนด
อัต รำดอกเบี้ ยกำรให้ กู้ ยื ม ยัง คงใกล้ เ คี ยงกั บ อั ต รำตลำดโดยจะก ำหนดระยะเวลำช ำระคื น สูง สุ ด เป็ น ไปตำมเกณฑ์ ข อง
ธนำคำรแห่งประเทศไทย
 สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค ดำเนินกำรโดยกลุ่มทิสโก้ ให้บริกำรสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคตำมควำมต้องกำรของตลำด
โดยมุ่งเน้นสินเชื่อที่มีอัตรำผลตอบแทนหลังปรับค่ำควำมเสี่ยง (Risk-Adjusted Return on Capital: RAROC) ที่ยอมรับได้
สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคแบ่งออกเป็น 4 ผลิตภัณฑ์หลัก คือ สินเชื่อเพื่อกำรเคหะสินเชื่ออเนกประสงค์ สินเชื่อส่วนบุคคล และ
บัตรเครดิต
สินเชื่อเพื่อการเคหะ ดำเนินกำรโดยธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน เป็นกำรให้บริกำรสินเชื่อแก่ลูกค้ำ
ที่ ต้ อ งกำรซื้ อ อสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ อยู่ อ ำศั ย รวมถึ ง สิ น เชื่ อ เอนกประสงค์ เ พื่ อ กำรเสริ ม สภำพคล่ อ งทำงกำรเงิ น โดยใช้
อสังหำริมทรัพย์เป็นหลักประกัน ซึ่งสินเชื่อเพื่อกำรเคหะมีอำยุตั้งแต่ 3–30 ปี และมีหลักประกันเต็มวงเงิน อัตรำดอกเบี้ย
เป็นแบบลอยตัวตำมภำวะตลำด หรือแบบผสมที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยคงที่ในช่วง 1–3 ปีแรกของกำรกู้
ในปี 2561 ธนำคำรได้ทำกำรตลำดผ่ำนช่องทำงดิจิทัล เพื่อประชำสัมพันธ์และสร้ำงกำรรับรู้ผลิตภัณฑ์
สินเชื่อบ้ำนรูปแบบใหม่ที่เรียกว่ำมอร์เกจเซฟเวอร์ ที่มีคุณลักษณะพิเศษสำมำรถให้ลูกค้ำชำระคืนเงินกู้ในจำนวนที่ สูงกว่ำ
ค่ ำ งวดเพื่ อ ลดดอกเบี้ ย จ่ ำ ยและสำมำรถถอนเงิ น ส่ ว นที่ ช ำระเกิ น กว่ ำ ค่ ำ งวดออกมำใช้ ต ำมควำมต้ อ งกำรของลู ก ค้ ำ
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ได้ตลอดเวลำ โดยไม่จำเป็นต้องยื่นเรื่องขออนุมัติสินเชื่อใหม่กับธนำคำร ปัจจุบันมอร์เกจเซฟเวอร์เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียวใน
ประเทศไทยที่มี ลักษณะพิเ ศษดั งกล่ ำว ท ำให้ ลูกค้ำ สำมำรถบริหำรเงิ นให้เ กิดประโยชน์สูงสุด และยั งเป็ นกำรตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำที่หลำกหลำยได้อีกด้วย
สินเชื่ออเนกประสงค์ ดำเนินกำรโดยธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน) และบริษัท ไฮเวย์ จำกัด ปัจจุบัน
กลุ่มทิสโก้มีช่องทำงภำยใต้แบรนด์ “ทิสโก้ ออโต้ แคช” และ “สมหวัง เงินสั่งได้” เป็นกำรให้สินเชื่อแก่บุคคลและนิติบุคคลทั่วไป
ที่มีเล่มทะเบียนรถยนต์ รถบรรทุก และรถจักรยำนยนต์ ปลอดภำระ ผลิตภัณฑ์นี้ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำที่ต้องกำร
วงเงิ น สิ น เชื่ อ ระยะสั้ น โดยลู ก ค้ ำ สำมำรถเลื อ กผ่ อ นช ำระได้ น ำนถึ ง 72 เดื อ น และสำมำรถปิ ด บั ญ ชี ไ ด้ ก่ อ นก ำหนด
โดยไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน ในปี 2561 กลุ่มทิสโก้ ได้ขยำยช่องทำงกำรเข้ำถึงบริกำรสินเชื่อครอบคลุมในทุกภูมิภำค
และแหล่งชุมชนทั่วประเทศเพื่อเพิ่มโอกำสและเพิ่มควำมสะดวกให้กับลูกค้ำในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนและบริกำรสินเชื่อ
นอกเหนื อ จำกนี้ ก ลุ่ ม ทิ สโก้มี บ ริ ก ำรผ่ ำ นช่ อ งทำงออนไลน์ เว็ บ ไซต์ www.tiscoautocash.co.th, www.somwang.co.th
เพื่อเพิ่มควำมสะดวกในกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ ำ และสำมำรถติดตำมข่ำวสำรและกิจกรรมของสมหวัง เงินสั่งได้ผ่ำนทำง
www.facebook.com/somwangfanpage
สินเชื่ อส่ว นบุคคล ด ำเนิน กำรโดยธนำคำรทิสโก้ จำกั ด (มหำชน) เป็นกำรให้ สินเชื่อแก่ บุคคลและ
นิติบุค คลทั่ วไป เพื่ อนำไปใช้ในวั ตถุป ระสงค์ต่ ำงๆ ทั้ง นี้ ธนำคำรทิสโก้ จำกั ด (มหำชน) ได้ท ำกำรโอนขำยลูก หนี้สินเชื่ อ
ส่วนบุคคลให้แก่ธนำคำรซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. สำขำกรุงเทพ เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 4 มิถุนำยน 2561
บัตรเครดิต ดำเนินกำรโดยบริษัท ออล-เวย์ส จำกัด เป็นกำรให้สินเชื่อแก่บุคคลเพื่อกำรผ่อนชำระค่ำ
สิ น ค้ ำ แทนเงิ น สด หรื อ สำมำรถเบิ ก ถอนเงิ น สดได้ ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ออล-เวย์ ส จ ำกั ด ได้ ท ำกำรโอนขำยธุ ร กิ จ บั ต รเครดิ ต
ให้แก่ธนำคำรซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. สำขำกรุงเทพ เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2561
กลุ่มลูกค้าและช่องทางการจาหน่าย
สำหรับธุรกิจสินเชื่อรำยย่อย กลุ่มทิสโก้มีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยเป็นบุคคลทั่วไปที่มีรำยได้ประจำและมี
ประวัติกำรชำระเงินที่ดี โดยกลุ่มทิสโก้ให้บริกำรสินเชื่อรำยย่อยผ่ำนสำนักงำนใหญ่ สำขำของธนำคำรทิสโก้และบริษัทย่อยอื่น
ในกลุ่ม ทำให้สำมำรถให้บริกำรครอบคลุมทุกภูมิภำค
กลุ่มทิสโก้ให้บริกำรสินเชื่อ เช่ำซื้อรถยนต์ผ่ำนบริษัทย่อยได้แก่ ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน) และบริษัท
ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด ให้บริกำรสินเชื่อเช่ำซื้อจักรยำนยนต์ดำเนินกำรโดยบริษัทย่อย คือบริษัท ไฮเวย์ จำกัด และให้บริกำร
สินเชื่อเช่ำซื้อสำหรับเครื่องจักรก่อสร้ำงเฉพำะยี่ห้อฮิตำชิผ่ำน บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จำกัด ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้มีฐำนลูกค้ำที่มั่นคง
ผ่ำนตัวแทนจำหน่ำย (Dealer) ซึ่งลูกค้ำผู้เช่ำซื้อส่วนใหญ่เป็นบุคคลธรรมดำที่มีรำยได้ประจำ มีประวัติกำรชำระเงินที่ดี สำหรับ
ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค กลุ่มทิสโก้ให้บริกำรผ่ำนธนำคำรทิสโก้ และบริษัท ไฮเวย์ จำกัด มีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยเป็นบุคคล
ธรรมดำทั่วไป ซึ่งมีควำมสำมำรถในกำรชำระคืนหนี้อย่ำงเพียงพอ ณ สิ้นปี 2561 ธนำคำรทิสโก้ มีสำขำทั้งสิ้น 61 สำขำ
สำขำของบริษัท ไฮเวย์ จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจสินเชื่อเช่ำซื้อจักรยำนยนต์ จำนวน 9 สำขำ และสำขำของบริษัท ไฮเวย์ จำกัด
ภำยใต้แบรนด์ “สมหวัง เงินสั่งได้” จำนวน 238 สำขำทั่วประเทศที่ให้บริกำรสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
1.2 บริการประกันชีวิตและประกันภัย (Bancassurance)
ธนำคำรทิสโก้ และบริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด ได้รับใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันชีวิตและ
ประกันวินำศภัยจำกกรมกำรประกันภัย กระทรวงพำณิชย์ หรือ “สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.)” โดยให้บริกำรเป็นนำยหน้ำประกันภัยทั้งในส่วนประกันชีวิต และประกันวินำศภัย โดยให้บริกำรประกันภัย
ประเภทต่ำง ๆ แก่ลูกค้ำ กลุ่มทิสโก้มีควำมมุ่งมั่นที่จะคัดสรรและพัฒนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยและประกันชี วิตที่เหมำะสม
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กับควำมเสี่ยง และควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยเปิดโอกำสให้บริษัทประกันที่มีควำมแข็งแกร่งเข้ำร่วมเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจ
ด้วยรูปแบบกำรให้บริกำรขำยผลิตภัณฑ์ประกันจำกหลำกหลำยบริษัท (Open Architecture) ทำให้กลุ่มทิสโก้สำมำรถคัดสรร
และพัฒนำผลิตภัณฑ์ ร่ว มกับบริษัทประกันซึ่งมีควำมเชี่ยวชำญในผลิตภัณฑ์ที่แตกต่ำงกันในธุรกิจได้อย่ำงเหมำะสมและ
คุ้มค่ำสำหรั บลูกค้ำ โดยมีผลิตภั ณฑ์ในหมวดประกันวิน ำศภัย อำทิ ประกัน ภัยรถยนต์ ประกันอัค คีภัยและภั ยธรรมชำติ
ประกันภัยเพื่อธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ในหมวดประกันชีวิต อำทิ ประกันสินเชื่อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์และ แบบประกัน
บำนำญ ประกันชีวิตควบกำรลงทุน รวมถึงประกันสุขภำพและโรคร้ำยแรง ปัจจุบัน กลุ่มทิสโก้มีพันธมิตรทำงธุรกิจหลำยบริษัท
ต่ำงก็เป็นบริษัทประกันภัยชั้นแนวหน้ำที่มีชื่อเสียงและฐำนะกำรเงินมั่นคง
ในปี 2561 กลุ่มทิสโก้มุ่งเน้นพัฒนำผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มลูกค้ำรำยย่อย โดยออกผลิตภัณฑ์ประกันสุขภำพ
แบบเหมำจ่ำย (ชื่อทำงกำรตลำด : My Care Smart) แผนประกันสุขภำพให้ลูกค้ำสำมำรถเลือกสรรได้ตรงควำมต้องกำร
โดยเฉพำะพนักงำนบริษัทที่มีแผนคุ้มครองเพิ่มเติมจำกสวัสดิกำรบริษัท เพื่อให้ลูกค้ำได้ รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย ธนำคำรยัง
ได้ออกผลิตภัณฑ์ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้สูงอำยุ (ชื่อทำงกำรตลำด : PA อำม่ำ) ซึ่งให้ควำมคุ้มครองถึง
อำยุ 100 ปี และสำมำรถใช้ สิท ธิ ลดหย่ อ นภำษี ได้ อี ก ด้ ว ย ส่ ว นกลุ่ ม ลู ก ค้ ำ สิ น เชื่ อ รถยนต์ ธนำคำรได้ รั บ กำรแต่ ง ตั้ ง จำ ก
บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจ ให้ทำหน้ำที่นำยหน้ำประกันภัยรถยนต์
อย่ำงเป็นทำงกำร ขยำยบริกำรมอบประกันภัยฟอร์ดเอนชัวร์ (Ford Ensure) ให้แก่ลูกค้ำรำยใหม่ทุกคัน และที่สำคัญอย่ำงยิ่ง
กลุ่มทิสโก้ได้มุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรม (Market conduct) โดยพัฒนำพนักงำนให้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจอย่ำงชัดเจน ถึงประโยชน์ของควำมคุ้มครอง ข้อยกเว้น เงื่อนไขกำรรับประกันของผลิตภัณฑ์ประกันภัย
รวมถึง กำรคั ดเลื อกผลิตภั ณฑ์ที่ เหมำะสมกั บควำมต้ องกำร และควำมสำมำรถในกำรชำระค่ ำเบี้ ยประกัน ภัยของลู กค้ ำ
ตลอดจนกำรจัดทำเอกสำรประกอบกำรเสนอขำย เพื่อให้ลูกค้ำได้รับกำรอธิบำยพร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ได้ตรงกับควำมต้องกำรที่แท้จริง นอกจำกนี้ กลุ่มทิสโก้ได้เน้นให้พนักงำนทรำบถึงหลักเกณฑ์ที่หน่วยงำน
กำกับที่เกี่ยวข้อง ยึดหลักกำรขำยที่เป็นธรรม และเปิดเผยโปร่งใสต่อลูกค้ำ ซึ่งทีมงำนได้ยึดถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดเป็นอย่ำงยิ่ง
1.3 บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Commercial Lending)
บริ กำรสิ นเชื่อ ธุร กิจ ขนำดกลำงให้ บ ริก ำรสิน เชื่ อเพื่อ กำรพำณิ ชย์ ในกำรประกอบธุ รกิ จขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมเป็นหลัก อำทิ สินเชื่อเพื่อผู้แทนจำหน่ำยรถยนต์ สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน เงินกู้ระยะยำว สินเชื่อเช่ำซื้อทรัพย์สิน
เพื่อกำรพำณิชย์ เช่น รถบรรทุก รถบัสโดยสำร เครื่องจักร เครื่องมือทำงกำรแพทย์ และสินเชื่อเพื่อธุรกิจแบบมีบรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม (บสย.) ค้ำประกันที่เป็นวงเงินช่วยเสริมสภำพคล่องให้แก่ธุรกิจ เป็นต้น นอกจำกนี้ ธนำคำรทิสโก้
ได้ร่วมมือกับภำครัฐ โดยกำรลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือโครงกำรค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ (Portfolio
Guarantee Scheme ระยะที่ 7) กับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม (บสย.) เพื่อเพิ่มโอกำสให้ผู้ประกอบกำร SME
ที่มีศักยภำพเข้ำถึงผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่ำงๆได้มำกขึ้น
2. สายงานกลุ่มลูกค้าบรรษัท (Corporate Banking)
สำยกลุ่มลูกค้ำบรรษัทให้บริกำร 2 ประเภทดังนี้
2.1 บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Lending)
บริกำรสินเชื่อธุรกิจขนำดใหญ่ ดำเนินกำรโดยธนำคำรทิสโก้ เป็นกำรให้บริกำรทำงกำรเงินในรูปแบบของ
สินเชื่อและบริกำรที่เกี่ยวข้องแก่กลุ่มลูกค้ำที่ เป็นบริษัทหรือกลุ่มองค์กรธุรกิจ ขนำดใหญ่ (Corporate Client) โดยบริกำรหลัก
เป็นกำรให้สินเชื่อเพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ด้ำนกำรพำณิชย์ต่ำงๆ และกำรให้บริกำรที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรค้ำประกัน อำวัล
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กำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรกู้เงินและกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ ฯลฯ โดยแบ่งประเภทของบริกำรออกตำมลักษณะของผลิตภัณฑ์
ได้ดังต่อไปนี้
 สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน
สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเป็นสินเชื่อเพื่อเสริมสภำพคล่องและบริหำรกระแสเงินสดสำหรับธุรกิจต่ำงๆ
โดยเฉพำะภำคอุตสำหกรรมและธุรกิจที่มีลักษณะเป็นฤดูกำล เช่น กำรให้สินเชื่อเพื่อกำรสั่งซื้อวัตถุดิบ กำรจัดเก็บสินค้ำเพื่อ
ขำย กำรขำยชำระคืนเจ้ำหนี้กำรค้ำระยะสั้น เป็นต้น สินเชื่อประเภทนี้เป็นสินเชื่อระยะสั้นที่สำมำรถเบิกใช้และชำระคืนได้
ภำยในวงเงินที่กำหนดตลอดระยะเวลำกำรกู้ ส่วนใหญ่มีกำรกำหนดอำยุวงเงิน ไว้ไม่เกิน 1 ปี โดยจะมีกำรทบทวนวงเงินเป็น
ประจำทุกปี
 สินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะยาว
สินเชื่อโครงกำรและสินเชื่อระยะยำวเป็นสินเชื่อที่ให้แก่โครงกำรพัฒนำธุรกิจระยะปำนกลำงและระยะยำว
ที่มีวัตถุประสงค์กำรใช้เงินกู้ชัดเจน โดยมีลักษณะโครงกำรที่เป็นฐำนรำยได้ของลูกค้ำและสำมำรถตรวจสอบควำมคืบหน้ำของ
โครงกำรได้ สินเชื่อโครงกำรและสินเชื่อระยะยำวส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อที่มีกำหนดกำรชำระคืนเงินไว้ชัดเจน ให้สอดคล้องกับ
กำหนดเวลำและควำมคืบหน้ำของโครงกำรหรือกระแสเงินสดของโครงกำรหรือของกิจกำรลูกค้ำ ทั้งนี้ธนำคำรมีนโยบำยให้กำร
สนับสนุนสินเชื่อแก่ภำคอุตสำหกรรมและกำรผลิตในรูปแบบต่ำงๆ ทุกภำคธุรกิจ โดยเฉพำะกลุ่มธุรกิจที่มีควำมสำคัญต่อกำร
พัฒนำประเทศ ลักษณะสินเชื่อโครงกำรและสินเชื่อระยะยำว ได้แก่ สินเชื่อเพื่อกำรก่อสร้ำงโรงงำน สินเชื่อเพื่อกำรขยำยสถำน
ประกอบกำรหรือขยำยธุรกิจ สินเชื่อเพื่อกำรก่อสร้ำงหมู่ บ้ำนจัดสรร หรืออำคำรชุด สินเชื่อเพื่องำนรับเหมำก่อสร้ำงระบบงำน
สำธำรณูปโภคพื้นฐำน หรืองำนประมูลขนำดใหญ่ เช่น โรงไฟฟ้ำ และสินเชื่อเพื่อซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรขนำดใหญ่ใน
โรงงำนอุตสำหกรรม เป็นต้น
 สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์อื่น
นอกจำกสินเชื่อ 2 ประเภทดังกล่ำวข้ำงต้น ธนำคำรทิสโก้ยังให้สินเชื่อเพื่อกำรพำณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์
หรือลักษณะกำรกู้ยืมแบบอื่น เช่น สินเชื่อที่มีหลักประกันเป็นเงินฝำกหรือสินทรัพย์สภำพคล่อง ซึ่งเป็นสินเชื่อในระยะสั้นถึง
ปำนกลำง ที่มีสินทรัพย์สภำพคล่อง (Marketable Asset) เป็นหลักประกัน และสินเชื่อเพื่อกำรลงทุน ซึ่งเป็นสินเชื่อในระยะ
ปำนกลำงถึงระยะยำว ที่มีสินทรัพย์ที่ผู้กู้ซื้อเพื่อกำรลงทุนเป็นหลักประกัน เช่น อสังหำริมทรัพย์ หรือสินทรัพย์อื่น โดยมีเงื่อนไข
ที่เหมำะสมและกำหนดกำรชำระคืนตำมควำมสำมำรถในกำรสร้ำงรำยได้ของสินทรัพย์นั้น (Operating Asset)
 บริการออกหนังสือค้าประกันและอาวัลตั๋วเงิน
ธนำคำรทิ ส โก้ ใ ห้ บ ริ ก ำรออกหนั ง สื อ ค้ ำประกั น และอำวั ล ตั๋ ว เงิ น ส ำหรั บ ลู ก ค้ ำ ที่ ต้ อ งกำรใช้ ใ นกำร
ดำเนินงำนบำงประเภทที่จำเป็นต้องมีกำรวำงหนังสือค้ำประกันให้กับหน่วยงำนผู้ว่ำจ้ำงต่ำงๆ เช่น กำรยื่นประมูลงำนต่ำงๆ
จนถึง กำรค้ำประกันผลงำนก่อสร้ำง หรือกำรออกหนังสือค้ำประกันกำรสั่งซื้อให้กับผู้ผลิต เช่น กำรซื้อวัตถุดิบเป็นจำนวนมำก
ทั้งนี้เงื่อนไขของหนังสือค้ำประกันสำมำรถปรับให้เข้ำกับควำมต้องกำรของผู้รับผลประโยชน์ได้
 บริการให้คาปรึกษา และบริการอื่นๆ ด้านเงินกู้
ธนำคำรทิสโก้ให้คำปรึกษำและบริกำรอื่นด้ำนเงินกู้ที่ครบวงจร เช่น กำรให้คำปรึกษำด้ำนโครงสร้ำงทำง
กำรเงิน และกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ (Loan Restructuring) กำรเป็นผู้จัดหำเงินกู้ร่วม (Syndicated Loan Arranger) ตัวแทน
สินเชื่อ (Facility Agent) และตัวแทนหลักประกัน (Security Agent) เป็นต้น
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 บริการคัสโตเดียน
ธุรกิ จกำรให้บริ กำรคัสโตเดีย น ประกอบด้ว ยกำรเก็บรั กษำทรั พย์ สินและหลัก ทรัพ ย์ ชำระรำคำและ
ส่งมอบหลักทรัพย์ กำรติดตำมสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ในทรัพย์สินของลูกค้ำ อันได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล
บุคคลธรรมดำ และนิติบุคคล ตลอดจนกำรรับรองมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กลุ่มลูกค้าและช่องทางการจาหน่าย
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยเป็นกลุ่มลูกค้ำเดิมที่มีควำมสัมพันธ์กับธนำคำรมำนำน และกลุ่มลูกค้ำใหม่จำก
ภำคธุรกิจสำคัญๆ ที่ช่วยในกำรผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ และ/หรือ ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ เช่น อุตสำหกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับยำนยนต์และชิ้นส่วนยำนยนต์ กำรขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ผู้จำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์กำรก่อสร้ำง ธุรกิจพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงำนและสำธำรณูปโภค ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอำหำรและเครื่องดื่ม และอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
เป็นต้น ธนำคำรทิสโก้ให้บริกำรสินเชื่อธุรกิจขนำดใหญ่และขนำดกลำงผ่ำนสำนักงำนใหญ่ในกรุงเทพ โดยลูกค้ำสำมำรถติดต่อ
ธนำคำรได้โดยตรงผ่ำนเจ้ำหน้ำที่กำรลูกค้ำสัมพันธ์ของธนำคำร นอกจำกนี้ ธนำคำรได้ร่วมกับสถำบันกำรเงินอื่นทั้งในและ
ต่ำงประเทศในกำรร่วมให้กู้แก่โครงกำรขนำดใหญ่ (Loan Syndication)
2.2 บริการวาณิชธนกิจ (Investment Banking)
กลุ่มทิสโก้เป็นหนึ่งในผู้นำบริกำรวำณิชธนกิจที่ได้รับควำมไว้วำงใจมำอย่ำงยำวนำนกว่ำ 49 ปีจำกควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ในกำรให้คำปรึกษำทำงกำรเงินแก่ลูกค้ำทั้งภำคเอกชนและภำครัฐจนเป็นที่ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง
ว่ำเป็น ทีม งำนที่มีควำมรู้แ ละควำมชำนำญในธุ รกิจและอุตสำหกรรมสำคั ญต่ำงๆ อำทิ เช่น พลังงำนและสำธำรณูปโภค
ปิโตรเคมี โทรคมนำคม ขนส่งและโลจิสติกส์ ธนำคำรและสถำบันกำรเงิน โรงพยำบำล บันเทิง ตลอดจนอุตสำหกรรมกำรผลิต
รวมทั้งมีควำมรู้ด้ำนตลำดเงิน ตลำดตรำสำรทุน ตลำดตรำสำรหนี้ ทั้งในและต่ำงประเทศ ทิสโก้ ได้รับควำมเห็นชอบจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และได้รับใบอนุญำตจำก
กระทรวงกำรคลังให้ประกอบธุรกิจกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ เพื่อให้บริกำรด้ำนวำณิชธนกิจอย่ำงครบวงจร ซึ่งประกอบด้วย
กำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินและผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ทุกประเภท ไม่ว่ำจะเป็นตรำสำรทุน ตรำสำรหนี้ ตรำสำร
กึ่งหนี้กึ่งทุน นอกจำกนี้ยังทำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินในกำรควบรวมกิจกำร กำรแปรรูปรัฐวิสำหกิจ กำรจัดหำเงินกู้ยืม
กำรปรับโครงสร้ำงทำงกำรเงิน กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร กำรประเมินมูลค่ำกิจกำร และกำรให้คำปรึกษำทำงกำร
เงินในด้ำนต่ำงๆ
ในปี 2561 ที่ผ่ำนมำ สำยงำนวำณิชธนกิ จ ทิสโก้ ได้รับควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำให้ทำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงินสำหรับงำนหลำกหลำยประเภท อำทิเช่น กำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินและผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำยสำหรับกำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนเป็นครั้งแรก (IPO) กำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินในกำรจัดหำเงินกู้ยืม
กำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินในกำรทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจกำร (Tender Offer) และกำรเป็นที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิ น ในกำรควบรวมและกำรซื้ อ ขำยกิ จ กำร กำรเป็ น ที่ ป รึ ก ษำทำงกำรเงิ น ในกำรประเมิ น มู ลค่ ำ กิ จ กำร เป็ น ต้ น
โดยผลงำนในปี 2561 ที่ สำคั ญ ได้ แก่ กำรเป็ นที่ ป รึ กษำทำงกำรเงิ นและผู้ จั ดกำรกำรจั ดจ ำหน่ ำ ยในกำรเสนอขำยหุ้ น
ต่อประชำชนเป็นครั้งแรก (IPO) ให้กับบริษัท เคมีแมน จำกัด (มหำชน) - CMAN มูลค่ำกำรเสนอขำยรวม 922 ล้ำนบำท รวมถึงกำรเป็น
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินและผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยในกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ต่อประชำชนเป็นครั้งแรก (IPO) ให้กับกองทรัสต์เพื่อกำร
ลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ - BOFFICE มูลค่ำกำรเสนอขำยรวม 5,153 ล้ำนบำท
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3. สายงานกลุ่มลูกค้าธนบดีและจัดการกองทุน (Wealth & Asset Management)
ให้ บ ริ ก ำรที่ ป รึ ก ษำทำงกำรเงิ น และกำรลงทุ น ครบวงจร ภำยใต้ เ ป้ ำ หมำยในกำรเป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรที่ ป รึ ก ษำ
ด้ำนกำรลงทุนชั้นนำ “Top Advisory House” ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ทุกควำมต้องกำรด้ำนกำรออมและกำรลงทุนทั้งบริกำร
ธนำคำร หลักทรัพย์ และจัดกำรกองทุนที่หลำกหลำยไว้ในที่เดียว ภำยใต้แบรนด์ “ทิสโก้ เวลธ์” (TISCO Wealth) โดยแบ่งกลุ่ม
ลูกค้ำออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มทิสโก้ พรีเมี่ยม (TISCO Premium) ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ำที่มีฐำนเงินฝำก กองทุน หรือพอร์ตหุ้น
รวมกันอยู่ที่ 1-5 ล้ำนบำท กลุ่มทิสโก้ แพลทตินัม (TISCO Platinum) ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ำที่มีฐำนเงินฝำก กองทุน หรือพอร์ตหุ้น
รวมกันอยู่ที่ 5-20 ล้ำนบำท และกลุ่ม ทิสโก้ ไพรเวท (TISCO Private) เป็นกลุ่มลูกค้ำที่มีฐำนเงินฝำก กองทุน หรือพอร์ตหุ้น
รวมกันอยู่ที่ 20 ล้ำนบำท ขึ้นไป โดยมีเจ้ำหน้ำที่ธนกิจส่วนบุคคล เจ้ำหน้ำที่ธนบดีกำรลงทุนและเจ้ำหน้ำที่ธนบดีธนกิจคอยดูแล
ด้ำนธุรกรรมเงินฝำก และให้คำปรึกษำด้ำนกำรลงทุนในผลิตภัณฑ์ลงทุนต่ำงๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศอย่ำงใกล้ชิด
สำหรับในด้ำนสิทธิประโยชน์ ลูกค้ำ TISCO Wealth จะได้รับควำมเป็นเอกสิทธิ์เหนือระดับ ไม่ว่ำจะเป็นสิทธิ
ประโยชน์ทำงด้ำนกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงิน โดยได้รับกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียม ตลอดจนกำรอัพเดตสถำนกำรณ์กำรลงทุน
กำรสัมมนำทำงด้ำนกำรเงินกำรลงทุนที่จะจัดขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมถึงสิทธิประโยชน์สุดพิเศษ อำทิเช่น สิทธิประโยชน์ใน
วันเกิด กิจกรรมไลฟ์สไตล์ต่ำงๆ กำรท่องเที่ยว กำรดูแลสุขภำพ ส่วนลดร้ำนค้ำต่ำงๆ เป็นต้น
ในปี 2561 ทิสโก้ เวลธ์ยังคงมุ่งเน้นควำมเป็นเลิศในกำรเป็นที่ปรึกษำกำรลงทุนที่ครอบคลุมทุกประเภทสินทรัพย์
โดยศูนย์วิเครำะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ (TISCO Economic Strategy Unit) ได้จัดทำรำยงำนบทวิเครำะห์ TISCO Investment
Portfolio Strategy หรือ TIPS เจำะลึกถึงแนวโน้มเศรษฐกิจและแนะนำกลยุทธ์กำรจัดพอร์ตสินทรัพย์ประเภทต่ำงๆ ทั่วโลก
นอกจำกนี้ ทิสโก้ เวลธ์ ยังได้เฟ้นหำ และพัฒนำกองทุนรวมต่ำงประเทศ รวมถึงกองทุนทริกเกอร์ฟันด์ ในกำรจับจังหวะกำร
ลงทุน เพื่อให้กำรบริหำรควำมมั่งคัง่ ที่เหมำะสมที่สุดสำหรับลูกค้ำ ทั้งนี้ ทิสโก้ เวลธ์ยังได้ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำคุณภำพ
ของบุคคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับพัฒนำบุคคลำกรไปสู่ กำรเป็น Certified Financial Planner (CFP) ต่อไป
นอกเหนือจำกนี้ ทิสโก้ได้เปิดโอกำสกำรลงทุนด้วยรูปแบบกำรให้บริกำรขำยผลิตภัณฑ์กองทุนรวมจำกหลำกหลำยบริษัท
(Open Architecture) เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถเลือกลงทุนกับกองทุนจำก 10 บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน (บลจ.) ชั้ นนำใน
เมืองไทยซึ่งรวมถึงบลจ. ทิสโก้ พร้อมทั้งให้บริกำรคัดสรร แนะนำ และซื้อขำยผลิตภัณฑ์กองทุนรวมจำกหลำกหลำยค่ำย เพิ่ม
โอกำสในกำรเข้ำถึงกองทุนคุณภำพให้แก่ลูกค้ำในจุดเดียวแบบ "One Stop Service" ณ สำขำธนำคำรทิสโก้ทั่วประเทศ
สำยงำนกลุ่มลูกค้ำธนบดีและจัดกำรกองทุนให้บริกำร 7 ประเภทดังนี้
3.1 บริการลูกค้าธนบดีธนกิจ (Private Banking)
เป็นกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำที่มีเงินออม และเงินลงทุนตั้งแต่ 20 ล้ำนบำทขึ้นไป ประกอบด้วยบริกำรเงินฝำก บริกำร
บริหำรจัดกำรทำงกำรเงิน และให้คำปรึกษำในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงินและกำรลงทุน ในปี 2561 กลุ่มทิสโก้ยังคง
มุ่งเน้นกำรให้บริกำรคำปรึกษำด้ำนกำรลงทุนทุกรูปแบบในทุกสินทรัพย์ทั่ วโลก โดยมีบริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรลงทุนครบ
วงจรกับลูกค้ำ ด้วยทีมงำนที่ปรึกษำกำรลงทุนที่มีควำมสำมำรถด้ำนกำรลงทุนโดยเฉพำะ นอกจำกนี้ เพื่อเป็นกำรสนับสนุน
ลูกค้ำกลุ่มนักลงทุน กลุ่มทิสโก้จึงได้จัดสัมมนำควำมรู้เรื่องกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่องโดยผู้เชี่ยวชำญ ด้ำนกำรลงทุนของทิสโก้
(TISCO Investment Guru)
3.2 บริการเงินฝากรายย่อย (Retail Deposit)
ธนำคำรทิสโก้ได้มีกำรระดมเงินออมโดยกำรให้บริกำรรับฝำกเงินประเภทต่ำงๆ เช่น เงินฝำกกระแสรำยวัน
เงินฝำกออมทรัพย์ และเงินฝำกประจำ รวมถึงกำรบริกำรด้ำนกำรเงินที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรออกแคชเชียร์เช็คและเช็คส่วนบุคคล
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กำรเรียกเก็บเช็ค และกำรให้บริกำรโอนเงิน เป็นต้น โดยธนำคำรได้เปิดให้บริกำรดังกล่ำว ทั้งที่สำนักงำนใหญ่ และสำขำของ
ธนำคำรทุกแห่ง
ในปี 2561 ธนำคำรทิสโก้เน้นกำรทำตลำดผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรเงินและกำรลงทุนอย่ำงครบวงจร โดยในปีนี้ได้
นำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝำกใหม่เพื่อจับกลุ่มลูกค้ำเงินฝำกรำยย่อย ได้แก่ ออมทรัพย์ TISCO My Savings ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝำก
ที่ไม่มีขั้นต่ำในกำรเปิดบัญชี จ่ำยดอกเบี้ยสูงสุดถึง 1.85% เป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งยังมีควำมคล่องตัวสำมำรถฝำก/ถอน/
โอนได้ทุกวัน นอกจำกนี้ธนำคำรได้มีกำรพัฒนำฟังก์ชันใน Application TISCO Mobile Banking ให้สำมำรถรองรับกำรชำระ
เงินผ่ำน Thai QR Code และกำรชำระบิลผ่ำนระบบพร้อมเพย์ ซึ่งจะช่วยอำนวยควำมสะดวกให้กับลูกค้ำที่ใช้งำน Application
TISCO Mobile Banking สำมำรถชำระเงินได้ทันที ณ ร้ำนค้ำที่เข้ำร่วม Thai QR Code และจ่ำยบิลที่เข้ำร่วมพร้อมเพย์ได้ทุก
ธนำคำร เพื่อเพิ่มควำมสะดวกให้กับลูกค้ำอีกด้วย
3.3 บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทลูกค้าทั่วไป (Private Sales Brokerage)
บริกำรนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ประเภทลูกค้ำทั่วไป ดำเนินกำรโดย บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด (“บล.ทิสโก้”)
ซึ่งเป็น สมำชิก หมำยเลข 2 ของตลำดหลั กทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย โดยมีก ำรให้ บริ กำรในประเทศผ่ ำนสำนั กงำนใหญ่ใ น
กรุงเทพมหำนครรวมถึงสำขำทองหล่อ และอีก 4 แห่ง ในเขตต่ำงจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ นครปฐม นครรำชสีมำ และอุดรธำนี
ในปี 2561 บริษัทมุ่งเน้นกำรบริกำรที่มีคุณภำพ คำนึงถึงควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ำ และยึดมั่นในจรรยำบรรณควำม
โปร่งใสถูกต้องเป็นสำคัญ โดยนักลงทุนทั่วไปสำมำรถใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงกำรซื้อขำยผ่ำนระบบกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ที่มี
เจ้ำหน้ำที่กำรตลำดดูแล และระบบเครือข่ำยทำงอินเตอร์เน็ต
สำหรับในปีที่ผ่ำนมำบริษัทมุ่งเน้นกลยุทธ์กำรขยำยฐำนลูกค้ำ กำรเพิ่มปริมำณกำรซื้อขำย และกำรพัฒนำนำ
เทคโนโลยีมำใช้เพื่อยกระดับกำรให้บริกำร บริษัทยังคงดำเนินโครงกำร Banker to Broker ร่วมกับตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อช่วยอำนวยควำมสะดวกให้นักลงทุนสำมำรถเปิดบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่ำนสำขำ
ของธนำคำรทิสโก้ นอกจำกนี้ บล.ทิสโก้ได้มีกำรพัฒนำ Application TISCO Guru Plus บนโทรศัพท์มือถือ ต่อยอดจำก
โปรแกรม TISCO Stock Scan ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนสำมำรถค้นหำหุ้นเด่นตำมสไตล์ของตัวเอง ให้มีควำมโดดเด่น
และทันสมัยมำกขึ้น โดยมีฟังก์ชั่นแบบจำลองพอร์ตกำรลงทุน (Model Portfolio) รวมทั้งสำมำรถติดตำมบทวิเครำะห์ต่ำงๆ
แบบ Real time และสำมำรถตั้งค่ำกำรแจ้งเตือน โดยกำหนดเงื่อนไขได้อย่ำงอิสระ นอกเหนือจำกนี้ ลูกค้ำสำมำรถติดตำม
บล.ทิสโก้ผ่ำนทำง Line Application : @TISCOeResearch ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่องทำงในกำรติดต่อและกระจำยข้อมูลข่ำวสำร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น บล. ทิสโก้ยังได้มีกำรจัดกิจกรรมทำงกำรตลำด ตลอดจนกำรให้ควำมรู้ตำมพื้นที่
ต่ำงๆ ทั้งในกรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวัด รวมถึงกำรพัฒนำควำมรู้ของบุคคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้ำได้รับบริกำรที่ดี
ที่สุด นอกจำกกำรลงทุนในประเทศแล้ว บล.ทิสโก้ยังให้บริกำรซื้อขำยหุ้นในต่ำงประเทศ หรือ TISCO Global Trade เพื่อเพิ่ม
ทำงเลือกให้กับลูกค้ำที่ต้องกำรสร้ำงโอกำสลงทุนในบริษัทชั้นนำระดับโลก โดยตลำดที่เปิดให้ซื้อขำยได้ ได้แก่ อเมริกำ อังกฤษ
ญี่ปุ่น ฮ่องกง และ สิงคโปร์ทั้งนี้ บล.ทิสโก้ มีส่วนแบ่งตลำดในกำรให้บริกำรนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ประเภทลูกค้ำทั่วไปที่
ร้อยละ 1.7
ตารางแสดงข้อมูลธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทลูกค้าบุคคลของ บล. ทิสโก้
ข้อมูลธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทลูกค้าบุคคล
มูลค่ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ประเภทลูกค้ำบุคคล
ส่วนแบ่งกำรตลำดรวมของบริษัท /1 (ร้อยละ)
ส่วนแบ่งตลำดของลูกค้ำบุคคล (ร้อยละ)
/1

ปี 2559
206,359.12
2.4
1.6

รวมทั้งตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ใหม่ ไม่รวม Proprietary Trading
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ปี 2560
206,293.45
2.6
1.9

(หน่วย: ล้ำนบำท)
ปี 2561
186,729.26
2.5
1.7

ที่มำ: บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด
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3.4 บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทสถาบัน (Institutional Brokerage)
บริกำรนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ประเภทสถำบัน ดำเนินกำรโดย บล. ทิสโก้ โดยมีสำนักงำนใหญ่ใ น
กรุงเทพมหำนครเป็นช่องทำงกำรให้บริกำร ในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทได้ดำเนินกลยุทธ์ในเชิงรุกทั้งด้ำนกำรตลำดและกำรขำยอย่ำง
ต่อเนื่องโดยนำบริษัทจดทะเบียนชั้นนำของประเทศไปพบและให้ข้อมูลแก่นักลงทุนต่ำงประเทศทั่วโลก และกำรจัดประชุม
สัมมนำด้ำนตลำดเงินและตลำดทุนอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษำกำรลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด ซึ่งให้บริกำรวิจัย
หลักทรัพย์ และคำแนะนำด้ำนกลยุทธ์กำรลงทุนที่มีคุณภำพระดับโลกแก่นักลงทุนสถำบันทั้งใน และต่ำงประเทศ ทั้งนี้ บล.ทิสโก้
มีส่วนแบ่งตลำดในกำรให้บริกำรนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ประเภทสถำบันร้อยละ 2.5 แบ่งเป็นส่วนแบ่งตลำดสถำบันใน
ประเทศร้อยละ 3.0 และสถำบันต่ำงประเทศร้อยละ 2.2
ตารางแสดงข้อมูลธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทลูกค้าสถาบันของ บล. ทิสโก้
ข้อมูลธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทลูกค้าสถาบัน
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทลูกค้าสถาบัน
- ลูกค้ำสถำบันในประเทศ
- ลูกค้ำสถำบันต่ำงประเทศ
ส่วนแบ่งตลาดของลูกค้าสถาบัน/1 (ร้อยละ)
- ลูกค้ำสถำบันในประเทศ
- ลูกค้ำสถำบันต่ำงประเทศ
/1

ปี 2559
318,798.58
157,520.69
161,277.89
2.7
3.0
2.5

รวมทั้งตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ใหม่

ปี 2560
337,049.55
171,316.87
165,732.68
2.7
3.3
2.3

(หน่วย: ล้ำนบำท)
ปี 2561
422,419.67
192,077.73
230,341.94
2.5
3.0
2.2

ที่มำ: บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด

3.5 บริการจัดการกองทุน (Asset Management)
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“บลจ. ทิสโก้”) ประกอบธุรกิจจัดกำรกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนรวม ภำยใต้ใบอนุญำตประกอบกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม และใบอนุญำตประกอบธุรกิจจัดกำร
กองทุนส่วนบุคคล ซึ่งออกโดยกระทรวงกำรคลัง โดยมีรำยละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริกำรดังต่อไปนี้
 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บลจ. ทิสโก้ ให้บริกำรด้ำนกำรจัดกำรกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแก่บริษัทและนิติบุคคลต่ำงๆ รวมถึงกำรให้
คำปรึกษำในกำรจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กำรจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน บริกำรด้ำนทะเบียนสมำชิก และกำรให้คำปรึกษำที่
เกี่ยวข้องแก่คณะกรรมกำรกองทุนและสมำชิกกองทุน ทั้งนี้ กำรจัดกำรลงทุนจะครอบคลุมกำรลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท
ต่ำงๆ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นทุน และหน่วยลงทุน ภำยใต้ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกองทุน นอกเหนือจำกนี้ บลจ. ทิสโก้
ได้พัฒนำ Application My PVD My TISCO เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้สมำชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ.ทิสโก้ สำมำรถ
เรียกดูข้อมูลกองทุน, ขอรับรำยงำนกองทุน รวมถึงวำงแผนทำงกำรเงินที่ครอบคลุมไปจนถึงวันเกษียณ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บลจ.ทิสโก้ มีกองทุนภำยใต้กำรบริหำร 116 กองทุน มีขนำดมูลค่ำสินทรัพย์
สุทธิภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรทั้งสิ้น 162,127.22 ล้ำนบำท เติบโตขึ้นร้อยละ 7.3 จำกปี 2560 โดยมีบริษัทนำยจ้ำงมอบควำม
ไว้วำงใจให้ บลจ. ทิสโก้ เป็นผู้บริหำรกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวมทั้งสิ้น 4,287 บริษัท มีจำนวนสมำชิกรวม 659,225 รำย
บลจ.ทิสโก้มีส่วนแบ่ง กำรตลำดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ที่ร้อยละ 14.4 อยู่ในอันดับที่ 2 ในตลำด
โดยรำยละเอียดของมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิแบ่งตำมประเภทของกองทุน ดังนี้
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กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
กองทุนเดี่ยว
กองทุนหลำยนโยบำยกำรลงทุน
รวม

ปี 2559

ปี 2560

46,782.57
84,290.67
131,073.24

48,502.87
102,550.55
151,053.42

ปี 2561
49,063.20
113,064.02
162,127.22

(หน่วย: ล้ำนบำท)
อัตราการ
เติบโต
(ร้อยละ)
1.2
10.3
7.3

 กองทุนส่วนบุคคล
บลจ. ทิสโก้ ให้บริกำรจัดกำรลงทุนแก่ผู้ลงทุนทั้งบุคคลธรรมดำ คณะบุคคลและนิติบุคคล กำรจัดกำร
กองทุนส่วนบุคคลจะครอบคลุมกำรจัดกำรลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่ำงๆ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นทุน และหน่วยลงทุน โดย
พิจำรณำจำกระดับควำมเสี่ยงที่เหมำะสมกับลูกค้ำและมีกำรจัดทำรำยงำนสรุปและประเมินผลให้แก่ลูกค้ำอย่ำงสม่ำเสมอ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บลจ.ทิสโก้ มีกองทุนภำยใต้กำรบริหำร 268 กองทุน มีขนำดมูลค่ำสินทรัพย์
สุทธิภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรทั้งสิ้น 42,064.87 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 โดยมีส่วนแบ่งกำรตลำดกองทุนส่วนบุคคล
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ทีร่ ้อยละ 4.3 อยู่ในอันดับที่ 5 ในตลำด โดยรำยละเอียดของมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ แบ่งตำมประเภท
ของผู้ลงทุน เป็นดังนี้

กองทุนส่วนบุคคล
นิติบุคคล
บุคคลธรรมดำ
รวม

ปี 2559

ปี 2560

15,789.24
10,943.71
26,732.95

30,939.45
10,915.82
41,855.28

ปี 2561
31,831.46
10,233.41
42,064.87

(หน่วย: ล้ำนบำท)
อัตราการ
เติบโต
(ร้อยละ)
2.9
(6.3)
0.5

 กองทุนรวม
บลจ. ทิสโก้ให้บริกำรจัดกำรกองทุ นรวมโดยเสนอขำยหน่ว ยลงทุนต่อนัก ลงทุนรำยย่อ ยทั่วไป โดย
พิจำรณำควำมต้องกำรของผู้ลงทุน บลจ. ทิสโก้ เน้นวิธีกำรจัดกำรลงทุนที่มีประสิทธิภำพ โดยมีกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อกำรลงทุนอย่ำงสม่ำเสมอ รวมถึงกำรบริหำรควำมเสี่ยงในกำรลงทุน และรำยงำนสภำพตลำดกำรลงทุนและควำมเสี่ยงใน
กำรลงทุนให้ผู้ลงทุนทรำบอย่ำงสม่ำเสมอ นอกเหนือจำกนี้ บลจ.ทิสโก้มีกลยุทธ์ในกำรนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีควำมหลำกหลำย
และสอดคล้องตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ลงทุนอย่ำงสม่ำเสมอ อำทิเช่น กองทุนหุ้นตลำดเกิดใหม่ กองทุนหุ้นเทคโนโลยีทั่ว
โลก กองทุนหุ้นโครงสร้ำงพื้นฐำนทั่วโลก กองทุนหุ้นกลุ่มกำรเงินสหรัฐ กองทุนที่กำหนดเป้ำหมำยผลตอบแทน (Trigger Fund)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บลจ. ทิสโก้ มีกองทุนรวมภำยใต้กำรบริหำรจำนวน 98 กองทุน คิดเป็น
สินทรัพย์สุทธิภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรทั้งสิ้น 44,869.71 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุส่วนหนึ่งมำจำกระดับรำคำสินทรัพย์ประเภท
หุ้นทั้งในและต่ำงประเทศที่ปรับตัวลดลง นอกเหนือจำกผู้ลงทุนที่รับควำมเสี่ยงได้น้อยลงส่งผลต่อปริมำณธุรกรรมที่ลดลง
เช่นเดียวกัน บลจ.ทิสโก้มีส่วนแบ่งกำรตลำดกองทุนรวม ณ สิ้นปี 2561 อยู่ทรี่ ้อยละ 0.9 อยู่ในอันดับที่ 14 ในตลำด
3.6 บริการธุรกิจจัดการการเงิน (Cash Management Services)
ธุรกิจบริกำรจัดกำรกำรเงิน ดำเนินกำรโดยธนำคำรทิสโก้ คือ บริกำรในด้ำนกำรบริหำรกระแสเงินสดรับและ
กระแสเงินสดจ่ำยสำหรับลูกค้ำกลุ่มธุรกิจ ซึ่งจะช่วยลูกค้ำเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำนและลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริกำรจัดกำรของธุรกิจ ประกอบด้วย กำรบริกำร 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มบริกำรรับเงิน (TISCO Collection) กลุ่มบริกำรด้ำนกำร
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จ่ำยเงิน (TISCO Payment) กลุ่มบริกำรด้ำนกำรบริหำรสภำพคล่อง (TISCO Liquidity Management) นอกจำกนี้ ธนำคำรยัง
มีบริกำรธนำคำรอิเล็กทรอนิกส์ (TISCO E-Cash Management) เพื่ออำนวยควำมสะดวกลูกค้ำสำหรับทำธุ รกรรมและเรียกดู
ข้อมูลต่ำงๆ
3.7 บริการนายหน้าผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
บริกำรนำยหน้ำผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ดำเนินกำรโดยธนำคำรทิสโก้ คือ บริกำรให้คำปรึกษำและผลิตภัณฑ์
กองทุนรวมผ่ำนรูปแบบกำรให้บริกำรขำยผลิตภัณฑ์กองทุนรวมจำกหลำกหลำยบริษัท (Open Architecture) โดยลูกค้ำ
สำมำรถเลือกลงทุนกับกองทุนจำก 10 บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน (บลจ.) รวมถึงบริกำรคัดสรร แนะนำ และซื้อขำย
ผลิตภัณฑ์กองทุนรวมกว่ำ 500 กองทุนจำกหลำกหลำยค่ำย นอกจำกนี้ทิสโก้ให้บริกำรทั้งบทวิเครำะห์และกลยุทธ์กำรลงทุนใน
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ เพื่อสร้ำงผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและเสนอทำงเลือกกำรลงทุนที่เหมำะสม พร้อมทั้งเสนอบริกำรจัดทำ
แผนกำรลงทุนให้กับลูกค้ำ
ช่องทางการจาหน่าย
ธนำคำรทิสโก้ให้บริกำรเงินฝำกและธุรกรรมทำงกำรเงินอื่นๆ อำทิ กำรซื้อขำยกองทุนรวม ประกันชีวิต กำร
เปิดบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ผ่ำนสำนักงำนใหญ่ และสำขำของธนำคำรรวม 61 สำขำทั่วประเทศ นอกจำกนี้ ธนำคำรทิสโก้ยังให้
บริกำร Mobile Banking เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถทำธุรกรรมได้ทุกที่ทุกเวลำ
บล. ทิสโก้ให้บริกำรผ่ำนสำนักงำนใหญ่ และสำขำของบริษัทย่อยทั้งในกรุงเทพมหำนครและสำขำอีก 4 แห่ง
รวมไปถึงกำรให้บริกำรผ่ำน Application TISCO Guru Plus และ Line Application : @TISCOeResearch เพื่อให้ลูกค้ำ
สำมำรถติดตำมกำรลงทุนได้อย่ำงต่อเนื่อง
บลจ.ทิสโก้ นำเสนอกำรขำยต่อลูกค้ำโดยตรงในทุกธุรกิจ แต่สำหรับธุรกิจกองทุนรวม บลจ.ทิสโก้ เพิ่มเติม
ช่องทำงในกำรจัดจำหน่ำยโดยอำจดำเนินกำรผ่ำนตัวแทนสนับสนุนกำรขำยและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เช่น ธนำคำร และบริษัท
หลักทรัพย์ ตำมที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และลูกค้ำสำมำรถซื้อขำยกองทุนผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ www.tiscoasset.com
4. สายบริหารงานส่วนกลางและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Affairs & CSR)
สำยบริหำรงำนส่วนกลำงและควำมรับผิดชอบต่อสังคมมุ่งสร้ำงประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนของทุกธุรกิจและ
หล่อหลอมจรรยำบรรณวิชำชีพและสำนึกส่วนรวมให้เป็นค่ำนิยมหลักขององค์กร ตลอดจนกำรสร้ำงสำยสัมพันธ์ระหว่ำง
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยในกำรสนับสนุนโครงกำรระยะยำวที่มีจุดมุ่งหมำยเพื่อพัฒนำสังคม รักษำสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งนี้ หน่วยงำนด้ำนกำรกำกับดูแลและหน่วยงำนสนับสนุนส่วนกลำงได้รวมศูนย์ที่บริษัท โดยบริษัทย่อยต้องใช้
บริกำรด้ำนงำนกำกับดูแลและงำนสนับสนุนของบริษัท (Outsourcing) ตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้
 บริหำรควำมเสี่ยง วิจัยควำมเสี่ยงและธุรกิจ กำรลงทุน บัญชี วำงแผนและงบประมำณ ควบคุมสินเชื่อ ประเมิน
รำคำทรัพย์สิน
 ตรวจสอบภำยใน กำกับ บริหำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร กฎหมำย สอบทำนสินเชื่อ บริหำรควำมเสี่ยงด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
 นิเทศสัมพันธ์ วิเครำะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ ธุรกำรสำนักงำน จัดซื้อและจัดกำรผู้จัดจำหน่ำย
 กำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล บริกำรงำนทรัพยำกรบุคคล
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นอกจำกนี้ กลุ่มทิสโก้มีส่วนงำนบริหำรเงิน (Treasury) ซึ่งเป็นส่วนงำนหนึ่งของธนำคำรทิสโก้ ทำหน้ำที่บริหำร
สินทรัพย์และหนี้สินของธนำคำรซึ่งครอบคลุมกำรจัดหำเงินทุนจำกสถำบันกำรเงินทั้งในและต่ำงประเทศ และกำรลงทุนใน
หลักทรัพย์และตรำสำรหนี้ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุดภำยใต้กลยุทธ์และนโยบำยกำรควบคุมควำมเสี่ยงของธนำคำรและ
กฎระเบียบของทำงกำรที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึงกำรจัดสภำพคล่องให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของธนำคำรแห่งประเทศไทย ใน
ส่วนงำนของ บล. ทิสโก้ มีกำรประกอบธุรกรรมค้ำหลักทรัพย์เพื่อบัญชีของบริษัทเองในหลักทรัพย์ประเภทตรำสำรหนี้และตรำ
สำรทุน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำไรจำกส่วนต่ำงของรำคำ อย่ำงไรก็ตำม ธุรกรรมค้ำหลักทรัพย์มีสัดส่วนของธุรกิจที่ไม่สูง
นัก เนื่องจำกบริษัทมีนโยบำยที่จะเน้ นกำรลงทุนในระยะยำว ทั้งนี้ กำรค้ำหลักทรัพย์จะมีธุรกรรมเมื่อภำวะตลำดเอื้ออำนวย
และมีโอกำสในกำรทำกำไร โดยบริษัทยังคงยึดหลักกำรซื้อขำยเฉพำะหลักทรัพย์ที่มีผลกำรดำเนินงำนและปัจจัยพื้นฐำนที่ดี
เพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยงด้ำนกำรตลำด
2.2

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

2.2.1 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์
 ลักษณะตลาด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ธนำคำรพำณิชย์ทั้งระบบมีจำนวนทั้งสิ้น 30 แห่ง แบ่งเป็นธนำคำรพำณิชย์ที่จด
ทะเบียนในประเทศไทยจำนวน 19 แห่ง และธนำคำรพำณิชย์ที่เป็นบริษัทลูก และสำขำธนำคำรต่ำงประเทศจำนวน 11 แห่ง
สำหรับภำวะตลำดด้ำนเงินฝำกและเงินให้สินเชื่อมีรำยละเอียดดังนี้
เงินฝำก
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เงินฝำกของระบบธนำคำรพำณิชย์ไทย1 จำนวน 14 ธนำคำร มียอดคงค้ำงทั้งสิ้น
12,577,810 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2560 โดย ณ สิ้นปี 2561 อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกประจำ 3 เดือน
เฉลี่ยของ 4 ธนำคำรพำณิชย์ขนำดใหญ่คงที่ที่ร้อยละ 0.93 จำกภำวะตลำดที่มีสภำพคล่องอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยนโยบำย (Repo-1 วัน) 1 ครั้งในเดือนธันวำคม ปี 2561 จำกร้อยละ 1.50 เป็นร้อยละ 1.75
ซึ่งเป็นกำรปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยในรอบ 7 ปี เพื่อดูแลเสถียรภำพด้ำนกำรเงินและเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรดำเนิน
นโยบำยกำรเงิน (policy space) สำหรับอนำคต
ตารางแสดงความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ไทย
(หน่วย: ร้อยละต่อปี)
ปี 2559
/1

ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ (MLR)
ดอกเบี้ยเงินฝำกประจำ 3 เดือน /1
/1

ปี 2560
6.26
0.93

ปี 2561
6.20
0.93

6.20
0.93

อัตรำดอกเบี้ยเฉลี่ย ณ สิ้นระยะเวลำของธนำคำรขนำดใหญ่ 4 แห่ง คือ ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) และ ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)

เงินให้สินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เงินให้สินเชื่อของระบบธนำคำรพำณิชย์ไทยจำนวน 14 ธนำคำร มียอดคงค้ำง
ของเงินให้สินเชื่อจำนวน 11,614,834 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกสิ้นปี 2560 ร้อยละ 5.0 ตำมภำวะเศรษฐกิจในประเทศที่ขยำยตัว
ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2561 อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ำรำยใหญ่ชั้นดี (MLR) ของธนำคำรพำณิชย์ขนำดใหญ่ 4 แห่ง อยู่ที่ร้อยละ 6.20
สำหรับเงินให้สินเชื่อของธนำคำรทิสโก้ ณ สิ้นปี 2561 มีจำนวน 225,559 ล้ำนบำท ลดลงจำกสิ้นปี 2560 ร้อยละ 3.7

1

รำยกำรย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) ธนำคำรแห่งประเทศไทย
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ณ สิ้นปี 2561 ธนำคำรมีส่วนแบ่งกำรตลำดอยู่ในอันดับที่ 11 ตำมขนำดของสินทรัพย์ในระบบธนำคำร
พำณิชย์ โดยมีส่วนแบ่งกำรตลำดด้ำนสินทรัพย์ร้อยละ 1.7 ส่วนแบ่งกำรตลำดเงินฝำกร้อยละ 1.6 ของยอดเงินฝำกรวมทุก
ธนำคำร และมีส่วนแบ่งตลำดเงินให้สินเชื่อคิดเป็นร้อยละ 1.9 ของยอดเงินให้สินเชื่อรวมทุกธนำคำร
ตารางแสดงการเปรียบเทียบของสินทรัพย์ เงินฝาก และเงินให้สนิ เชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย : ล้ำนบำท)

1. ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหำชน)

3,008,242

17.6

2,262,490

18.0

1,875,908

ส่วนแบ่งตลาด
(ร้อยละ)
16.2

2. ธ.ไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)

2,860,127

16.7

2,156,936

17.1

2,022,277

17.4

3. ธ.กรุงไทย จำกัด (มหำชน)

2,656,181

15.5

2,042,948

16.2

1,734,199

14.9

4. ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)

2,641,150

15.4

1,991,423

15.8

1,823,362

15.7

5. ธ.กรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)

2,049,902

12.0

1,420,893

11.3

1,502,571

12.9

6. ธ.ธนชำต จำกัด (มหำชน)

984,124

5.7

753,945

6.0

679,939

5.9

7. ธ.ทหำรไทย จำกัด (มหำชน)

888,151

5.2

649,575

5.2

652,714

5.6

8. ธ.ยูโอบี จำกัด (มหำชน)

525,142

3.1

405,299

3.2

372,178

3.2

9. ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)

350,377

2.0

185,215

1.5

209,094

1.8

10. ธ.เกียรตินำคิน จำกัด (มหำชน)

295,137

1.7

182,206

1.4

220,160

1.9

11. ธ.ทิสโก้ จำกัด (มหำชน)

290,700

1.7

195,216

1.6

225,559

1.9

12. ธ. แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)

238,658

1.4

168,171

1.3

158,118

1.4

13. ธ.ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหำชน)

199,700

1.2

102,142

0.8

106,306

0.9

14. ธ.สแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย

151,860

0.9

61,351

0.5

32,449

0.3

17,139,451

100.0

12,577,810

100.0

11,614,834

100.0

ธนาคาร

สินทรัพย์

ส่วนแบ่งตลาด
(ร้อยละ)

เงินฝาก

ส่วนแบ่งตลาด
(ร้อยละ)

เงินให้สินเชื่อหลัง
หักค่าเผื่อหนี้ฯ

ที่มำ: รำยกำรย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) ธนำคำรแห่งประเทศไทย

สำหรับธุรกิจเช่ำซื้อรถยนต์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของธนำคำรจะเติบโตตำมกำรขยำยตัวของตลำดรถยนต์ในประเทศ
โดยในปี 2561 ยอดจำหน่ำยรถยนต์ในประเทศอยู่ที่ 1,041,739 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.5 เมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจำก ค่ำย
รถยนต์ ต่ ำงๆ ได้ เปิ ดตั วรถยนต์ รุ่ นใหม่ ประกอบกั บกำรท ำกำรตลำดเชิงรุ กด้ ำนรำคำ และเงื่ อนไขสิ นเชื่อเพื่ อช่ วยให้ ลูกค้ ำ
เป็นเจ้ำของรถยนต์ได้ง่ำยขึ้น ทั้งนี้ สัดส่วนรถยนต์ใหม่ของปี 2561 แบ่งเป็นรถยนต์นั่งร้อยละ 38.4 และรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์
ร้อยละ 61.6
ตารางแสดงยอดขายรถยนต์ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2557 - 2561
(หน่วย : คัน)

ประเภท
รถยนต์นั่ง
รถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์
รวม

ปี 2557
369,836
511,996
881,832

ปี 2558
299,309
500,323
799,632

ปี 2559
279,827
488,961
768,788

ปี 2560
346,247
525,400
871,647

ปี 2561
399,657
642,082
1,041,739

ที่มำ : สถำบันยำนยนต์

 สภาพการแข่งขัน
ในปี 2561 ธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำจำก
รำยได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นตำมกำรขยำยตัวของสินเชื่อ และกำรตั้งค่ำใช้จ่ำยหนี้สูญที่ลดลง เผื่อชดเชยรำยได้ค่ำธรรมเนียมที่
ลดลงจำกกำรยกเลิกค่ำธรรมเนียมกำรทำธุรกรรมผ่ำนช่องทำงดิจิทัล และกำรใช้เงินลงทุนด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ศักยภำพกำรให้บริกำร ขณะที่สินเชื่อธนำคำรพำณิชย์เติบโตขึ้นร้อยละ 6.0 ส่วนใหญ่เป็นผลจำกกำรขยำยตัวของสินเชื่อ
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อุปโภคบริโภค ส่วนคุณภำพสินเชื่ออยู่ที่ร้อยละ 2.93 ทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ โดยได้รับแรงกดดันจำกคุณภำพสินเชื่อ
ธุรกิจขนำดกลำงขนำดย่อม และหนี้สินภำคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง อย่ำงไรก็ดี ธนำคำรพำณิชย์มีเงินสำรองอยู่ในระดับที่
เพียงพอเพื่อรองรับควำมไม่แน่นอนคุณภำพสินทรัพย์ และเงินกองทุนอยู่ ในระดับที่แข็งแกร่งพร้อมรองรับผลกระทบจำกกำร
บังคับใช้มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 (IFRS9) ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2563
กำรแข่งขันในตลำดเงินฝำกในปีที่ผ่ำนมำไม่รุนแรงนัก เนื่องจำกตลำดเงินฝำกยังมีสภำพคล่องในระดับสูง
โดยธนำคำรพำณิชย์ มีกำรออกแคมเปญเงินฝำกเพื่อรักษำฐำนลูกค้ำ และกำรออกเงินฝำกประจำเพื่อรักษำต้นทุนเงินทุน
สำหรับธุรกิจบริกำรบริหำรควำมมั่งคั่ง (Wealth management) ธนำคำรพำณิชย์ขนำดใหญ่บำงแห่งได้ร่วมกับธนำคำรชั้นนำ
ในต่ำงประเทศเพื่อยกระดับบริกำรและเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ครบวงจรมำกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ ในช่วงต้นปี 2561 ธนำคำร
พำณิชย์ได้ประกำศยกเลิกค่ำธรรมเนียมกำรโอน เติม จ่ำย ผ่ำนช่องทำงดิจิทัล เป็นผลให้กำรทำธุรกรรมผ่ำนช่องทำงดิจิทัล
เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง และจำกพฤติกรรมผู้บริโภคที่นิยมทำธุรกรรมผ่ำนช่องทำงดิจิทัลมำกขึ้น ธนำคำรหลำยแห่งได้ดำเนิน
นโยบำยลดจำนวนสำขำบำงส่วนเพื่อลดต้นทุนกำรดำเนินธุรกิจ และได้ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำและนำเทคโนโลยีทำงกำร
เงิน FinTech มำใช้เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรให้บริกำร ในส่วนของธนำคำรทิสโก้ยังคงมุ่งเน้นกำรขยำยฐำนลูกค้ำเงินฝำกรำยย่อย
อย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้ำนเงินฝำก กำรลงทุน และประกันชีวิตที่ หลำกหลำยและสอดคล้องไปกับควำม
ต้องกำรของลู กค้ำ กำรพัฒนำบริกำรผ่ำนช่ องทำงดิจิทอลที่จะเพิ่ ม ควำมสะดวกสบำยให้กับลูก ค้ำ ตลอดจนกำรพัฒนำ
ศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ลูกค้ำสัมพันธ์ (wealth relationship manager) ให้สำมำรถแนะนำและวำงแผนทำงกำรเงินที่สอดคล้องไป
กับควำมเสี่ยงของลูกค้ำได้
สำหรับกำรแข่งขัน ในธุรกิจสินเชื่อธุรกิจขนำดใหญ่ สินเชื่อขนำดกลำงและขนำดย่อม กำรแข่งขันยังคง
เข้มข้นเพื่อรักษำฐำนลูกค้ำเดิม และขยำยฐำนลูกใหม่ โดยผู้เล่นส่วนใหญ่ยังคงเน้นกำรแข่งขันด้ำนรำคำ และให้บริกำรที่ครบ
วงจรสำหรับลูกค้ำ อย่ำงไรก็ดี ธนำคำรพำณิชย์ได้ชะลอกำรปล่อยสินเชื่อสำหรับลูกค้ำขนำดกลำงและขนำดย่อม เนื่องจำก
คุณภำพสินเชื่อมีแนวโน้มด้อยลง ขณะที่ ลูกค้ำสินเชื่อธุรกิจขนำดใหญ่บำงส่วนได้หันไประดมเงินทุนผ่ำนกำรออกตรำสำรทุน
และตรำสำรหนี้มำกขึ้น ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้มุ่งเน้นกลยุทธ์กำรขยำยสินเชื่ออย่ำงรัดกุม และควบคุมคุณภำพหนี้ โดยเตรียมพร้อมที่
จะรองรับสถำนกำรณ์ที่ภำวะเศรษฐกิจอำจมีทิศทำงไม่แน่นอน โดยเน้นกำรแข่งขันด้ำนคุณภำพมำกกว่ำด้ำนปริมำณ และกำร
ขยำยฐำนลู ก ค้ ำ อย่ ำ งมี คุ ณ ภำพโดยอำศั ย ประสบกำรณ์ ใ นกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ย ำวนำน ควบคู่ กั บ กำรด ำเนิ น งำนที่ มี
ประสิทธิภำพ และให้บริกำรที่ดีเพื่อสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำที่หลำกหลำย
กำรแข่งขันในธุรกิจสินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์สำมำรถแบ่งกลุ่มผู้ประกอบกำรเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ธนำคำรและ
บริษัทลีสซิ่งในเครือธนำคำรพำณิชย์ และ 2) บริษัทในเครือของผู้ผลิตและจำหน่ำยรถยนต์ โดยภำวะกำรแข่งขันในธุรกิจสินเชื่อ
เช่ำซื้อรถยนต์ในปี 2561 ยังคงมีกำรแข่งขันที่รุนแรง โดยกำรนำเสนออัตรำดอกเบี้ยเช่ำซื้อที่ต่ำมำกเพื่อดึงดูดลูกค้ำ ยอดขำย
ในตลำดรถยนต์ใหม่ภำยในประเทศเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำร้อยละ 19.5 จำกโปรโมชั่นกำรตลำดที่น่ำสนใจจำกค่ำยรถต่ำงๆ
พร้อมกับกำรเปิดตัวรถรุ่นใหม่ ประกอบกับ เศรษฐกิจภำยในประเทศที่เริ่มฟื้นตัว ขณะที่สินเชื่อเช่ำซื้อสำหรับรถยนต์มือสอง
ชะลอตัวจำกปีก่อนหน้ำ ส่วนหนึ่งเป็นผลโปรโมชั่นกำรตลำดที่น่ำสนใจและอัตรำดอกเบี้ยเช่ำซื้อรถยนต์ใหม่ที่ต่ำ ทำให้ลูกค้ำ
สนใจกำรซื้อรถยนต์ใหม่มำกกว่ำรถยนต์มือสอง อย่ำงไรก็ดี กำรเป็นพันธมิตรหลักกับผู้ผลิตและจำหน่ำยรถยนต์ฟอร์ด และ
มำสด้ำ ทำให้กลุ่มทิสโก้มีควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันในตลำดรถยนต์ใหม่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจำกนี้ สำนักงำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ออกประกำศคณะกรรมกำรว่ำด้วยสัญญำ เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่ำซื้อรถยนต์และรถจักรยำนยนต์เป็น
ธุรกิจที่ควบคุมสัญญำ พ.ศ. 2561 เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่เช่ำซื้อรถให้ได้รับควำมเป็นธรรมมำกขึ้น อำทิ กำรแก้ไขเรื่องกำรคิดอัตรำ
ดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้ กำรเก็บค่ำธรรมเนียมทวงถำมหนี้ และกำรเปิดเผยข้อมูลตำรำงแสดงค่ำงวดให้แก่ลูกค้ำ เป็นต้น
ท่ำมกลำงควำมผันผวนของภำวะเศรษฐกิจ กลุ่มทิสโก้ยังคงมุ่งเน้นกำรขยำยฐำนลูกค้ำด้วยกำรเสนอบริกำรที่มีคุณภำพและ
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กำรรักษำควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จำหน่ำยรถยนต์ (Dealer) อย่ำงต่อเนื่อง กอปรกับประสบกำรณ์อันยำวนำนของกลุ่มทิสโก้
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรต้นทุนที่มีประสิทธิผล ควำมชำนำญในกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรบริหำรและติดตำมหนี้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีฐำนข้อมูลของลูกค้ำที่กว้ำงขวำง ทำให้กลุ่มทิสโก้สำมำรถรักษำศักยภำพในกำรแข่งขันในระยะยำว
2.2.2 ธุรกิจหลักทรัพย์
(1) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และธุรกิจวาณิชธนกิจ
 ลักษณะตลาด
ณ สิ้นปี 2561 บริษัทที่ได้รับอนุญำตให้ดำเนินธุรกิจนำยหน้ำซื้อขำยหลั กทรัพย์มีจำนวนทั้งสิ้น 42 บริษัท
และมีบริษัทที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ในกำรให้บริกำรเป็นที่
ปรึกษำทำงกำรเงินจำนวน 74 บริษัท สำหรับภำวะตลำดทุนในปี 2561 ดัชนีตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดที่ระดับ
1,563.88 จุด ปรับตัวลดลง 189.83 จุด (ร้อยละ 10.8) จำก ณ สิ้นปี 2560 ที่ 1,753.71 จุด ในขณะที่มูลค่ำกำรซื้อขำย
หลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 56,409 ล้ำนบำท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.1 จำกปี 2560 สำหรับตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
ตลำดมีสัญญำซื้อขำยในปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 104 ล้ำนสัญญำ เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.2 จำกปี 2560 คิดเป็นปริมำณสัญญำซื้อ
ขำยเฉลี่ยต่อวัน 426,213 สัญญำ เพิ่มขึ้นอย่ำงมำกเมื่อเทียบปริมำณสัญญำซื้อขำยเฉลี่ยต่อวัน 324,217 สัญญำในปี 2560
ในด้ำนกำรระดมทุนมีบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ และตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จำนวน 19 บริษัท กองทุนรวม
อสังหำริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ จำนวน 3 กองทุน และกองทุนรวม
โครงสร้ำงพื้นฐำนจำนวน 1 กองทุน มีมูลค่ำกำรระดมทุน 81,572.53 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 23.2 จำกปี 2560
ในปี 2561 ภำวะตลำดทุนมีกำรเคลื่อนไหวที่ผันผวนตลอดทั้งปีซึ่งส่วนใหญ่มำจำกปัจจัยต่ำงประเทศ
โดยเฉพำะสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐกับจีน กำรปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรกลำงสหรัฐ 3 ครั้งในรอบปี และกำรปรับ
ลดลงของรำคำน้ ำมั น โลก ท ำให้ ดั ช นีต ลำดหลั ก ทรัพ ย์ ป รับ ตั ว ลดลงอย่ ำ งต่ อเนื่ อ งในช่ วงไตรมำสสุ ดท้ ำ ย โดยนัก ลงทุ น
ต่ำงประเทศเป็นผู้ขำยสุทธิ ต่อเนื่องตลอดปีคิดเป็นมูลค่ำกำรซื้อขำยจำนวน 287,696 ล้ำนบำท ขณะที่ลูกค้ำรำยย่อยทั่วไปมี
สัดส่วนกำรซื้อขำยลดลงจำกร้อยละ 46.0 ในปีก่อน มำเป็นร้อยละ 39.6 ในปี 2561 ซึ่งบำงส่วนได้ไปซื้อขำยในตลำดสัญญำ
ล่วงหน้ำในส่วนของ Single Stock Future และ Block Trade ทีไ่ ด้รับควำมนิยมมำกขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่ำนมำ
ตารางสรุปภาวะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2559
ดัชนีตลำดหลักทรัพย์ ณ วันสิ้นงวด (จุด)
มูลค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำด (ล้ำนบำท)
มูลค่ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ (ล้ำนบำท)
มูลค่ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน (ล้ำนบำท)
อัตรำเงินปันผลตอบแทน (ร้อยละ)
อัตรำส่วนรำคำปิดต่อกำไรต่อหุ้น (เท่ำ)
จำนวนบริษัทจดทะเบียนใน ต.ล.ท.
ปริมำณสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (สัญญำ)

1,542.94
15,079,272
12,259,772
50,245
3.04
18.55
522
69,576,164

ปี 2560
1,753.71
17,587,433
11,652,311
47,755
2.70
19.06
538
78,990,574

ปี 2561
1,563.88
15,978,252
13,820,220
56,409
3.22
14.75
545
104,422,200

ที่มำ : ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 สภาพการแข่งขัน
ภำยหลั งกำรเปิดเสรีธุรกิจหลั กทรัพย์ ส่งผลให้มีผู้เล่นรำยใหม่สนใจเข้ำสู่ ตลำด แม้ว่ ำจะมี บริษัทที่ได้รั บ
อนุญำตให้ประกอบธุรกิจนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์อยู่เป็นจำนวนมำก ทำให้กำรแข่งขันในตลำดนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ มี
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กำรแข่งขันที่รุนแรงเพื่อรักษำและขยำยส่วนแบ่งตลำด กำรดำเนินกลยุทธ์กำรแข่งขันส่วนใหญ่ยังคงมุ่งเน้นเรื่องกำรลดรำคำ
ค่ำธรรมเนียมซื้อขำย รวมถึงกำรซื้อตัวเจ้ำหน้ำที่กำรตลำด นอกจำกนี้ผู้เล่นบำงรำยยัง ให้บริกำรนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ที่
รับคำสั่งซื้อขำยหลักทรัพย์ผ่ำนระบบออนไลน์อย่ำงเดียวเพื่อลดต้นทุน ขณะที่ผู้เล่นส่วนหนึ่งดำเนินกลยุทธ์ในกำรขยำยรำยได้
จำกช่องทำงอื่น อำทิ กำรทำสัญญำกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ในลักษณะคู่ค้ำ (Exclusive Partner) กับบริษัท
หลักทรัพย์ชั้นนำในต่ำงประเทศเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งจำกลูกค้ำสถำบันต่ำงประเทศ ตลอดจนกำรพัฒนำธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มและ
กระจำยฐำนรำยได้ อำทิ กำรลงทุนในบัญชีของบริษัท (Proprietary Trading) กำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ กำรขยำย
บริกำรซื้อขำยตรำสำรอนุพันธ์ กำรบริกำรตัวแทนซื้อขำยหน่วยลงทุน และกำรให้บริกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในตลำดต่ำงประเทศ
เพื่อเพิ่มรำยได้จำกกำรลงทุน ทั้งนี้ กำรแข่งขันจะมีควำมรุนแรงต่อไปจำกกำรเปิดเสรีอัตรำค่ำธรรมเนียมซื้อขำยหลักทรัพย์ โดย
ในส่วนของนักลงทุนบุคคลจะเป็นอัตรำแบบขั้นบันได และส่วนของนักลงทุนสถำบันจะเป็นอัตรำตำมที่ตกลงกัน ทั้งนี้ บล. ทิสโก้
ไม่มีนโยบำยแข่งขันด้ำนรำคำค่ำธรรมเนียมซื้อขำยหลักทรัพย์ แต่จะเน้นกลุ่มลูกค้ำที่ซื้อขำยหลักทรัพย์ตำมปัจจัยพื้นฐำนเพื่อ
กำรลงทุนมำกกว่ำกลุ่มลูกค้ำที่เน้นกำรเก็งกำไรในระยะสั้น ตลอดจนกำรมุ่งเน้นบริกำรด้ำนบทวิเครำะห์ที่มีคุณภำพและพัฒนำ
บริกำรด้ำนอื่นๆ เพื่อเป็นทำงเลือกให้กับนักลงทุนมำกยิ่งขึ้น
สำหรับปี 2561 บล.ทิสโก้ได้พั ฒนำควำมสำมำรถของเครื่องมือเพื่อช่วยซื้อขำยหลักทรัพย์ อำทิ กำรเพิ่ม
โปรแกรม Stock Scan ให้สำมำรถใช้งำนผ่ำน Application TISCO Guru Plus บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อช่วยอำนวยควำม
สะดวกให้กับลูกค้ำ โดยสำมำรถส่งข้อมูล Real Time ครอบคลุมทุกควำมต้องกำรในกำรลงทุน ตั้งแต่ กำรคัดสรรหุ้นในกำร
ลงทุน พร้อมกำรตั้งเตือนเมื่อถึงเป้ำหมำยซื้อขำยตำมที่กำหนดและสำมำรถส่งคำสั่งซื้อขำยได้ทันที นอกเหนือจำกนี้ยังมีบริกำร
Aspen Mobile ซึ่งให้ข้อมูลด้ำนกรำฟเทคนิคที่ครบครัน รวมถึงข่ำวสำรทั่วโลก ในด้ำนกำรให้บริกำรกลุ่มลูกค้ำสถำบัน บริษัท
หลักทรัพย์ที่ปรึกษำกำรลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ ได้พัฒนำงำนวิเครำะห์หลักทรัพย์และที่ปรึกษำกำรลงทุนลูกค้ำสถำบันทั้งในและ
ต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2561 บล.ทิสโก้มีส่วนแบ่งกำรตลำด ร้อยละ 2.5 อยู่อันดับที่ 18 เมื่อเทียบกับคู่แข่ง
จำนวน 38 รำย
สำหรับกำรแข่งขันในธุรกิจวำณิชธนกิจนั้น เนื่องจำกจำนวนผู้ได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงินเป็นจำนวนมำก ในขณะที่ควำมต้องกำรของตลำดมีจำนวนจำกัด ทำให้กำรแข่งขันทั้งด้ำนรำคำและคุณภำพ ของ
บริกำรอยู่ในระดับสูง โดยกลยุทธ์กำรแข่งขันของบล. ทิสโก้ มุ่งเน้นด้ำนคุณภำพของทีมงำน ประสบกำรณ์และ
ควำม
เชี่ยวชำญในกำรให้คำปรึกษำและคำแนะนำทำงกำรเงิ นแก่ลูก ค้ำอย่ำงครบวงจร ตลอดจนกำรสร้ำงควำมสัม พันธ์อัน ดี
กับลูกค้ำในระยะยำว
(2) ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน
 ลักษณะตลาด
ธุรกิจจัดกำรกองทุนมี ผู้ให้บริกำรทั้งหมดจำนวน 27 รำย ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน
ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทประกันภัย ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ธุรกิจจัดกำรกองทุนมีมูลค่ำ
สินทรัพย์สุทธิรวมภำยใต้กำรบริหำรจัดกำร 7,126,964 ล้ำนบำท โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 จำกสิ้นปี 2560 โดยกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพมีมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิรวมภำยใต้กำรบริหำรจัดกำร 1,128,848 ล้ำนบำท เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 กองทุนส่วนบุคคลมี
มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิภำยใต้กำรบริหำรจัดกำร 989,415 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.6 จำกสิ้นปี 2560 ขณะที่กองทุนรวมมี
มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรจำนวน 5,008,701 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 จำกสิ้นปี 2560
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ตารางสรุปภาวะตลาดกองทุน
กองทุน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนส่วนบุคคล
กองทุนรวม
รวม

ปี 2559
973,273
746,170
4,529,538
6,248,981

ปี 2560
1,082,620
841,078
4,986,212
6,909,910

(หน่วย: ล้ำนบำท)
ปี 2561
1,128,848
989,415
5,008,701
7,126,964

ทีม่ ำ: สมำคมบริษัทจัดกำรกองทุน

 สภาพการแข่งขัน
ในปี 2561 ภำพรวมธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยังคงเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ท่ำมกลำงกำรแข่งขันค่อนข้ำงสูง
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน (บลจ.) ที่มีส่วนแบ่งกำรตลำดอันดับต้นๆ มีกำรขยำยตลำดเชิงรุกโดยมี
ปัจจัยด้ำนรำคำ ควำมหลำกหลำยด้ำนผลิตภัณฑ์กองทุน รวมถึงผลกำรดำเนินกำรของกองทุนมำเป็นปัจจัยหลักในกำรดึงดูด
ลูกค้ำ นอกเหนือจำกนี้ บลจ.หลำยแห่งได้พัฒนำแอปพลิเคชั่ น เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถเข้ำมำปรับเปลี่ยนนโยบำยกำรลงทุน
อีกทั้งเป็นช่องทำงให้คำแนะนำกำรลงทุนที่เหมำะสมแบบเฉพำะเจำะจงกับรำยบุคคล
ในส่ วนของธุร กิจ กองทุน สำรองเลี้ ยงชีพ บลจ. ทิ สโก้ ยัง คงรักษำส่ วนแบ่ง ตลำด และมี จำนวนบริ ษัท ที่
ไว้วำงใจให้บริหำรกองทุนสูงที่สุดในตลำด โดยในปี 2561 บลจ. ทิสโก้ได้รับควำมไว้วำงใจจำกบริษัทชั้นนำแต่งตั้งให้เป็นบริษัท
จัดกำรกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มขึ้นอีกกว่ำ 300 บริษัท อำทิ บริษัท สำมมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหำชน) บริษัท
อุตสำหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหำชน) และกลุ่มบริษัท ฮิตำชิ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น และยังมีกองทุนที่
บลจ. ทิสโก้ได้รับโอนมำให้บริหำร เช่น บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) บริษัท สีลมกำรแพทย์ จำกัด บริษัท ไอที
วัน จำกัด บริษัท ไดกิ้น แอร์คอนดิชั่นนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไทย แดรี่ จำกัด เป็นต้น ณ สิ้นปี 2561 กองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพภำยใต้กำรบริหำรของ บลจ. ทิสโก้มีขนำดกองทุน 162,127 ล้ำนบำท
ในปี 2561 บลจ. ทิ สโก้ ได้ เ ข้ ำ ร่ ว มเป็ น พั น ธมิ ต รโครงกำร “บริ ษั ท เกษี ย ณสุ ข ” ร่ ว มกั บ สำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมำคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ
สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้บริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสนับสนุนให้พนักงำนมี
เงินใช้อย่ำงเพียงพอในวัยเกษียณ นอกจำกนี้ ล่ำสุด บลจ. ทิสโก้ได้รับรำงวัล “Best Provident Fund Provider Thailand
2018” จำก Global Banking and Finance Review สะท้อนให้เห็นถึงคุณภำพกำรบริหำรกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและมำตรฐำน
กำรบริกำรที่เป็นเลิศ
ในปี 2561 ภำพรวมกำรลงทุนมีควำมผันผวนอย่ำงมำกจำกหลำกหลำยปัจจัยอำทิเช่น ประเด็นควำมขัดแย้ง
ทำงกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐและจีน กำรขึ้นดอกเบี้ยอย่ำงต่อเนื่องของธนำคำรกลำงสหรัฐ ควำมผันผวนของค่ำเงินในกลุ่มประเทศ
ตลำดเกิดใหม่ เป็นต้น ทำให้นักลงทุนเพิ่มควำมระมัดระวังในกำรลงทุน และรับควำมเสี่ยงได้น้อยลงส่งผลให้อุตสำหกรรมกองทุน
รวมโดยภำพรวมในปี 2561 ทรงตัว ณ สิ้นปี 2561 อุตสำหกรรมกองทุนรวมมีสินทรัพย์ภำยใต้กำรบริหำร (AUM) อยู่ที่ 5 ล้ำน
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเพียงแค่ร้อยละ 0.5 นอกเหนือจำกนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2561 เห็นชอบให้
จัดเก็บภำษีหัก ณ ที่จ่ำยของกำไรที่ได้จำกกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ผ่ำนกองทุนรวมในอัตรำร้อยละ 15 เมื่อกฎหมำยดังกล่ำว
มีผลบังคับใช้ จะส่งผลให้ผู้ลงทุนในตรำสำรหนี้ผ่ำนกองทุนรวมมีภำระภำษีเพิ่มขึ้นและมีผลตอบแทนที่ลดลง
แม้ว่ำบรรยำกำศกำรลงทุนโดยภำพรวมในปี 2561จะไม่สดใส และมีควำมผันผวนสูง บลจ.ทิสโก้ ยังคงมุ่ง
หำจังหวะในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์ผู้ลงทุน อำทิเช่น TISCO India Active ลงทุนในหุ้นอินเดีย , TISCO
Global Income ลงทุนหลำกหลำยสินทรัพย์ทั่วโลกสำหรับลูกค้ำที่รั บควำมเสี่ยงได้ปำนกลำง, กองทุน TISCO Global ESG
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ลงทุ น หุ้ น โลก โดยเน้ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ที่ ผ่ำ นกำรคั ด กรองโดยใช้ ปั จ จั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และธรรมำภิ บ ำล นอกจำกนี้
บลจ.ทิสโก้ยังคงให้ควำมสำคัญกับกำรผลิตภัณฑ์กองทุนที่กำหนดเป้ำหมำยผลตอบแทน (Trigger Fund) เพื่อจับจังหวะตลำด
และสร้ำงผลตอบแทนให้กับลูกค้ำยำมที่ตลำดหุ้นมีควำมผันผวนสูง ทั้งนี้ ในปี 2561 บลจ.ทิสโก้ออกกองทุนที่กำหนดเป้ำหมำย
ผลตอบแทนทั้งหมด 7 กองทุน โดยเป็นกำรลงทุนทั้งในตลำดหุ้นไทย และบำงส่วนลงทุนในหุ้นต่ำงประเทศ เช่น ตลำดหุ้นจีน
ตลำดหุ้นญี่ปุ่น รวมถึงกำรลงทุนในบำงกลุ่มอุตสำหกรรมเช่น กลุ่มเทคโนโลยี เป็นต้น
สำหรับธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล ภำพรวมอุตสำหกรรมยังคงเติบโตสูงจำกเม็ดเงินของลูกค้ำกลุ่มสถำบันและ
องค์กรต่ำงๆ เนื่องจำกสภำวะดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ อย่ำงไรก็ตำมยังคงมีกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำที่สูง บลจ.ทิสโก้จึง
ไม่ เ น้ น กำรแข่ ง ขั น ในกลุ่ ม นี้ แต่ จ ะเน้ น กำรแข่ ง ขั น ในกลุ่ ม ลู ก ค้ ำ ประเภทบุ ค คลแทน โดยกลุ่ ม ลู ก ค้ ำ บุ ค คลส่ ว นใหญ่
จะสำมำรถรับควำมเสี่ยงได้มำกกว่ำ ต้องกำรผลตอบแทนที่สูงกว่ำ ให้ควำมสำคัญกับควำมน่ำเชื่อถือขององค์กร กำรบริกำรให้
คำแนะนำทำงด้ำนกำรลงทุน รวมถึงควำมสำมำรถในกำรบริหำรของทีมลงทุน มำกกว่ำปัจจัยทำงด้ำนรำคำเพียงอย่ำงเดียว
ทั้งนี้สินทรัพย์ภำยใต้ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล ณ สิ้นปี 2561 อยู่ที่ 42,065 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ 41,855 ล้ำน
บำท ณ สิ้นปี 2560 หลังจำกที่ได้เติบโตมำมำกกว่ำร้อยละ 50 ในปี 2560
ตารางสรุปสินทรัพย์ภายใต้การบริหารสุทธิตามประเภทกองทุนของบลจ.ทิสโก้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
กองทุน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนส่วนบุคคล
กองทุนรวม
รวมของบลจ.ทิสโก้

มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้
การบริหารสุทธิ (ล้านบาท)
162,127.22
42,064.87
44,869.71
249,061.80

ส่วนแบ่งการตลาด
(ร้อยละ)
14.4
4.3
0.9
3.5

อันดับเทียบกับคู่แข่ง
2/16
5/24
14/23
8/27

ที่มำ: สมำคมบริษัทจัดกำรกองทุน

2.3

การจัดหาผลิตภัณท์และบริการ

(1) แหล่งที่มาของเงินทุน
นอกจำกเงินกองทุนของกลุ่มทิสโก้แล้ว แหล่งที่มำของเงินทุนส่วนใหญ่ได้จำกกำรระดมทุนจำกเงินฝำก รำยกำร
ระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน เงินกู้ยืมทั้งที่เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยำว โดยแหล่งที่มำของเงินทุนมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางแสดงแหล่งที่มาของเงินทุน
แหล่งเงินทุน
เงินฝำกรวม1
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
หุ้นกู้
หนี้สินอื่น
รวมแหล่งเงินทุนจากหนี้สิน
เงินกองทุน
รวมแหล่งเงินทุน

1

ปี 2559
161,034.44
5,196.60
64,362.00
9,353.82
239,946.86
31,325.54
271,272.40

เงินฝำก รวมถึง เงินกู้ยืมระยะสั้นที่เป็นฐำนลูกค้ำเงินฝำกปกติของธนำคำร
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ปี 2560
188,280.76
4,017.51
63,601.70
12,756.67
268,656.64
34,731.76
303,388.41

(หน่วย: ล้ำนบำท)
ปี 2561
198,985.23
4,374.67
49,680.00
11,675.28
264,715.18
37,829.45
302,544.63
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ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีรำยกำรสินทรัพย์และหนี้สินของกลุ่มทิสโก้แบ่งตำมอำยุของสัญญำได้ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
รำยกำร
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำสุทธิ
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝำก
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำสุทธิ
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชี
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
กำรรับอำวัลตั๋วเงินและกำรค้ำประกัน
กำรกู้ยืม
ภำระผูกพันอื่น

เมื่อทวง
ถำม

1 - 5 ปี

ไม่มี
กำหนด

เกิน 5 ปี

หนี้ที่ไม่ก่อให้
เกิดรำยได้

0 - 3 เดือน

3 - 12 เดือน

รวม

1,192
1,956
2,369

52,115
6
5,507
17,615

1,948
45,562

188
122,796

46,079

1,369
-

6,876

1,192
54,071
6
9,012
241,297

-

949
115

-

-

-

-

-

949
115

5,517

76,307

47,510

122,984

46,079

1,396

6,876

306,642

58,382
520
238
37

68,914
1,470
5
15,840

61,874
140
6
21,000

3,938
2,245
12,000

6,680

-

-

193,108
4,375
238
11
55,557

-

995
61

-

-

-

-

-

995
61

59,177

87,285

83,020

18,183

6,680

-

-

254,345

2
-

250
1,318

38
623

18
495

-

446
351

-

754
2,787

โปรดอ่ำนรำยละเอียดเกี่ยวกับควำมเสี่ยงจำกกำรไม่สอดคล้องกันของสินทรัพย์และหนี้สินในระยะสั้นตำม
อำยุสัญญำในส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 3 ปัจจัยควำมเสี่ยง
(2) การให้สินเชื่อ
 นโยบายการให้สินเชื่อ
สินเชือ่ ธุรกิจ
กลุ่ม ทิสโก้ (เฉพำะธนำคำรทิสโก้ และบริษั ทย่ อยที่มี กำรให้สินเชื่อ ) มี นโยบำยที่จ ะเน้น กำรขยำยตั ว
ของสินเชื่อธุรกิจอย่ำงระมัดระวัง โดยในกำรอนุมัติสินเชื่อใหม่ ธนำคำรจะพิจำรณำถึงศักยภำพของธุรกิจโอกำส ควำมสำมำรถ
ในกำรชำระคืนหนี้ และหลักประกัน ตลอดจนอัตรำผลตอบแทนที่ เหมำะสมกับควำมเสี่ยงของสินเชื่อแต่ละรำย กลุ่มทิสโก้จะ
เน้นกำรขยำยตัวของสินเชื่อไปในตลำดที่มีควำมชำนำญ มีควำมเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ และให้ผลตอบแทนที่เหมำะสม ใน
กรณีที่กลุ่มทิสโก้ต้องกำรเข้ำสู่ตลำดสินเชื่อใหม่ กลุ่มทิสโก้จะทำกำรวิเครำะห์ถึงโอกำสและปัจจัยควำมเสี่ยงต่ำงๆ อย่ำงทั่วถึง
นโยบำยหลักประกันแตกต่ำงกันตำมประเภทของสินเชื่อ โดยกลุ่มทิสโก้มีระบบกำรบริหำรหลักประกัน
ที่รัดกุม มีกลไกที่ใช้ในกำรรักษำระดับมูลค่ำของหลักประกันให้อยู่ตำมเงื่อนไข เพื่อควบคุมควำมเสี่ยงจำกควำมเสียหำยที่อำจ
เกิดขึ้น อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มทิสโก้อำจพิจำรณำให้สินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันกับผู้กู้ที่มีควำมน่ำเชื่อถือสูงเป็นรำยๆ ไป ในกำร
ประเมินมูลค่ำหลักประกัน กลุ่มทิสโก้ได้กำหนดให้มีกำรประเมินรำคำทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันโดยผู้ประเมินรำคำอิสระ
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หรือหน่วยประเมินรำคำทรัพย์สินของธนำคำรก่ อนกำรเบิกใช้วงเงินกู้ รวมทั้งมีกำรทบทวนรำคำประเมินอย่ำงสม่ำเสมอ โดย
กลุ่มมีคณะอนุกรรมกำรประเมินรำคำหลักประกันทำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรอนุมัติกำรประเมินรำคำหลักประกันโดยผู้ประเมิน
รำคำภำยในและผู้ประเมินรำคำอิสระ ตำมนโยบำยของกลุ่มที่ได้วำงไว้ภำยใต้หลักเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทยและ
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในกำรให้สินเชื่อลูกค้ำแต่ละรำย กลุ่มทิสโก้มีขั้นตอนและหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติของลูกค้ำ
ที่ชัดเจนรัดกุมเพื่อให้ได้ลูกค้ำที่มีคุณภำพ ในขณะเดียวกันสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงเหมำะสม โดยมี
หน่วยงำนอิสระทำหน้ำที่สอบทำนและดูแลกระบวนกำรให้สินเชื่อให้เป็นไปตำมระเบียบที่กำหนด
กำรกำหนดระยะเวลำชำระคืนสูงสุดของลูกหนี้เป็นไปตำมเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย สำหรับ
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ กลุ่มทิสโก้ไม่มีนโยบำยกำรแข่งขันด้ำนรำคำ โดยจะกำหนดอัตรำดอกเบี้ยที่เหมำะสมตำมภำวะ
ตลำดและระดับควำมเสี่ยงของผู้กู้ ตลอดจนพิจำรณำถึงต้นทุนเงินทุนของธนำคำร
สินเชื่อรายย่อย
สำหรับสินเชื่อเช่ำซื้อซึ่งเป็นธุรกิจส่วนใหญ่ในกลุ่มสินเชื่อรำยย่อย กลุ่มทิสโก้มีนโยบำยที่จะขยำยสินเชื่อ
ในเชิงรุก โดยเฉพำะในตลำดที่มีกำรเติบโตและมีอัตรำผลตอบแทนเหมำะสมกับควำมเสี่ยง กลุ่มทิสโก้มีนโยบำยในกำรวำง
มำตรฐำนกำรให้สินเชื่อเช่ำซื้อและสินเชื่อรำยย่อยอื่นอย่ำงเป็นระบบโดยกำรให้คะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring) ซึ่งพัฒนำขึ้น
จำกฐำนข้อมูลภำยในของธนำคำร ระบบดังกล่ำวช่วยควบคุมมำตรฐำนกำรอนุมัติสินเชื่อ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภำพและร่น
ระยะเวลำกำรอนุมัติสินเชื่อให้เร็วขึ้น เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ
กลุ่มทิสโก้มีกำรพิจำรณำกำรให้สินเชือ่ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดเพื่อให้สำมำรถขยำยสินเชื่อ
ได้มำกตำม เป้ำหมำยกำรเติบโตในเชิงรุกอย่ำงมีคุณภำพ อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มลูกค้ำหลักของกลุ่มทิสโก้ยังคงมีผลตอบแทนที่
เหมำะสมกับควำมเสี่ยง และกลุ่มทิสโก้ไม่มีนโยบำยกำรแข่งขันด้ำนรำคำ แต่ใช้กำรเพิ่มคุณภำพ กำรให้บริกำรและกำรบริหำร
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจเป็นเครื่องมือในกำรแข่งขัน สำหรับนโยบำยด้ำนหลักประกัน ทรัพย์สินที่ให้เช่ำซื้อต้องมีตลำดรองที่
เพียงพอ และมีกำรทำประกันภัยอย่ำงเหมำะสม
สำหรับ สิน เชื่อ เพื่ อกำรเคหะ ธนำคำรทิ สโก้ มีน โยบำยกำรปล่อ ยสิน เชื่ อไม่เกิ นร้ อยละ 90 ของมู ลค่ ำ
หลักประกัน ทั้งนี้ในรำยละเอียดจะแตกต่ำงกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของหลักประกัน ในส่วนของสินเชื่อเพื่อกำรอุปโภคบริโภค
อื่น และสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันจะมีอัตรำดอกเบี้ยที่สูงเพื่อชดเชยกับควำมเสี่ยงของกำรผิดนัดชำระหนี้ที่สูงขึ้น
 การอนุมัติวงเงินและอานาจการอนุมัติ
คณะกรรมกำรบริหำรมอบหมำยอำนำจกำรอนุมัติสินเชื่อให้แก่คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสินเชื่อ (Credit
Committee) เป็นผู้ดูแล ภำยใต้นโยบำยกำรอนุมัติสินเชื่อที่ได้รับกำรอนุมัติโดยคณะกรรมกำรบริหำร
นโยบำยกำรอนุมัติสินเชื่อ มีกำรกำหนดวงเงินและมอบอำนำจกำรอนุมัติวงเงินไว้อย่ำงชัดเจน โดยสินเชื่อ
ธุรกิจทุกรำยกำรจะต้องได้รับกำรอนุมัติโดยคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสินเชื่อ เนื่องจำกเป็นสินเชื่อที่วงเงินกู้มีขนำดใหญ่
สินเชื่อธุรกิจที่มีขนำดใหญ่มำกจะต้องได้รับกำรอนุมัติโดยตรงจำกคณะกรรมกำรบริหำร
สำหรับสินเชื่อรำยย่อย เนื่องจำกวงเงินสินเชื่อมีขนำดเล็ก กลุ่มทิสโก้จึงมีกำรกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติและ
มอบอำนำจกำรอนุมัติวงเงินแต่ละระดับให้แก่ผู้บริหำรและหัวหน้ำงำนในแต่ละระดับ นำไปปฏิบัติภำยใต้นโยบำยอนุมัติสินเชื่อ
โดยรวมที่กำหนด สินเชื่อรำยย่อยที่มีขนำดใหญ่เกินกว่ำระดับปกติเมื่อพิจำรณำจำกประเภทของสินเชื่อและวัตถุประสงค์ของ
กำรกู้เงิน จะต้องได้รับอนุมัติจำกคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสินเชื่อ หรือคณะกรรมกำรบริหำรเป็นกรณีไป
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สำหรับสินเชื่อเช่ำซื้อ กลุ่มทิสโก้ได้นำระบบกำรให้คะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring) เข้ำมำใช้ร่วมเป็น
เงื่อนไขในกำรพิจำรณำอนุมัติสินเชื่อ โดยระบบจะให้คะแนนลูกค้ำแต่ละรำยโดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติของลูกค้ำ ลักษณะ
ของสินเชื่อ และเงื่อนไขของสินเชื่อที่ต้องกำร
 นโยบายการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ
คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของธนำคำร (Risk Management Committee) ซึ่งประกอบด้วย
ผู้บริหำรระดับสูงจำกสำยงำนต่ำงๆ เป็นผู้พิจำรณำกำหนดนโยบำย กฎเกณฑ์ และขั้นตอนโดยรวมของกำรบริหำรควำมเสี่ยง
จำกกำรให้สินเชื่อ โดยมีคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสินเชื่อ (Credit Committee) และหัวหน้ำสำยควบคุมสินเชื่อ (Chief Credit
Officer) เป็นผู้ดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสินเชื่อแต่ละรำยกำร นอกจำกนี้คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสินเชื่อที่มีปัญหำ
(Problem Loan Committee) ทำหน้ำที่ดูแลติดตำมกำรจัดกำรลูกหนี้ที่มีปัญหำ และพิจำรณำตั้งสำรอง ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ในระดับที่เหมำะสม นอกจำกนี้ คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของธนำคำรจะรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบต่อคณะ
อนุกรรมบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มอย่ำงสม่ำเสมอ
ภำยใต้หลักเกณฑ์กำรกำกับแบบรวมกลุ่มของธนำคำรแห่งประเทศไทย
ธนำคำรทิสโก้มีหน่วยงำนพิจำรณำคุณภำพสินเชือ่ แยกออกจำกหน่วยงำนกำรตลำด เพื่อทำหน้ำที่พิจำรณำ
และให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระในกำรอนุมัติสินเชื่อ และมีหน่วยงำนสอบทำนสินเชื่อซึ่งขึ้นตรงกับหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
และคณะกรรมกำรตรวจสอบทำหน้ำที่สอบทำนควำมถูกต้องและโปร่งใสของกำรให้สินเชื่อ
ธนำคำรทิสโก้ได้นำระบบจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของสินเชื่อ (Credit Grading) มำใช้ในกำรประเมิน
ควำมเสี่ยง ทั้งสำหรับสินเชื่อธุรกิจ และสินเชื่อรำยย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำตำมกฎกำรดำรงเงินกองทุน ภำยใต้
วิธีกำรใช้กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือภำยใน (Internal Ratings Based Approach – IRB) ทั้งนี้ผลที่จะได้รับในระยะยำว คือ
กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่แม่นยำและกำรใช้เงินกองทุนของธนำคำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
สำหรับกำรควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนกำรกระจุกตัวของสินเชื่อ ธนำคำรกำหนดให้มีวงเงินควำมเสี่ยงสำหรับ
แต่ละกลุ่มสินเชื่อ (Concentration Limits) ที่กำหนดให้สำมำรถให้สินเชื่อต่อผู้กู้หรือกลุ่มผู้กู้ 1 รำยได้ไม่เกินระดับที่กำหนด
สำหรับสินเชื่อแต่ละประเภท และติดตำมควบคุมกำรกระจุกตัวของสินเชื่อธุรกิจในแต่ละภำคอุตสำหกรรม (Industry Limit) ให้
อยู่ ใ นระดั บ ที่เ หมำะสม โดยพิจ ำรณำร่ ว มกั บ กำรกระจุ ก ตั วของเงิ น ลงทุ น ในตรำสำรทุ นในแต่ละภำคอุ ต สำหกรรมด้ ว ย
นอกจำกนี้ธนำคำรยังปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทยอย่ ำงเคร่งครัด ตำมข้อกำหนดในกำรให้สินเชื่อหรือ
ลงทุนในกิจกำรของผู้อื่นหรือก่อภำระผูกพันหรือจ่ำยเงินตำมภำระผูกพัน เพื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด (Single Lending Limit)
 การติดตามหนี้
กลุ่มทิสโก้กำหนดให้มีหลักเกณฑ์กระบวนกำรติดตำมสินเชื่อคงค้ำงอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรทบทวนกำรให้
สินเชื่ออย่ำงสม่ำเสมอ และติดตำมหนี้ที่มีปัญหำอย่ำงใกล้ชิด สำหรับสินเชื่อธุรกิจ คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสินเชื่อ ที่มี
ปัญหำ (Problem Loan Committee) จะได้รับรำยงำนกำรผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้ที่มีปัญหำทุกรำยกำร เพื่อพิจำรณำสถำนะ
ของลูกหนี้และกำหนดวิธีกำรติดตำมเร่งรัดหนี้ กำรดำเนินคดีตำมกฎหมำย รวมถึงกำรจัดชั้นสินทรัพย์และกำรตั้งสำรองหนี้สูญ
โดยมุ่ งเน้น ในเรื่ องกำรปรับ ปรุง โครงสร้ ำงหนี้ สำหรั บลู กหนี้ รำยที่ สำมำรถดำเนิ นกำรต่อ ไปได้ โดยกลุ่ มทิ สโก้ได้ก ำหนด
หลักเกณฑ์ ขอบเขต และกำรติดตำมผลอย่ำงใกล้ชิด นอกจำกนี้ เจ้ำหน้ำที่สินเชื่อจะต้องรำยงำนต่อคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ
สินเชื่อที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรติดตำมกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้อย่ำงต่อเนื่อง
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สำหรับกำรติดตำมสินเชื่อรำยย่อยนั้น กลุ่มทิสโก้จะปรับปรุงนโยบำยและกลยุทธ์ในกำรบริหำรและติดตำม
หนี้ให้สอดคล้องกับภำวะเศรษฐกิจ กฎระเบียบต่ ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรปฏิบัติตำม
ประกำศและระเบียบของสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค (ส.ค.บ.) อย่ำงเคร่งครัด โดยจัดแบ่งกระบวนกำรติดตำม
หนี้ออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) งำนติดตำมหนี้ค้ำงชำระ 2) งำนเร่งรัดหนี้สินและกำรติดตำมยึดทรัพย์สิน และ 3) งำนกฎหมำยและ
บังคับคดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนให้ได้สูงสุด
 การปรับโครงสร้างหนี้
ส ำหรั บ ลู ก หนี้ ที่ มี ปั ญ หำ เช่ น ได้ รั บ ผลกระทบจำกควำมผั น ผวนทำงเศรษฐกิ จ หรื อ ควำมขั ด ข้ อ ง
ทำงกำรเงินของลูกหนี้ กลุ่มทิสโก้มีนโยบำยที่จะปรับโครงสร้ำงหนี้เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรรับคืนหนี้ให้ได้สูงสุด โดยหลักเกณฑ์
กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ของกลุ่มสำมำรถทำได้หลำยวิธี ประกอบด้วย กำรผ่อนผันเงื่อนไขกำรชำระหนี้ในลักษณะต่ำงๆ กำรโอน
ทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อเป็นกำรชำระหนี้ กำรแปลงหนี้เป็นตรำสำรทำงกำรเงินหรือกำรแปลงหนี้เป็นทุนของลูกหนี้ เป็นต้น
กำรปรับโครงสร้ำงหนี้สำมำรถทำได้กับลูกหนี้ทุกประเภท ทั้งที่ผิดนัดชำระแล้วหรือยังไม่ผิดนัดชำระก็ตำม
โดยหน่วยงำนที่ให้สินเชื่อมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ รวมถึ งกำรคัดเลือกลูกหนี้ที่จะมีกำรปรับ
โครงสร้ำงหนี้ เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจะทำกำรประเมินคุณภำพของลูกหนี้และสภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับฐำนะและกำร
ดำเนินงำนของลูกหนี้ เพื่อ คำดกำรณ์เ กี่ยวกับ โอกำสที่ จะได้รั บช ำระหนี้คื น และพิจำรณำวิธี กำรที่เ หมำะสมในกำรปรั บ
โครงสร้ำงหนี้
ในกรณีกำรปรับโครงสร้ำงหนี้สำหรับลูกหนี้ที่กลุ่มทิสโก้ กรรมกำร บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมกำร หรือ
ผู้บริหำรของกลุ่ม เข้ำข่ำยมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องทั้งทำงตรงและทำงอ้อม จะต้องให้สถำบันกำรเงินอื่นหรือบุคคลที่สำมที่ไม่มี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธนำคำรและลู กหนี้ เป็นผู้วิเครำะห์ฐำนะและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ตลอดจนกระแสเงินสด
ของลูกหนี้ ทั้งนี้กลุ่มทิสโก้ปฏิบัติตำมเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนดสำหรับหนี้ที่ได้รับกำรปรับโครงสร้ำงหนี้แล้วทุก
รำย ทั้งในเรื่องกำรเปลี่ยนสถำนะกำรจัดชั้น กำรคำนวณส่วนสูญเสียและกำรกันสำรอง
(3) ความสามารถในการดารงเงินกองทุน
กลุ่มทิสโก้มีนโยบำยดำรงเงินกองทุนที่เพียงพอเพื่อรองรับควำมเสี่ยงของธนำคำรในระยะยำว โดยคำนึงถึง
ควำมอยู่รอดของธนำคำรในระยะยำวแม้จะมีควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ และดำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ในอัตรำที่ไม่
ต่ำกว่ำที่กฎหมำยกำหนด ซึ่งปัจจุบันธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนดให้ธนำคำรดำรงเงินกองทุน เมื่อสิ้นวันหนึ่งๆ เป็ น
อัตรำส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยง และภำระผูกพันไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 10.375 โดยเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต้องเป็นอัตรำส่วนไม่ต่ำกว่ำร้อย
ละ 7.875 ของสินทรัพย์เสี่ยงและภำระผูกพัน
ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้มีฐำนเงินทุนที่มั่นคง และมีอัตรำเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงสูงเกินกว่ำเกณฑ์ของธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย และเพียงพอที่จะรองรับมำตรกำรของทำงกำรในกำรจัดชั้นหนี้และกฎเกณฑ์กำรตั้งสำรองในอนำคต
(4) การบริหารสภาพคล่อง
คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ทำหน้ำที่ควบคุมดูแลและกำหนดทิศทำงของโครงสร้ำงสินทรัพย์และหนี้สิน
และโครงสร้ำงกำรระดมทุนโดยละเอียด รวมทั้งยังกำหนดวงเงินควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องต่ำงๆ เพื่อเตือนและควบคุมถึง
ระดับควำมเสี่ยงจำกตัวบ่งชี้ที่สำคัญ เช่น ปริมำณกำรดำรงสินทรัพย์สภำพคล่องเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ด้ำนสภำพคล่องที่มี
ควำมรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) กำรดำรงแหล่งที่มำของเงิน ให้สอดคล้องกับกำรใช้ไปของเงิน (Net Stable
Funding Ratio: NSFR) ระดับควำมไม่สอดคล้องกันของสินทรัพย์และหนี้สินที่ครบกำหนด ระดับกำรกระจุกตัวของเงินฝำก
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และระดับกำรถอนเงิ นในแต่ละวัน นอกจำกนี้ยังได้กำหนดแผนฉุกเฉินเพื่อกำรบริหำรสภำพคล่องในยำมวิกฤติ (Liquidity
Contingency Plan) ซึ่งระบุระเบียบขั้นตอนปฏิบัติไว้อย่ำงชัดเจน
กำรบริหำรสภำพคล่องในแต่ละวันอยู่ในควำมดูแลของฝ่ำยบริหำรเงิน ซึ่งดูแลกำรจัดหำแหล่งเงินทุนและ
กำรลงทุน ตำมประมำณกำรกระแสเงินสดในแต่ละวันของธนำคำร ฝ่ำยบริหำรเงินจะรับผิดชอบดูแลให้สภำพคล่องของธนำคำร
เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์กำรบริหำรควำมเสี่ยงของกลุ่ม และให้สอดคล้องกับประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย
(5) การจัดชั้นสินทรัพย์ การตั้งสารอง และการตัดจาหน่ายหนี้สูญ
กลุ่มทิสโก้ให้นิยำมควำมหมำยของสินทรัพย์จัดชั้นแต่ละประเภท ตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย เรื่อง
สินทรัพย์ที่ไม่มีรำคำหรือเรียกคืนไม่ได้ และสินทรัพย์ที่สงสัยว่ำจะไม่มีรำคำหรือเรียกคืนไม่ได้ โดยสรุปได้ดังนี้
(1) สินทรัพย์จัดชั้นสูญ หมำยถึง สิทธิเรียกร้องจำกลูกหนี้ซึ่งไม่มีทำงที่จะได้รับชำระหนี้แล้ว เช่น ลูกหนี้ถึงแก่
ควำมตำย เป็นคนสำบสูญ ลูกหนี้เลิกกิจกำร ส่วนสูญเสียที่เกิดจำกกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้
(2) สินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญ หมำยถึง สินทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องที่คำดว่ำจะเรียกคืนไม่ได้ทั้งจำนวน เช่น
สิทธิเรียกร้องจำกลูกหนี้ที่ค้ำงชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลำรวมกันเกินกว่ำ 12 เดือนนับแต่วันถึง
กำหนดชำระ
(3) สินทรัพย์จัดชั้นสงสัย หมำยถึง สินทรัพย์ หรือสิทธิเรียกร้องที่คำดว่ำจะเรียกให้ชำระคืนไม่ได้ครบถ้วน เช่น
ลูกหนี้ที่ค้ำงชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลำรวมกันเกินกว่ำ 6 เดือนนับแต่วันถึงกำหนดชำระ
(4) สินทรัพย์จัดชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน หมำยถึง สินทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องที่มีปัญหำในกำรเรียกให้ชำระคื น
หรือไม่ก่อให้เกิดรำยได้ตำมปกติ เช่น ลูกหนี้ที่ค้ำงชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลำรวมกันเกินกว่ำ 3
เดือนนับแต่วันถึงกำหนดชำระ
(5) สินทรัพย์จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ หมำยถึง สินทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องที่มีค่ำเสื่อมถอยลง เช่น ลูกหนี้ที่ค้ำง
ชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลำรวมกันเกินกว่ำ 1 เดือนนับแต่วันถึงกำหนดชำระ
(6) สิน ทรั พย์ จั ด ชั้ นปกติ หมำยถึ ง ลู ก หนี้อื่ น ที่ ไม่เ ข้ ำ ข่ ำยเป็ นลู ก หนี้ จัด ชั้ น สู ญ สงสั ยจะสู ญ สงสั ย ต่ ำกว่ ำ
มำตรฐำน หรือกล่ำวถึงเป็นพิเศษ
กลุ่มทิสโก้มีนโยบำยกำรตั้งสำรองอย่ำงระมัดระวัง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ธนำคำรทิสโก้ตั้งสำรองค่ำเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ และค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ เท่ำกับ 11,051.80 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 239.3 ของ
สำรองที่ต้องตั้งตำมเกณฑ์ธนำคำรแห่งประเทศไทย โดยธนำคำรมีสินทรัพย์ที่จัดชั้นตำมเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย
และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมตำรำงแสดงสินทรัพย์จัดชั้นตำมประกำศของธนำคำร
แห่งประเทศไทยในข้อ 4.2 ของส่วนที่ 1 หัวข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ
สำหรับธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งดำเนินกำรโดย บล.ทิสโก้มีรำยละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
(1) แหล่งที่มาของเงินทุน
เงินทุนส่วนใหญ่มำจำกเงินกองทุน กระแสเงินสดที่ได้จำกกำรดำเนินงำน และกำรกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน
บำงส่วน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
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(2) การอนุมัติวงเงินและอานาจการอนุมัติ
บล. ทิสโก้ มีนโยบำยในกำรรับลูกค้ำที่มีคุณภำพและให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่เหมำะสมแก่ลูกค้ำในกำรซื้อขำย
หลักทรัพย์ โดยจะพิจำรณำวงเงินกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ที่เหมำะสมกับควำมน่ำเชื่อถือและฐำนะกำรเงินของลูกค้ำ ตลอดจน
หลักประกัน ทั้งนีค้ ณะกรรมกำรบริหำรมอบอำนำจกำรอนุมัติวงเงินซื้อขำยหลักทรัพย์ให้กับ คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสินเชื่อ
โดยคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสินเชื่อพิจำรณำอนุมัติวงเงินที่มีมูลค่ำสูง และมอบอำนำจกำรอนุมัติให้ผู้บริหำรและ/หรือ
เจ้ำ หน้ำ ที่สิน เชื่อ ระดั บต่ำ งๆ สำหรับวงเงินทั่ วไปเป็น ผู้ พิจ ำรณำอนุ มัติต ำมแนวนโยบำยที่กำหนดโดยคณะอนุก รรมกำร
พิจำรณำสินเชื่อ
(3) การกาหนด margin ของหลักทรัพย์
ปัจจุบัน ลูกค้ำของ บล. ทิสโก้ ซื้อขำยหลักทรัพย์ด้วยระบบเงินสดเท่ำนั้น
(4) นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์
สำหรับกำรลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนประเภทหุ้นทุน บล. ทิสโก้ มีนโยบำยกำรลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี
พื้นฐำนดี โดยคำนึงถึงสภำพคล่อง ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนที่ได้รับ และกำรกระจุกตัวของกำรลงทุน สำหรับกำรลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่ไม่จดทะเบียนประเภทหุ้นทุน บล. ทิสโก้ ไม่มีนโยบำยในกำรขยำยกำรลงทุนในส่วนนี้ แต่จะเน้นที่กำรติดตำม
โอกำสในกำรขำยหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันออกให้ได้มูลค่ำสูงที่สุด สำหรับกำรลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้ บล. ทิสโก้
เน้นที่กำรลงทุนเพื่อถือหลักทรัพย์ไว้เป็นสภำพคล่อง สำหรับกำรลงทุนในหน่วยลงทุน บล. ทิสโก้ มีนโยบำยลงทุนทั้งในระยะสั้น
และในระยะยำว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบำยกำรลงทุนและผลกำรดำเนินงำนของแต่ละกองทุน นอกจำกนี้ บล. ทิสโก้ ยังมีนโยบำย
ที่จะลงทุนในตรำสำรอนุพันธ์เพื่อผลกำไรและเพื่อบริหำรควำมเสี่ยง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภำวกำรณ์กำรลงทุนในตลำดหลักทรัพย์
นโยบำยกำรลงทุนเป็นไปตำมกรอบนโยบำยและข้อกำหนดด้ำนบริหำรควำมเสี่ยง ที่กำหนดโดยคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยงของกลุ่มทิสโก้ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหำรในสำยงำนที่สำคัญ โดยจะกำหนดนโยบำยในกำรลงทุน วงเงินลงทุน
ปริมำณกำรซื้อขำยสูงสุดในแต่ละวัน และวงเงินขำดทุน
(5) ความสามารถในการดารงเงินกองทุนสภาพคล่อง
อัต รำส่ว นเงิ นกองทุน สภำพคล่ อ งสุ ท ธิ ต่ อหนี้ สินทั่ ว ไปของ บล.ทิ สโก้ ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2561 เท่ ำ กั บ
ร้อยละ 105.91 เปรียบเทียบกับร้อยละ 7.00 ตำมเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด
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3.

ปัจจัยความเสี่ยง

ภาพรวมของการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทได้กาหนดวัตถุประสงค์ โครงสร้าง และนโยบายหลักในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรไว้อย่าง
เหมาะสมและชัดเจน โดยกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยง
ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยง และความสามารถในการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่ วทั้งองค์กร รวมถึงการรักษามาตรฐานของ
หลักบรรษัทภิบาลที่ดี นอกจากนี้การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความเสี่ยงที่ยอมรับได้เปรียบเทียบ
กับผลตอบแทนที่ดีที่สุดของบริษัทได้ส่งผลต่อความสาเร็จและความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ในขณะเดียวกันบริษัทยัง
มีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนสูงสุดโดยคานึงถึงความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมที่สาคัญทีบ่ ริษัทได้ยึดถือปฏิบัติเป็นการทั่วไปในการบริหารความเสี่ยงองค์รวมของ
บริษัท มีดังต่อไปนี้
(1) การบริหารความเสี่ยงอย่างรวมศูนย์
บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ยึดถือหลักการบริหารความเสี่ยงแบบรวมศูนย์ โครงสร้างพื้นฐานความเสี่ยง
จะถูกรวมศูนย์อยู่ที่บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่ม โดยทาการรวบรวม
ข้อมูลฐานะความเสี่ยงจากกิจการต่างๆ ในกลุ่มบริษัทเพื่อทาการประเมิน กาหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ทางธุรกิจ และกาหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยง
(2) สายธุรกิจเป็นเจ้าของการบริหารความเสี่ยงภายใต้การดูแลทีเ่ ป็นอิสระ
หน่วยธุรกิจมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของตนเองเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและ
เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวม โดยมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงเป็น
หน่วยงานอิสระทาหน้าที่ในการกากับดูแลและสอบทาน เพื่อให้มีกระบวนการติดตามและควบคุมความเสี่ยงอย่างเพียงพอ
(3) การประเมินความเสี่ยงอย่างครบถ้วน
บริษ ัท มีน โยบายที่จ ะประเมิน ความเสี ่ย งอย่า งครบถ้ว นในทุก บริก ารหรือ ธุร กรรม โดยรูป แบบในการ
ประเมิน ความเสี่ย งเริ่ม จากการใช้ดุล ยพินิจ ของผู้ชานาญการซึ่ง เป็น วิธีก ารขั้น พื้น ฐานไปจนถึง ระดับ การวิเ คราะห์ใ น
เชิงปริมาณและสถิติ ทั้งนี้จะพิจารณาให้เหมาะสมกับประเภทและความซับ ซ้อ นของธุร กรรม ระบบการประเมิน ความ
เสี่ยงมีขั้นตอนที่สาคัญ คือ การวิเ คราะห์ค วามเสี่ย งในสถานการณ์ป กติ และการจาลองสถานการณ์ที่ไม่ป กติ ภายใต้
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยความเสี่ ยงในปริมาณมากอันมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท
(4) การบริหารและจัดสรรเงินกองทุนด้วยหน่วยวัดความเสี่ยงมาตรฐาน
เนื่องด้วยเงินกองทุนแสดงถึงระดับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายที่จะประเมินทุกปัจจัยความ
เสี่ยงไว้ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน คือ เงินกองทุนความเสี่ยง ซึ่งอยู่ภายใต้หลักการ Value at Risk (VaR) โดยค่าความเสี่ยงต่างๆ
จะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นระดับเงินกองทุนที่เหมาะสมในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวภายใต้การกาหนดระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ของบริษัท กระบวนการประเมินเงินกองทุนความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน
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ภายใน (Internal Capital Adequacy Assessment Process: ICAAP) ของบริษัท การกาหนดระดับเงินกองทุนความเสี่ยงนั้น
มีความสาคัญในการสร้างความเข้าใจและความสอดคล้องให้เกิดขึ้นกับผู้บริหารของหน่วยธุรกิจแต่ละหน่วย นอกจากนี้
ยัง ทาหน้า ที่ใ นการรวบรวมความเสี่ย งจากทุก ระดับ และทุก ประเภทเพื่อ แสดงให้เ ห็น ถึง ภาพรวมฐานะความเสี่ย งของ
องค์กร และจาเป็นอย่างยิ่งในการวางแผนและจัดสรรเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิผลทั้งในระดับองค์กรและหน่วยธุรกิจ
(5) การบริหารระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk tolerance level) และการจัดสรรเงินกองทุน (Capital allocation)
ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เงินกองทุนความเสี่ยงโดยรวมจะถูกควบคุมให้ไม่เกินกว่าเงินกองทุนที่มี
อยู่ของธนาคาร ในขณะเดียวกันการประเมินความเสี่ยงในเชิงคุณภาพซึ่งไม่ได้วัดเป็นเงินกองทุนโดยตรงจะถูกกาหนดโดยระดับ
ความเสี่ยงเชิงคุณภาพที่ยอมรับได้ เงินกองทุนความเสี่ยงจะเป็นการควบคุมและประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนเมื่อเทียบ
กับระดับเงินกองทุนที่ถูกจัดสรรให้กับทั้งระดับบริษัทและระดับหน่วยงาน อย่างเหมาะสม
(6) ผลตอบแทนที่เพียงพอกับความเสี่ยง และการบริหารผลงานที่คานึงถึงความเสี่ยง
หลักการที่สาคัญประการหนึ่งของบริษัท คือการมีผลตอบแทนที่เพียงพอสาหรับความเสี่ยงในระยะยาว และเพื่อ
เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อผู้ถือหุ้น องค์ประกอบความเสี่ยงต่างๆ จะถูกนาเข้ามาใช้ในการวัดประสิทธิภาพทางธุรกิจโดยมี
เป้ าหมายสาคั ญในการเพิ่ มมู ลค่ าผลตอบแทนที่ ค านึ งถึ งความเสี่ ยงต่ อผู้ ถื อหุ้ น ความเสี่ ยงในด้ านต่ างๆจะถู กน าเข้ ามา
ประกอบการพิจารณาในการตั้งราคาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้ได้ผลกาไรที่ทั่วถึง การขยายธุรกิจ จะพิจารณากระทาใน
ส่วนงานที่ยังมีอัตราผลตอบแทนต่อหน่วยธุรกิจเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าความเสี่ยงที่เพิ่ม
(7) การบริหารพอร์ตความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง และการป้องกันความเสี่ยง
การบริหารพอร์ตความเสี่ยงจะมีการกระทาอย่างต่อเนื่องโดยมีหลักการกระจายความเสี่ยงเป็นหลักการสาคัญใน
ทุกธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นวิธีการที่สามารถลดความเสี่ยงโดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทน ผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการ
ของหน่วยธุรกิจทุกระดับจะนาหลักการกระจายความเสีย่ งเข้ามาใช้พิจารณาอย่างเหมาะสม โดยจะมีการกาหนดแนวทางปฏิบัติ
และเพดานความเสี่ยงต่างๆ ทั้งในระดับภาพรวมและระดับรายการ
(8) วัฒนธรรมที่ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยง
บริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญของความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง หัวหน้าของแต่ละสายธุ รกิจจะต้องมี
ความเข้าใจเป็นอย่างดีในความเสี่ยงที่มีอยู่หรือที่จะเกิดขึ้นใหม่ในสายธุรกิจที่รับผิดชอบ โดยต้องคานึงถึงความเสี่ยงในด้าน
ต่างๆ ที่จะมีต่อบริษัทในภาพรวมอีกด้วย
(9) การพัฒนาแบบจาลองความเสี่ยงและการตรวจสอบความถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ
แบบจาลองความเสีย่ งนั้นจะมีลักษณะที่มองไปข้างหน้า ซึ่งคานึงถึงโอกาสและสถานการณ์ของฐานะของสินทรัพย์
หนี้สิน และ ผลการดาเนินงานของธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้การวัดมูลค่ายุติธรรม (Mark-to-Market) จะถูกนาไปใช้กับ
ทุกฐานะของสินทรัพย์และหนี้สินที่เหมาะสม สาหรับตราสารทางการเงินซึ่งมีความซับซ้อนสูง การประเมินมูลค่าตลาดจะถูก
ประเมินอย่างอิสระจากหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ในแบบจาลองที่สาคัญสาหรับการประเมินระดับความเสี่ยงจะมีการทดสอบ
โดยวิธีการ Back-testing หรือวิธีการทางสถิติอื่นๆ อย่างเหมาะสม
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(10) การปฏิบัติตามกฎระเบียบและแนวทางทีด่ ี
บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีและ
กฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
(11) แนวนโยบายต่อธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ใหม่
การท าธุ รกิ จหรื อ การออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ทุ ก ประเภทของบริ ษั ท จะต้ อ งถู กพิ จารณาและอนุ มั ติ โดยสายงาน
ที่ เกี่ ยวข้ องตามแนวนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของทางบริ ษั ท โดยธุ รกิ จและผลิ ตภั ณฑ์ ใหม่ ดั งกล่ า วจะถู กวิ เคราะห์
ในรู ปแบบของผลตอบแทนที่ เพี ย งพอกั บ ความเสี่ ยงที่ จะเกิ ดขึ้ น การค านึ ง ถึ ง ความเสี่ ยงโดยรวมของ บริ ษั ท และรวมถึ ง
ความเพียงพอของเงินกองทุน
(12) การปฏิบัติต่อรายการระหว่างกัน
การทารายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น บริษัทจะพิจารณาปฏิบัติต่อ
รายการเสมือนเป็นรายการทีบ่ ริษัทกระทากับลูกค้าทั่วไป โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
อย่างไรก็ตาม การทาธุรกรรมทางธุรกิจของบริษัทจะถูกควบคุมอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของทางการ
(13) การทดสอบสภาวะวิกฤติ
การทดสอบสภาวะวิกฤติเป็นกระบวนการในการประเมินผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัทภายใต้การ
จาลองสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยความเสี่ยงอันมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท นอกจากนี้
การทดสอบสภาวะวิกฤติยังเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งทางด้านสินเชื่อ ตลาด และสภาพคล่อง
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทาหน้าที่ดู แลการทดสอบสภาวะวิกฤติ ในภาพรวม โดยจะกาหนดสมมุติฐานในการ
ทดสอบ และมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงทาหน้าที่ทดสอบร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการทดสอบให้
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ ซึ่งผลการทดสอบสภาวะวิกฤติได้มีส่วนช่วยในการกาหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเพดานความเสี่ยงต่างๆ และการพัฒนาแผนปฏิบัติการณ์ในสภาวะฉุกเฉิน
โครงสร้างการบริหารความเสีย่ ง
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร คณะกรรมการบริษัท ทา
หน้าที่ในการดูแลความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในภาพรวมของทั้งบริษัท โดยคณะกรรมการบริหาร ภายใต้การแต่งตั้งของ
คณะกรรมการบริษัท จะทาหน้าที่ดูแลทั้งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร และความเสี่ยงระดับรายการของ
แต่ละประเภทความเสี่ยง ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการที่ปรึกษาสาหรับธุรกิจต่างๆ จะทาหน้าที่ดูแลการบริหารความ
เสี่ ย งด้ า นกลยุ ท ธ์ ข องทั้ ง องค์ ก รและของแต่ ล ะสายงาน ซึ่ ง จะได้ รั บ การสนั บ สนุ น โดยฝ่ า ยวางแผนและงบประมาณ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทาหน้าที่พิจารณากาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยมี
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงและธุรกิจ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุน
สาหรับการดูแลความเสี่ยงเฉพาะตัวในระดับรายการนั้นจะมีคณะกรรมการและผู้รับมอบอานาจเฉพาะกิจเป็นผู้ดูแล เช่น
คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา และคณะอนุกรรมการกากับกฏเกณฑ์และการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยมีหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ เช่น ฝ่ายควบคุมสินเชื่อ และฝ่ายกฎหมาย ทั้งนี้ สายธุรกิจทุกสายจะเป็น
เจ้าของความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงในส่วนงานของตนภายใต้นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่กาหนดโดย
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คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการเฉพาะกิจต่างๆ ซึ่งการดาเนินธุรกิจของธนาคารจะอยู่ภายใต้เพดานความ
เสี่ยงสูงสุดที่ถูกกาหนดโดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิเคราะห์การทาธุรกิจใหม่ในแต่ละสายงานภายใต้การ
อนุมัติของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยรายการที่สาคัญในแต่ละเดือนจะถูกรายงานตรงไปยังคณะกรรมการบริหาร
เพื่อรับทราบ ทั้งนี้ระบบบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจะถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
บริหารความเสี่ยงโดยรวม
ทั้งนี้ ในปัจจุบันเทคโนโลยีถือเป็นปัจจัยส่วนสาคัญในการตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ และเป็นช่องทางในการ
เข้าถึงข้อมูล และบริการทางการเงิน หรือที่เรียกว่าการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology: FinTech)
รวมถึง ผู้กากับดูแลธุรกิจทางภาคการเงินได้ออกประกาศเกี่ยวกับการกากับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สถาบันการเงินมีธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี
ในปี 2561 บริษัทจึงได้จัดตั้งฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นเป็นหน่วยงานสนับสนุน โดยมีคณะอนุกรรมการ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้รับมอบอานาจเฉพาะกิจ เพื่อทาหน้าที่ดูแลความเสี่ยงเฉพาะตัวในระดับรายการ
สรุปบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้
 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการดู แ ลให้ บ ริ ษั ท มี ก ระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและความเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากาหนดแนวทางและนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมของกลุ่ม ทั้งนี้คณะกรรมการ
บริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อดูแลและติดตามความเสี่ยงและกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัท โดยมีบทบาทที่สาคัญในการดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม รวมทั้งการกาหนดระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงนาไปยึดปฏิบัติตามหลักการ พื้นฐานในการประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยง
โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและเพดานความเสี่ยงภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการบริษัทย่อย
ภายใต้โครงสร้างการกากับแบบรวมกลุ่ม คณะกรรมการของบริษัทย่อยต่างๆ จะทาหน้าที่ในการดูแล และนา
นโยบายบริหารความเสี่ยงในภาพรวมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทมาปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน รวมถึงการแต่งตั้ง
คณะกรรมการอื่นๆ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานเฉพาะกิจต่างๆ ตามทีน่ โยบายกากับดูแลกิจการกาหนดไว้ นอกจากนี้ยังทา
หน้าที่รายงานกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและฐานะการเงินไปยังคณะกรรมการบริหารของบริษัทอย่างสม่าเสมอ โดยมี
ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย
 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะอนุก รรมการบริห ารความเสี่ย งที่ได้รับ การแต่ง ตั้ง จากคณะกรรมการบริห ารของบริษัท ซึ่ง ประกอบไป
ด้ว ยคณะผู้บ ริห ารระดับ สูง ของบริษัท โดยมีก ารประชุม เป็น ประจาทุก เดือ น และมีอานาจหน้า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบ
ในการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดขององค์กร เพื่อให้การดูแลระบบบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเหมาะสม พร้อมทั้ง
กาหนดกลยุทธ์ กรอบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และฐานะความเสี่ยงที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีฝ่าย
บริหารความเสี่ยง ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงและธุรกิจ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาหน้าที่สนับสนุนในการศึกษาวิจัยเพื่อเสนอแนวนโยบายให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
พิจารณา พร้อมทั้งจัดทาระบบการประเมินความเสี่ยงที่ได้มาตรฐานในการประเมิน วิเคราะห์ และติดตามผลการบริหาร
ความเสี่ยงในด้านต่างๆ เพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ ธนาคารทิสโก้
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ได้มีก ารแต่ง ตั้ง คณะอนุก รรมการบริห ารความเสี่ย งของธนาคารขึ้น อีก คณะหนึ่ง เพื่อ ทาหน้า ที่ค วบคุม ดูแ ลการรับ
นโยบายบริห ารความเสี่ย งในภาพรวมของบริษัท ใหญ่ม าปฏิบั ติในหน่วยงานต่างๆ ของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล โดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารจะรายงานตรงต่อคณะอนุก รรมการบริห ารความเสี่ย งของ
บริษัทภายใต้หลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย
 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจและสายการควบคุมความเสี่ยงเฉพาะด้าน
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจและสายการควบคุมความเสี่ยงเฉพาะด้าน ได้รับการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่ดูแลการบริหารและ
ควบคุมความเสี่ยงในระดับรายการของความเสี่ยงประเภทต่างๆ เช่น คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะอนุกรรมการพิจารณา
สินเชื่อที่มีปัญหา ทาหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อในระดับรายการ โดยมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน เช่น หน่วยงาน
ควบคุมสินเชื่อ เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารของธนาคารและคณะกรรมการของบริษัทย่อยอื่นที่ทาการอนุมัติสินเชื่อจะทา
การติดตามผลการทางานในด้านการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ เป็นประจาทุกเดือน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการของ
ธนาคาร และคณะกรรมการบริหารของบริษัทอย่างสม่าเสมอ
ปัจจัยเสี่ยงสาคัญในการประกอบธุรกิจของบริษทั
ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทได้ระบุปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องที่สาคัญออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความเสี่ยง
จากการให้สินเชื่อ 2) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 3) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา 4) ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน และ
5) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ดังมีรายละเอียดในหัวข้อ 3.1 - 3.5
ความเสี่ยงโดยรวมทุกด้านของบริษัทอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และมีฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งสาหรับ
การขยายธุรกิจต่อไปในอนาคตซึ่งได้ถูกประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทมี
แนวทางการบริหารและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามประเภทความเสี่ยงที่แตกต่างกัน
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากส่วนที่ 3 หัวข้อที่ 14 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
3.1

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่คู่สัญญาหรือผู้กู้ยืมไม่สามารถปฏิบั ติตามเงื่อนไขและข้อ ตกลงใน
สัญญาทาให้ไม่สามารถชาระหนี้ที่มีต่อ บริษัทเมื่อครบกาหนดได้ หรือจงใจไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่จะชาระหนี้ให้กับ บริษัท
ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อหากเกิดขึ้นโดยไม่มีหลักประกัน คุ้ม ครองจะมีผลทาให้ บ ริษัท ต้อ งกัน สารองหนี้สูญ มากขึ้น
อันจะส่งผลต่อกาไรสุทธิและเงินกองทุนของบริษัท
3.1.1 ความเสี่ยงจากการด้อยคุณภาพของสินเชื่อ
ความเสี่ยงจากการด้อยคุณภาพอาจเกิดจากคุณภาพของสินเชื่อที่ลดลง ทั้งนี้ อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ต่อสินเชื่อรวมของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.32 ณ สิ้นปี 2560 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.86 ณ สิ้นปี 2561 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผล
จากการที่บริษัททาการปรับปรุงวิธีการจัดชั้นคุณภาพสินทรัพย์สาหรับสินเชื่อแบบผ่อนชาระ (Installment Loan) ให้มีความ
เข้มงวดมากขึน้ ตามนโยบายการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์อย่างระมัดระวัง แม้ว่าการชาระหนี้ของลูกหนี้และคุณภาพสินทรัพย์
ในพอร์ตสินเชื่อรวมยังคงทรงตัวอยู่ในระดับเดิม นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้น ประมาณการ
ความเสียหายในอนาคต (Expected Loss) ที่เพิ่มขึ้นนั้น ถูกรองรับด้วยค่าใช้จ่ายสารองหนี้สงสัยจะสูญที่เกิดขึ้นระหว่างปีอีกด้วย
ด้วยการบริหารจัดการสินเชื่อด้อยคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพผ่านเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงอันทันสมัยและมีการติดตาม
ชาระหนี้ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้และตัดจาหน่ายหนี้สูญที่รัดกุม โดยมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อรายย่อยเพิ่มขึ้นจากอัตรา
ร้อยละ 2.74 ณ สิ้นปี 2560 เป็นอัตราร้อยละ 3.36 และอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อธุรกิจเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.94
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เป็นร้อยละ 1.32 ทั้งนี้ หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ทั้งหมดมีจานวน 6,876.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,046.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
18.0 แบ่งเป็นของธนาคารจานวน 6,309.06 ล้านบาท และบริษัทย่อยอื่นจานวน 567.14 ล้านบาท
บริษัทใช้วิธีการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสาหรับพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ด้วยวิธี Collective Approach ซึ่ง
จะตั้งสารองตามประมาณค่าความสูญเสียที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอีก 12 เดือนข้างหน้า (Expected Loss) จากพอร์ตสินเชื่อ
ดังกล่าว โดยใช้ข้อมูลสถิติหนี้เสียของพอร์ตสินเชื่อในอดีตประกอบกับการปรับปรุงข้อมูลให้เข้ากับสถานการณ์ล่าสุดในปัจจุบัน
และคานึงถึงวัฎจักรทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ บริษัทมียอดสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับ
โครงสร้างหนี้ทั้งสิ้นจานวน 11,673.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 169.8 ของยอดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดยเงินสารองเป็นส่วนของ
ธนาคารจานวน 11,051.80 ล้านบาทซึ่งคิดเป็นร้อยละ 239.3 ของสารองที่ต้องตั้งตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
นโยบายการตั้งสารองอย่างระมัดระวัง ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้นและ
ป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการดาเนินงาน
3.1.2 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่ออาจเกิดจากการกระจุกตัวของลูกหนี้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท
มีสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อธุรกิจ ในสัดส่วนร้อยละ 54.4 และ 18.7 ของสินเชื่อรวม ตามลาดับ โดยในส่วนของสินเชื่อเช่าซื้อจานวน
130,861.49 ล้านบาท มีการกระจุกตัวของสินเชื่ออยู่ในระดับต่ามาก และกลุ่มลูกหนี้เช่าซื้อรายย่อย 10 รายแรกมีมูลค่ารวมกัน
เพียงจานวน 670.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5 ของเงินให้สินเชื่อเช่าซื้อ หรือร้อยละ 0.2 ของเงินให้สินเชื่อรวม
สาหรับสินเชื่อธุรกิจ มีการให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ จานวน
9,699.49 ล้านบาท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง จานวน 11,386.13 ล้านบาท ธุรกิจสาธารณูปโภคและการบริการ
จานวน 23,289.33 ล้านบาท และธุรกิจการเกษตรและเหมืองแร่ จานวน 673.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.5 ร้อยละ 25.3
ร้อ ยละ 51.7 และร้ อยละ 1.5 ของสิ นเชื่อ ธุ รกิ จ และร้อ ยละ 4.0 ร้อ ยละ 4.7 ร้อ ยละ 9.7 และร้อ ยละ 0.3 ของสิ น เชื่ อรวม
ตามลาดับ ทั้งนี้ ถ้าวัดจากการให้สินเชื่อธุรกิจแก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ 10 รายแรกที่มีมูลค่ารวม 34,417.96 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 11.8 ของสินเชื่อรวม ซึ่งพิจารณาเห็นว่ามีการกระจุกตัวของสินเชื่อธุรกิจอยู่ในธุรกิจสาธารณูปโภคและการ
บริการ อย่างไรก็ตามลูกหนี้ในกลุ่ม ธุร กิจ ดัง กล่า วมีค วามเสี่ย งที่ย อมรับ ได้แ ละเงิน ให้สิน เชื่อ ธุร กิจ ส่ว นใหญ่เ ป็น สิน เชื่อ
มีหลักประกันเกือบทั้งจานวน โดยบริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ย งต่างๆ เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการกระจุกตัว
ของสินเชื่อ โดยมีกระบวนการพิจารณาเครดิตซึ่งจะพิจารณาโครงการที่มีสัดส่วนเงินกู้เ ทียบกับมูลค่าของหลักประกัน ที่
เหมาะสมเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และบริษัทยังจัดให้มีการประเมินและติดตามมูลค่ า
หลักประกันอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังมีขั้นตอนต่างๆ ในการควบคุม การเบิกจ่ายเงินกู้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ให้มีการติดตามคุณภาพของสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง
3.1.3 ความเสี่ยงจากหลักประกัน
ความเสี่ยงจากหลักประกันอาจเกิดจากการที่ลูกหนี้ผิดนัดชาระและกระบวนการติดตามหนี้นั้น มีการบังคับ
หลักประกันซึ่งอาจได้เงินจากการขายหลักประกันไม่คุ้มมูลหนี้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินให้สินเชื่อส่วนใหญ่ของ
บริษัทเป็นสินเชื่อจากธนาคารทิสโก้ซึ่งร้อยละ 77.9 ของเงินให้สินเชื่อในส่วนของธนาคาร เป็นสินเชื่อมีหลักประกัน สาหรับ
สินเชื่อเช่าซื้อ ทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อยังถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ดังนั้นหากผู้เช่าซื้อไม่ชาระเงินตามกาหนดภายใต้หลักเกณฑ์
และกฎหมายที่กาหนด บริษัทสามารถดาเนินการเข้ายึดและครอบครองทรัพย์สิน ได้ในทันทีภายหลังจากได้เข้าครอบครอง
ทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อ การจาหน่ายต่อในตลาดรองมีระยะเวลาค่อนข้างสั้น ซึ่งสามารถกระทาให้เสร็จสิ้นได้ภายในระยะเวลา
เฉลี่ยประมาณ 1 เดือน
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ปัจจัยความเสี่ยงต่อหลักประกันของสินเชื่อเช่าซื้อคือมูลค่าของรถยนต์เก่า เนื่องจากรถยนต์เป็ นทรัพย์สินเช่าซื้อ
หลักที่บริษัทจะเข้ายึดและจาหน่ายต่อในตลาดรถยนต์เก่า แล้วนาเงินที่ได้จากการจาหน่ายมาชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น
หากมูลค่าของรถยนต์เก่าลดลงมากเกินไป อาจทาให้ได้เงินจากการขายหลักประกันไม่คุ้มมูลหนี้ และส่งผลเสียหายต่อกาไร
และเงินกองทุนของบริษัท มูลค่าของรถยนต์เก่าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยประกอบด้วย สภาพความต้องการรถยนต์เก่าโดยรวม
ประเภทและยี่ห้อของรถ และปัจจัยด้านภาษีรถยนต์ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาขายรถใหม่
อย่างไรก็ตาม จากประวัติการยึดและจาหน่ายหลักประกันของการเช่าซื้อรถยนต์ บริษัทสามารถเรียกคืนการชาระ
เงินจากการจาหน่ายทรัพย์สินได้ในอัตราโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 70 - 90 ของมูลหนี้คงค้าง ซึ่งจัดเป็นอัตราที่สูงทาให้
ผลกระทบต่อกาไรของหนี้เสียลดน้อยลงมาก นอกจากนี้ บริษัทได้ดาเนินการเพื่อลดความเสี่ยงด้วยการติดตามราคารถยนต์เก่า
อย่างต่อเนื่อง การเน้นปล่อยสินเชื่อให้มีมูลค่าหลักประกันสูงกว่ามูลหนี้อยู่ตลอดเวลา การเรียกเงินดาวน์โดยเฉลี่ยในระดับที่
เหมาะสม และการเน้นปล่อยสินเชื่อสาหรับรถยนต์ที่มีตลาดรองที่ดี
สาหรับสินเชื่อธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมและสินเชื่อเพื่อการเคหะนั้น หลักประกันส่วนใหญ่ของบริษัท
เป็น อสัง หาริม ทรัพ ย์ ซึ่ง สามารถนามาใช้หัก การตั้ง สารองค่า เผื่อ หนี้สงสัย จะสูญ ของสิน เชื่อ ด้อ ยคุณ ภาพได้ บริษัท ได้
ดาเนินการประเมินราคาหลักประกันตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยส่วนของธนาคารมีสัดส่วนมูลค่าหลักประกันที่
ใช้หักมูลหนี้ของสินเชื่อด้อยคุณภาพในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคิดเป็นร้อยละ 75.8 ของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสาหรับ
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสินเชื่อเพื่อการเคหะทั้งหมด
บริษัทมีความเสี่ยงจากมูลค่าของหลักประกันที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ โดยมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์จะ
ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นหลัก การถดถอยของเศรษฐกิจอาจทาให้มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ลดลง ซึ่งอาจส่งผล
ให้บริษัทต้องเพิ่มการกันเงินสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ อันจะส่งผลต่อกาไรสุทธิและเงินกองทุนของบริษัท นอกจากนี้
การเข้าครอบครองหลักประกัน ยังต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายและการบังคับคดีที่ยุ่งยากและ ใช้เวลานาน อย่างไรก็ตาม
บริษัทได้ติดตามขั้นตอนการทางานด้านการบังคับคดีอย่างใกล้ชิด
3.1.4 ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขายเกิดจากการด้อยค่าของมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดคืนจากลูกหนี้ค้างชาระ
เป็นเวลานาน หรือลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ จากราคาทุนหรือมูลค่าที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า โดยบริษัทมีสินทรัพย์
รอการขาย ณ สิ้น ปี 2561 ซึ่งมีมูลค่าตามราคาต้นทุนทางบัญชีสุทธิหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่า 10.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
0.004 ของสินทรัพย์รวม และค่าเผื่อการด้อยค่าคิดเป็นร้อยละ 52.2 ของมูลค่าสินทรัพย์รอการขายตามราคาต้นทุนทางบัญชี
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อในภาพรวมของ
พอร์ตสินเชื่อ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการกาหนดกลยุทธ์ หลักเกณฑ์ และข้อจากัดต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงจากการให้
สินเชื่อ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการยังมีหน้าที่ในการติดตามและทบทวน
ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อในระดับภาพรวม รวมถึงรายงานข้อมูลความเสี่ย งจากการให้สินเชื่อที่มีความสาคัญให้แ ก่
คณะกรรมการของแต่ละบริษัทได้รับทราบ
ในขณะที่ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อซึ่งจะอยู่ที่บริษัทย่อยที่ทาธุรกิจการให้สินเชื่อ โดยความเสี่ยงจากการให้
สินเชื่อเฉพาะด้านในระดับรายการของบริษัทย่อยต่างๆ อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ และ
คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อจะทาหน้าที่ดูแลการพิจารณาและอนุ มัติ
สิ น เชื่ อ ส าหรั บ ธุ ร กรรมที่ มี ค วามเสี่ ย งอยู่ ใ นระดั บ ต่ าสามารถได้ รั บ การพิ จ ารณาจากบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
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คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อดูแลความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อและคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา
ทาหน้าที่ติดตามและกับการค้างชาระของสินเชื่อที่มีปัญหาและสินทรัพย์รอการขายอย่างใกล้ชิด
กระบวนการประเมินความเสี่ยงที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์ลูกหนี้ การจัดอันดับเครดิต การวิเคราะห์โอกาส
การผิ ดนั ด ชาระและความเสีย หาย การวิ เคราะห์ก ารกระจุ กตั วของสิ นเชื่อ และเงิ น กองทุ น ที่ใ ช้ใ นการรองรั บความเ สี่ ย ง
จากการให้สินเชื่อ เป็นแนวทางปฏิบัติที่สาคัญของบริษัท โดยบริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญของกระบวนการประเมินความ
เสี่ยง ดังนั้น การดาเนินงานด้านเครดิตทั้งหมดจะอยู่ภายใต้กระบวนการอนุมัติสินเชื่อที่เป็นมาตรฐานโดยอาศัยหลักเกณฑ์ใน
การจัดอันดับเครดิตของสินเชื่อต่างๆ ในส่วนของสินเชื่อรายย่อยได้ใช้การจัดอันดับเครดิตโดยการพิจารณาถึงลักษณะที่
คล้ายคลึงกันของสินเชื่อแต่ละราย โดยอาศัยการพิจารณาข้อมูลในภาพรวม สาหรับการพิจารณาอันดับเครดิตของสินเชื่อธุรกิจ
ได้พิจารณาถึงลักษณะความเสี่ยงที่แตกต่างกันของแต่ละรายธุรกรรมในรายละเอียด
การจัดการด้านความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเป็นอีกปัจจัยสาคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการ
ให้สินเชื่อ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมการกระจุกตัวของสินเชือ่ ได้ถูกจัดทาโดยคานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับการ
ดาเนินธุรกิจและเงินกองทุนของบริษัท
บริษัทมีมาตรการและข้อจากัดของการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่ทั่วถึงและรัดกุม ซึ่งดูแลความเสี่ยงทั้งใน
ระดับภาพรวมของพอร์ตสินเชื่อและระดับรายการ รวมถึงการติดตาม และจัดการกับสินเชื่อที่มีปัญหาและสินทรัพย์รอการขาย
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ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่ บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชาระเงินเมื่อครบกาหนด
เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนใหม่มาให้ได้เพียงพอต่อความต้องการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดซึ่งอาจทาให้เกิดความเสียหายต่อ ธนาคารได้ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอก โดยปัจจัยภายในขึ้นอยู่กับโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สิน และการสารองสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อนามาใช้รองรับ
ความต้องการ ส่วนปัจจัยภายนอกขึ้นอยู่กับภาวะสภาพคล่องของตลาดและความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงินเป็นหลัก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์สภาพคล่องจานวน 64,046.99 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดจานวน
1,191.80 ล้านบาท เทียบกับ 1,324.81 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิจานวน 54,071.39
ล้านบาท เทียบกับ 44,647.15 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 และเงินลงทุนชั่วคราว 8,792.84 ล้านบาท เทียบกับ 7,125.98 ล้าน
บาท ณ สิ้นปี 2560
บริ ษั ท มี ค วามเสี่ ย งจากความไม่ ส อดคล้ อ งกั น ของสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ในระยะสั้ น ตามอายุ สั ญ ญา (Maturity
Mismatch) อยู่ในระดับปานกลาง โดยหลังจากปรับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตของเจ้าหนี้และลูกหนี้เมื่อครบกาหนดสัญญา
แล้ว เช่น การไม่ได้รับเงินตามสัญญา หรือการฝากต่อเมื่อครบกาหนด ซึ่งความไม่สอดคล้องกันของสินทรัพย์และหนี้สิน
ในระยะสั้นตามอายุสัญญาที่ไม่เกิน 1 ปี พบว่าธนาคารมีสินทรัพย์ตามอายุสัญญามากกว่าหนี้สินตามอายุสัญญาเป็นจานวน
57,371.55 ล้านบาท นอกจากนี้ ธนาคารยังมีวงเงินกู้ยืมในกรณีฉุกเฉิน กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน รวมถึงเงินกู้ยืม
ระหว่างธนาคาร ซึ่งเพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
โครงสร้างเงินทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีเงินรับฝาก 193,108.31 ล้านบาท หุ้นกู้ระยะยาว (ทั้งด้อยสิทธิ
และไม่ ด้ อยสิ ทธิ ) รวมมูลค่ าคงเหลื อ ทั้ง สิ้ น 18,680.00 ล้า นบาท และหุ้น กู้ ร ะยะสั้น รวมมูลค่ า 31,000.00 ล้ านบาทและ
มีตั๋วแลกเงินรวมมูลค่า 5,876.92 ล้านบาท
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 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอยู่ภายใต้การดูแลของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยหน่วยธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการฐานะสภาพคล่องในแต่ละวัน ให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายบริหารความ
เสี่ยงของธนาคาร รวมถึงตามเกณฑ์ของทางการ
นโยบายหลักในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องประกอบด้วย การบริหารจัดการโครงสร้างกระแสเงินสด
การกระจุกตัวของเงินฝาก ปริมาณการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง
(Liquidity Coverage Ratio: LCR) การดารงแหล่งที่มาของเงินให้สอดคล้องกับการใช้ไปของเงิน (Net Stable Funding
Ratio: NSFR) กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้พิจารณาถึงสภาพคล่องในตลาด รวมทั้งผลกระทบต่อสถานะ
ความเสี่ยงของธนาคารในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้คาดการณ์ขึ้น ในส่วนของความเสี่ยงจากความไม่สอดคล้องกันของ
กระแสเงินสดจากสินทรัพย์และหนี้สินตามอายุสัญญา (Maturity Mismatch) และระดับของสินทรัพย์สภาพคล่องจะต้อง
ถูกติดตามอย่างสม่าเสมอ การจัดหาแหล่งเงินทุนและการกระจุก ตัวของแหล่งเงินทุนจะต้องถูกวางแผนเพื่อให้ความเสี่ย ง
และผลตอบแทนอยู่ ใ นระดับ ที่เ หมาะสม รวมถึง การทดสอบภาวะวิก ฤตด้า นสภาพคล่อ งในสถานการณ์จาลองต่า งๆ
นอกจากนี้แผนฉุกเฉินสาหรับการบริหารจัดการสภาพคล่องในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจได้ถูกจัดทาขึ้นเพื่อให้สามารถนามาใช้
ได้ทันเวลา ผ่านแผนฉุกเฉินเพื่อการบริหารสภาพคล่องในยามวิกฤติ (Liquidity Contingency Plan)
3.3

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารและอัตรา
ดอกเบี้ย ซึ่งจะมีผลทาให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือเงินกองทุนของบริษัทหรือการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินของบริษัท
3.3.1

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าตราสารทุนและกองทุนรวมอีทีเอฟ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินลงทุนสุทธิในตราสารทุนเป็นจานวน 1,360.13 ล้านบาท แบ่งเป็น
ตราสารทุน ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีมูลค่าตามราคาตลาดจานวน 299.56 ล้านบาท และกองทุนรวมอีทีเอฟซึ่ง
มีมูลค่าตามราคาตลาดจานวน 780.28 ล้านบาท และตราสารทุนที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีมูลค่าตามราคาต้นทุน
ทางบัญชีสุทธิหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าจานวน 219.51 ล้านบาท
ในปี 2561 บริษัทมีกาไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นจานวนทั้งสิ้น 486.78 ล้านบาท ในขณะเดียวกันบริษัทมี
ผลขาดทุนจากส่วนต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดของหลักทรัพย์จดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กับราคาทุน
ของหลักทรัพย์ ที่ไม่ได้รับรูใ้ นกาไรขาดทุนตามมาตรฐานการลงบัญชีหลักทรัพย์เผื่อขายจานวน 88.53 ล้านบาท
(1) ความเสี่ยงจากตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และกองทุนรวมอีทีเอฟ
ส าหรั บ เงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ละกองทุ น รวมอี ที เ อฟ
บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในตลาด โดยมีเงินลงทุนเผื่อขาย (Available for Sale) จานวน
1,140.62 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลต่อกาไรขาดทุนของบริษัทก็ต่อเมื่อมีการขายหลักทรัพย์ออกไป อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงของราคาจะส่งผลกระทบกับเงินกองทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นทันที ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผลขาดทุนที่ยังไม่รับรู้
ในกาไรขาดทุนจากการตีมูลค่าตามราคาตลาดเป็นจานวน 88.53 ล้านบาท
บริษัทได้นาเอาแบบจาลอง Value at Risk มาใช้วัดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์จดทะเบียนและรายงานให้กับผู้บริหารระดับสูงในสายงานที่เกี่ยวข้องและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็น
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รายวัน Value at Risk บอกถึงผลขาดทุนสูงสุดของพอร์ตเงินลงทุนที่สามารถเกิดขึ้น ณ ระดับความเชื่อ มั่นและช่วงระยะเวลา
ที่กาหนดในอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทมีค่า Value at Risk สาหรับ
ระยะเวลา 90 วันตามกรอบระยะการลงทุน และ ณ ความเชื่อมั่นร้อยละ 99.0 เท่ากับ 206.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
192.28 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สาเหตุหลักมาจากการการปรับเพิ่มขึ้นของปัจจัยความเสี่ยงระหว่างปี นอกจากนี้
บริษัทยังได้กาหนดวงเงินการเตือนความเสี่ยง (Trigger Limits) ประเภทต่างๆ เพื่อใช้ในการควบคุมและติดตามความเสี่ยง เช่น
วงเงินการกระจุกตัว วงเงินจากัดขาดทุน เป็นต้น
(2) ความเสี่ยงจากตราสารทุนที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัทมีเงินลงทุนทั่วไปในหลักทรัพย์ประเภททุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นจานวน 219.51
ล้านบาท ลดลงจาก 420.36 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 จากการขายตราสารทุนบางส่วน ปัจจุบัน บริษัท ไม่มีน โยบายที่จ ะ
ลงทุน เพิ่ม เติม ในหลักทรัพย์ที่ไม่จดทะเบียน แต่มุ่งเน้นการติดตามคุณภาพของหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องและขายหลักทรัพย์
ออกเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม
3.3.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ความเสี่ยงจากโครงสร้างสินทรัพย์
และหนี้สินที่มีดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากมูลค่าตลาดตราสารหนี้
(1) ความเสี่ยงจากโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินที่มีดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินที่มีดอกเบี้ย เกิดจากการกาหนดการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ของสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทที่ไม่พร้อมกัน (Interest Rate Mismatch) ซึ่งหากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเปลี่ยนแปลงไป
อาจทาให้ต้องรับภาระต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยรับ ส่งผลทาให้ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับลดลงและ
กระทบต่อกาไรและเงินกองทุนของบริษัทได้
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ทาหน้าที่เป็นเสมือนคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินในการ
ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากความแตกต่างของโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว โดยควบคุมดูแล
โครงสร้างกาหนดเวลาของสินทรัพย์และหนี้สินที่มีดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีโครงสร้าง
สินทรัพย์และหนี้สินที่มีดอกเบี้ย แบ่งตามระยะเวลาการเปลี่ยนดอกเบี้ยดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์
และหนี้สิน
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนต่าง

เปลี่ยนดอกเบี้ย
ภายใน 1 เดือน
116,622.31
(88,951.01)
28,671.30

เปลี่ยนดอกเบี้ย
ภายใน 2-12 เดือน
61,300.41
(140,258.40)
(78,957.99)

เปลี่ยนดอกเบี้ย
ภายใน 1-2 ปี
44,445.62
(15,878.10)
28,567.52

เปลี่ยนดอกเบี้ย
ภายหลัง 2 ปี
71,049.78
(8,985.29)
62,064.48

รวม
293,418.11
(253,072.80)
40,345.31

ทั้งนี้ บริษัทมีส่วนต่างของสินทรัพย์และหนี้สินในระยะเปลี่ยนดอกเบี้ยภายใน 1 ปี โดยมีหนี้สินมากกว่า
สินทรัพย์ในช่วงระยะเปลี่ยนดอกเบี้ยภายใน 2-12 เดือนเป็นจานวน 78,957.99 ล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มอัตรา
ดอกเบี้ยที่มีแนวโน้ม ที่จะปรับเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ความแตกต่างของโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยของบริษัทอยู่ภายใต้
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
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(2) ความเสี่ยงจากมูลค่าตลาดของตราสารหนี้
ความเสี่ยงจากมูลค่ าตลาดของตราสารหนี้เกิ ดจากการที่มูลค่าตลาดของตราสารหนี้ประเภทกาหนดอัตรา
ดอกเบี้ยแบบคงที่อาจลดลง เนื่องมาจากการขึ้นของอัตราดอกเบี้ย เพราะอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในตลาดสูงขึ้น ราคาตลาด
ของตราสารหนี้จึงต้องปรับลดลงเพื่อให้ผลตอบแทนเท่ากับตลาด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินลงทุนในตราสารหนี้รวม 7,643.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 5,741.68 ล้าน
บาท ณ สิ้นปี 2560 โดยมีค่าระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (Duration) ของพันธบัตรเฉลี่ยอยู่ที่ 0.30 ปี เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2560 ซึ่งอยู่
ที่ 0.21 ปี ขณะที่มีค่าระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (Duration) ของหุ้นกู้เฉลี่ยอยู่ที่ 1.39 ปี เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 0.98 ปี
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของเงินลงทุ นในตราสารหนี้ ยังจัดว่าอยู่ในระดับปานกลาง และยังคง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการรักษาสภาพคล่องให้เป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
โดยหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงพอร์ตของหน่วยธุรกิจนั้นภายใต้หลักเกณฑ์และข้อจากัดที่
กาหนดโดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานกากับดูแลความเสี่ยงเฉพาะด้านถูกจัดตั้ง ขึ้นเพื่อให้มีหน้าที่ดูแลใน
ด้านต่างๆ สาหรับธุรกรรมที่มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่สูง เช่น การกาหนดหลักเกณฑ์การลงทุน อานาจใน
การตัดสินใจลงทุน และคู่ค้า เป็นต้น
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เหมาะสมจะถูกนามาประยุกต์ใช้ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของทั้ง
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัทจะถูกประเมินโดยแบบจาลอง Value at Risk รวมถึงวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะ
ของความเสี่ยงแต่ละประเภท นอกจากนี้บริษัทยังได้ใช้กระบวนการ Back Testing ในการตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบจาลอง Value at Risk และการประเมินความเสี่ยงภายใต้ภาวะวิกฤติ (Stress Testing) เพื่อใช้ประกอบการวัดความเสี่ยง
ในกรณีที่ตัวแปรจากแบบจาลองได้ถูกกาหนดให้อยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุด ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการทาธุรกรรมรวมถึง
สภาพคล่องของหลักทรัพย์จะต้องได้รับการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการอย่างเพียงพอ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจะถูกวิเคราะห์ในรูปของการกาหนดการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทที่ไม่พร้อมกัน (Interest Rate Mismatch) และผลกระทบที่เกิดกับรายได้ดอกเบี้ย
สุทธิของบริษัทภายใต้สถานการณ์จาลองต่างๆ
ฐานะความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่มีความซับซ้อน เช่น ตราสารอนุพันธ์ จะถูกบริหารจัดการด้วย
ความระมัดระวัง ซึ่งความเสี่ยงด้านอนุพันธ์จะถูกวิเคราะห์โดยพิจารณาความเสี่ยงพื้นฐานเพื่อเข้าใจถึงสถานะความเสี่ยง
ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้นโยบายบริหารความเสี่ยงทางด้านตราสารอนุพันธ์ได้ถูกจัดทาขึ้นเพื่อให้การควบคุมและบริหาร
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความซับซ้อนของตราสารอนุพันธ์นั้น
3.4 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน
โดยอ้างอิงจากคาจากัดความของ The Bank for International Settlements โดย Basel Committee on Banking
Supervision และตามแนวปฏิ บั ติแห่งธนาคารแห่ งประเทศไทย เรื่อง การบริ หารความเสี่ ยงด้ านปฏิ บั ติการ ความเสี่ ยง
ด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดหรือความไม่เพียงพอของกระบวนการ
ทางาน บุคลากร ระบบงาน หรือปัจจัยภายนอก โดยรวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมายและการทุจริต อันเป็นผลให้เกิดความเสียหาย
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ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เช่น ชื่อเสียงและการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทตระหนักดีว่าความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
เป็นความเสี่ยงหนึ่งที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท จึงได้ให้ความสาคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
พัฒนาวิธีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป เป็นผู้วางกรอบของแนวนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง ประเมินและควบคุมความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท โดยมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการทาหน้าที่
สนับสนุนและผลักดันให้ทุกหน่ วยงานปฏิบัติตามกรอบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่กาหนดไว้
รวมถึงการดาเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดวางระบบควบคุมภายในสาหรับแต่ละธุรกิจอย่างพอเพียงมีหน่วยงานกากับทา
หน้าที่ดูแลให้หน่วยธุรกิจปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของทางการ มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทาหน้าที่ วิเคราะห์ ความเสี่ย งและให้ค าแนะนากั บหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานธุรกิ จ
เพื่อให้มั่นใจว่ามีระดับการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่เหมาะสม และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทาหน้าที่
ตรวจสอบและให้ความเชื่อมั่นต่อระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงทั้งหมดอย่างเป็นอิสระภายใต้การกากับโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ในปี 2561บริ ษั ท มี ก ารขยายการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ออกไปในหลายๆ ด้ า น ทั้ ง ในการขยายช่ องทางการให้ บ ริ ก าร
ด้ า นดิ จิ ตั ลและการออกผลิ ตภั ณ ฑ์ ใ หม่ ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ค วามเสี่ ย งจากด้ า นปฏิ บั ติ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ตามการขยายตั ว ของธุ ร กิ จ
อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ได้ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งสาหรั บ ธุ ร กิ จ ใหม่ ขึ้ น เพื่ อ ตรวจสอบและให้ มั่ น ใจว่ า
ความเสี่ยงที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ใหม่และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญเหล่านั้นได้รับการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ก่อนการ
เริ่มดาเนินการ นอกจากนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจรวมถึงแนวโน้มการทุจริตที่มีพฤติกรรมการฉ้อโกงที่ซับซ้อนมาก
ขึ้น นอกเหนือจากการดาเนินการอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริตอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อพิจารณากาหนดแผนการลดความเสี่ยงด้านทุจริต ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในปี 2561 บริษัทได้ริเริ่ม
พัฒนาระบบที่ใช้ในการตรวจจับรายการทุจริตหรือรายการผิดปกติ (Transaction Fraud Monitoring) เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
กระบวนการในการเฝ้าติดตามรายการและตรวจจับรายการที่มีความผิดปกติประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมของการทารายการและสามารถดาเนินการลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งกับลูกค้าและทิสโก้ได้
ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของบริษัทที่มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องนั้น เริ่มตั้งแต่การสร้าง
วัฒนธรรม การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการและกาหนดให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติก ารของ
หน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบของตนเอง โดยมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการทาหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการในภาพรวมของทั้งบริษัท และสนับสนุน ติดตามและกากับดูแลทุกหน่วยงานให้ดาเนินการตามแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงที่กาหนด ในขั้นตอนการดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการนั้น จะมีการระบุความเสี่ยงที่สาคัญ
ประเมินประสิทธิภาพของการควบคุม และกาหนดแผนในการลดหรือป้องกันความเสี่ยงรวมถึงการกาหนดตัวชี้วัด ความเสี่ยง
(Key Risk Indicator) เพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามความเหมาะสมกับธุรกิจ (Risk Appetite) ทั้งนี้ ผลของ
การประเมินความเสี่ยงในภาพรวมมีการรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
อย่างไรก็ดี เนื่องจากในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการดาเนินธุรกิจของบริษัทรวมถึงการ
ขยายช่องทางการให้บริการในรูปแบบดิจิตัลที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึง
ความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ ในปี 2561 ภายใต้การบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ของบริษัท
3-12

ส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 3 ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกากับดูแลความเสี่ยงที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นการเฉพาะ เพื่อให้สามารถประเมินความเหมาะสมและประสิทธิภาพของการควบคุมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดตามระดับความเสี่ยงผ่านตัวชี้วัดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Key Risk Indicator) เพื่อจัดการให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ และกาหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการความเสี่ยง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกากับดูแลความมีประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย
ในส่วนของการบริหารจัด การข้อ ผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิด จากการปฏิบัติง านซึ่งถือ เป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการนั้น บริษัทจัดให้มีระบบงานที่ใช้ในการบันทึกรายงานข้อผิดพลาดเพื่อให้มีกระบวนการใน
การแก้ไขปรับปรุงอย่างเป็นระบบและทันการณ์ รวบรวมจัดทาฐานข้อมูลข้อผิดพลาดและความเสียหายที่สามารถใช้ในการ
วิเคราะห์เพื่อนามาใช้ในการพิจารณาแนวทางลดความเสี่ยง ลดระดับของอัตราความผิดพลาดที่เกิด ขึ้น หรือเพื่อใช้ในการ
ติดตามและกากับดูแลเพื่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น นอกจากนี้ บริษัทมีการกาหนดแนว
ปฏิบัติตลอดจนอานาจในการพิจารณาและอนุมัติชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกค้า เพื่อให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
เป็นธรรมต่อลูกค้า ทั้งนี้ สรุปภาพรวมของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในบริษัท รวมถึงรายการข้อผิดพลาดที่มีสาระสาคัญและสรุป
รายงานเกี่ยวกับการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ลูกค้า ได้มีการนาเสนอรายงานให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องรับทราบและพิจารณา
กาหนดแนวทางในการแก้ไขตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี ในส่วนของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนนั้น บริษัทจัดให้มี
ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและกาหนดมาตรการการจัดการข้อร้องเรียนเพื่อให้สามารถยุติข้อร้องเรียนได้ภายในระยะเวลา
ที่ ก าหนด ข้ อ ร้ อ งเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ ผ่ า นทางช่ อ งทางต่ า งๆ จะได้ รั บ การวิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป ผลเพื่ อรายงานให้ ผู้ บ ริ หารและ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องรับทราบ รวมถึงพิจารณาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพตามความเหมาะสมต่อไป
ในปี 2561 บริษัทมีแผนการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการรับและจัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
โดยที่บริษัทเป็นกลุ่มธุรกิ จที่มีการให้บริการทางการเงินกับลูกค้า การดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้าจึงเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง ทิสโก้ได้พัฒนาแผนและเตรียมความพร้อมใน
การรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ในทุกระบบงานที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมหลักหรือธุรกรรมที่
มีความสาคัญ เพื่อมิให้เกิดการหยุดชะงักในการดาเนินธุรกิจ การกาหนดกระบวนการในการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถกู้คืน
ระบบงานสาคัญให้พร้อมใช้งานภายในระยะเวลาที่กาหนด บริษัทมีการจัดให้มีการทดสอบเป็นประจาสม่าเสมอเพื่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและการดาเนินการในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ บริษัท
ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจมีต่อความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จึงได้มีการกาหนดแผนรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Plan) ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนการรองรับการดาเนินธุรกิจต่อเนื่อง เพื่อกาหนดมาตรการในการ
บริหารจัดการกรณีเกิดภาวะการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการรักษา
ความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากความสูญเสียใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยในการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพของการดาเนินการ
ตามแผนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องนั้น บริษัทได้กาหนดแผนและพัฒนาช่องทางการสื่อสารในช่วงการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
ระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน รวมถึงช่องทางการสื่อสารกับบุคคลภายนอก เพื่อให้สามารถสื่อสารให้รับทราบถึงสถานการณ์และ
แนวทางดาเนินการขององค์กรได้อย่างทันท่วงที
ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ภัยคุกคามด้านไซเบอร์เป็นประเด็นความเสี่ยงที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อการดาเนินธุรกิจขององค์กรทั้งในรูปของผลกระทบที่เป็นตัวเงินหรือผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กรหรือ
ผลกระทบอื่ นๆ บริ ษั ทตระหนั กถึ งผลกระทบของภั ยคุ กคามดั งกล่ าวและเตรี ยมความพร้ อมสาหรั บแนวทางป้ องกั นรวมถึ ง
แผนการรองรับภัยคุกคามด้านไซเบอร์กรณีเกิดผลกระทบจากเหตุดังกล่าว. มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร
ขององค์ กรเกี่ ยวกับรูปแบบของภั ยคุ กคามด้านไซเบอร์ อย่างสม่ าเสมอผ่ านการจั ดอบรมสั มมนา การปิ ดประกาศในที่ ต่างๆ
3-13

ส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 3 ปัจจัยความเสี่ยง

รวมถึงการประกาศข้อมูลข่าวสารบนหน้าเว็บไซด์ขององค์กร เพื่อสร้างการตระหนักรู้ หลีกเลี่ยงหรือลดโอกาสจากการได้รั บ
ผลกระทบจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
(Cyber Crime) ตลอดจนติดตามและประเมินความเสี่ยงด้านระบบเทคโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มความแข็งแกร่งของมาตรการการรักษาความปลอดภัยรวมถึง
จัดให้มีแผนการรองรับและแผนการสื่อสารทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรให้เหมาะสม ในปี 2561 บริษัทจัดให้มีการ
ทดสอบความพร้อมขององค์กรในการรับมือภัยจากอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์โดยจาลองโจทย์สถานการณ์ขึ้น และทดสอบ
ความพร้อมทั้งในด้านเทคนิคและด้านธุรกิจ (Cyber Drill) โดยผู้เข้าร่วมทดสอบประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหารระดับสูง หัวหน้า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบในการติดต่อ ดูแล หรือให้ข้อมูลข่าวสารกับลูกค้า บุคคลภายนอก รวมถึงการ
ให้ข้อมูลผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ เจ้าหน้าที่ด้าน IT ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่ที่ทาหน้าที่รับมือภัยคุกคามด้านไซเบอร์ (Incident
Response Team) เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมและรับทราบถึงแนวทางในการรับมือกับภัยอาชญากรรมทาง
ไซเบอร์ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ได้อย่างเหมาะสม
3.5

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยงด้านกลยุท ธ์ คือ ความเสี่ ยงอั นเกิด จากการก าหนดแผนกลยุท ธ์และการปฏิบัติ ตามแผนกลยุทธ์ อย่า ง
ไม่เหมาะสม หรืออาจเป็นความไม่สอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย โครงสร้างองค์กร การแข่งขัน และทรัพยากร
ขององค์กร ซึ่งในท้ายที่สุดจะส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของบริษัท
3.5.1 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขันในธุรกิจ
แม้บริษัทจะมีการกระจายตัวของแหล่งรายได้ไปในหลายๆ ธุรกิจที่มีแนวโน้มดี ซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่มีความผันแปรไป
กับภาวะเศรษฐกิจ ทางด้านธุรกิจเช่าซื้อมีความผันผวนกับภาวะเศรษฐกิจ และสภาพการแข่งขันของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับ
การเจริญเติบโตของการบริโภคเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการเติบโตของเงินให้สินเชื่อและคุณภาพของสิ นเชื่อ หากภาวะเศรษฐกิจเกิด
การชะลอตัว หรือสภาพการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น จะส่งผลกระทบต่อปริมาณธุรกรรมและรายได้ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมี
ส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในภาวะที่ดีและมีสถานะความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจ จึงทาให้ผลกระทบที่มีไม่มากนัก
นอกจากนี้ ในส่วนของเงินลงทุนประเภทตราสารทุนของบริษัทนั้น ยังมีความสัมพันธ์อย่างมากกับแนวโน้มทาง
เศรษฐกิจโดยรวมและภาวะการขยายตัวของตลาดทุน รวมถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาด หากปัจจัยทางเศรษฐกิจดี มีภาวะ
ความมั่นคงสูง ราคาหลักทรัพย์ควรจะปรับตัวขึ้นอย่างมาก และส่งผลดีต่อกาไรของบริษัท ในทางกลับกันหากมีปัจจัยลบที่รุนแรง
และไม่คาดคิดเกิดขึ้น เช่น การเกิดสงคราม ก่อการร้าย หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงนโยบายของภาครัฐ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ความเชื่อมั่ นทางเศรษฐกิ จในอนาคต ราคาหลั กทรั พย์ อาจปรั บตัวลงได้อย่ างมากและส่ งผลท าให้ ก าไรของบริ ษัทลดลง ทั้ งนี้
ผลกระทบนี้ ครอบคลุมไปถึงธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจการจัดจาหน่ ายหลั กทรัพย์ที่ขึ้ นอยู่กั บภาวะของตลาด
หลั กทรั พย์ ด้ วย อย่ างไรก็ ตาม รายได้ จากธุ รกิ จนายหน้ าซื้ อขายหลั กทรั พย์ ขึ้ นอยู่ กั บปริ มาณการซื้ อขายหลั กทรั พย์ ในตลาด
หลักทรัพย์ ในขณะที่ระดับราคาของหลักทรัพย์เองอาจส่งผลกระทบไม่มากนัก บริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงโดยใช้โครงสร้างต้นทุน
แบบแปรผันในธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งช่วยลดผลกระทบของรายได้จากความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่แน่นอนของตลาดหลักทรัพย์
สาหรั บ ธุ ร กิ จ การจั ด การกองทุ น มี ปั จ จั ย ความเสี่ ย งทางธุ ร กิ จ ที่ ส าคั ญ คื อ การแข่ ง ขั น ในด้ า นราคา แต่ มี
ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจน้อยกว่าธุรกิจอื่น เนื่องจากรายได้จากธุรกิจมาจากค่าธรรมเนียมที่คานวณจากมูลค่าของ
สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ผลกาไรหรือขาดทุนของการลงทุนโดยกองทุนไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงให้กับ บริษัท แต่อาจส่งผล
ทางอ้อมซึ่งไม่รุนแรงมากนักหากขนาดของกองทุนลดลง
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3.5.2 ความเสี่ยงจากความเพียงพอของเงินกองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในการคานวณความเพียงพอของเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel III ธนาคารดารง
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามเกณฑ์การดารงเงินกองทุนตามวิธี Internal Rating Based Approach (IRB) ซึ่งอัตรา
เงินกองทุนต่อ สินทรัพ ย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 22.91 โดยยัง คงสูงกว่าอัตราเงินกองทุนขั้ นต่าร้อ ยละ 10.375
ที่กาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะที่เงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ
17.85 และร้อยละ 5.06 ตามลาดับ โดยอัตราส่วนการดารงเงินกองทุนชั้นที่ 1 ดังกล่าวยังคงสูงกว่าอัตราขั้นต่าร้อยละ 7.875
ในขณะที่ บล. ทิสโก้ มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไป (NCR) อยู่ที่ร้อยละ 105.91 ซึ่งยังคงสูงกว่าอัตราขั้นต่าที่
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้ที่ร้อยละ 7.00
นอกจากการดารงเงินกองทุนตามเกณฑ์ของ ธปท. บริษัทได้ดาเนินการวัดความเสี่ยงและดารงเงินกองทุน
ภายใน (ICAAP) ซึ่งได้ประเมินเงินกองทุนความเสี่ยงขึ้นจากแบบจาลองภายใน โดยประเมินว่าบริษัทควรมีเงินกองทุนเพื่อ
รองรับความเสี่ยงไว้เป็นจานวน 14,795.51 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40.1 ของเงินกองทุนรวมภายใต้เกณฑ์ Basel III - IRB
ที่ 36,890.19 ล้านบาท โดยยังมีเงินกองทุนส่วนเกินสาหรับรองรับความเสี่ยงและขยายธุรกิจในอนาคตอีกเป็นจานวน
22,094.68 ล้านบาท
3.5.3 ความเสี่ยงจากผลการดาเนินงานของบริษทั ย่อย
เนื่องจากบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อไปลงทุนในบริษัทอื่นและไม่มีการดาเนินธุรกิจอื่น ใด ผลการ
ดาเนินงานของบริษัท จะเกิด ขึ้น จากผลการดาเนิน งานของบริษัท ที่ บ ริษัท ไปลงทุน ดัง นั้น ความเสี่ย งที่จ ะเกิด ขึ้น กับ
บริษัท จึง เป็น ความเสี่ย งจากการประกอบธุร กิจ ของบริษัท ย่อ ย ความเสี ่ย งจากการประกอบธุร กิจ ของบริษ ัท ย่อ ย
หมายความถึง ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของธนาคารทิสโก้ ที่เป็นบริษัทแกนของบริษัทและการประกอบธุรกิจของ
บริษัทย่อยอื่น ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทย่อยจานวน 8 บริษัท รวมทั้งธนาคารทิสโก้ โดยรายได้ส่วนใหญ่ของ
บริ ษั ทจะมาจากเงิ นปั น ผลรั บ จากบริ ษั ท ย่ อ ย ดั ง นั้ น หากบริ ษั ทย่ อยมี ผ ลการด าเนิ นงานที่ ไ ม่ ดี อาจส่ งผลกระทบต่ อ
ผลการดาเนินงานโดยรวมของบริษัท ทาให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
บริษั ทจะรับรู้ส่วนแบ่งกาไรจากบริษั ทย่ อยทั้ งหมดซึ่ งรวมถึงส่ วนแบ่งกาไรจากธนาคารทิ สโก้ ด้วย ในงวดปี
2561 ธนาคารทิสโก้และบริษัทย่อยอื่นมีกาไรสุทธิ 6,423.46 ล้านบาท โดยจานวนดังกล่าวได้รวมส่วนแบ่งกาไรจากบริษัท
ย่อยอื่นนอกจากธนาคารทิสโก้ จานวน 1,513.70 ล้านบาท แม้ว่าในปั จจุ บันบริ ษัทย่อยจะมี ผลการด าเนินธุรกิจที่ดี และ
สามารถสร้างกาไรให้กับบริษัท แต่บริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญของการเลือกบริษัทที่จะลงทุนในอนาคต ดังนั้นที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทจึ งได้ กาหนดนโยบายการลงทุนของบริ ษัท โดยจะลงทุ นในธุ รกิ จที่ช่ วยเสริ มศั กยภาพในการแข่ งขั น
ให้กับบริษัท อีกทั้งพิจารณาจากแนวโน้มของธุรกิจ อุตสาหกรรม การแข่งขันและศักยภาพในการทากาไรระยะยาว และเน้น
การควบคุมความเสี่ยงแบบระมัดระวัง
รายได้สุทธิจากบริษัทย่อยอื่นนอกจากของธนาคารทิสโก้คิดเป็นร้อยละ 26.5 ของรายได้สุทธิของธนาคาร
ทิสโก้และบริษัทย่อยอื่น ดังนั้นผลการดาเนินงานของบริษัทย่อยจึงมีความสาคัญอย่างมากต่อผลกาไรรวม รายได้ หลัก
จากบริษัทย่อยอื่นประกอบด้วยรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากธุรกิจวาณิชธน
กิจ และรายได้ค่ าธรรมเนี ยมและบริ การจากธุ รกิจ จัด การกองทุ น ซึ่งรายได้ ค่านายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์ และรายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการจากธุรกิจวาณิชธนกิจมาจากการดาเนินงานของบล. ทิสโก้ ในขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริการจากธุรกิจจัดการกองทุนมาจากการดาเนินงานของบลจ.ทิสโก้
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ธุรกิ จของบริ ษั ทย่อยขึ้ นกั บภาวะกิ จกรรมในตลาดเงิ นและภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเป็ นหลัก อย่างไรก็ ตาม
ความเสี่ยงจากธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจจัดการกองทุนของบริษัทย่อย จะส่งผลต่อความสามารถในการทากาไรในแต่ละปี
แต่จะไม่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเงินกองทุน เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เน้นการให้บริการมากกว่าการให้สินเชื่อหรือการลงทุน
ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยมีการรวมศูนย์อยู่ที่บริษัท โดยบริษัท จะ
กาหนดนโยบายที่เป็นมาตรฐานเดียวกันให้บริษัทในเครือนาไปปฏิบัติใช้ นอกจากนี้ บริษัทยังส่งผู้แทนเข้าเป็นกรรมการ
ในบริษัทย่อยในจานวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด และมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายที่สาคัญในการดาเนิน
ธุรกิจ โดยแผนการดาเนินธุรกิจในแต่ละปีของบริษัทย่อยในกลุ่มจะต้องได้รับอนุมัติจากบริษัท
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ดูแลความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของบริษัทโดยตรง โดยอาศัยแนวปฏิบัติ
ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ดีที่สามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเชิงธุรกิจ รวมถึงเหตุการณ์ภายนอกที่
ไม่ได้คาดการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision and Mission Statement) ของบริษัทได้สะท้อนให้เห็นถึง
ทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทรวมทั้งแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์และนโยบายของบริษัท ทั้งนี้ กระบวนการต่างๆ ได้ถูก
สร้างขึ้นเพื่ออานวยให้การกาหนดกลยุทธ์การวางแผนธุรกิจ การจัดการทรัพยากรบุคคล การวัดผลการดาเนินงาน รวมไปถึง
ระบบงานสนับสนุนหลักเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลในส่วนของกระบวนการตรวจสอบความเสี่ยงด้านกลยุทธ์จะถูกตรวจสอบใน
ระดับของคณะกรรมการของบริษัท
แนวปฏิบัติขององค์กรและแนวปฏิบัติทางธุรกิจได้พิจารณาถึงการนาหลักการและแนวทางในการกากับดูแล
กิจการที่ดีมาปรับใช้เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) โดยโครงสร้างการกากับดูแล
กิจการที่ดีประกอบด้วยนโยบายการกากับดูแลกิจการและระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะถูกประเมินและ
ทบทวนเป็นประจา
ในการบริ ห ารและควบคุ ม ความเสี่ ย งด้ า นกลยุ ท ธ์ บริ ษั ท จั ด ให้ มี ก ารจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ เ พื่ อ ก าหนด
ทิศ ทางการด าเนินธุ ร กิ จ สาหรั บช่ วงเวลา 3 ปี ข้ างหน้ า ควบคู่ ไ ปกับการทาแผนงบประมาณ โดยจะทาการทบทวน
แผนอย่างต่อเนื่องทุกปี และติดตามผลเพื่อเทียบกับแผนงานที่วางไว้เป็นรายเดือน
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4.

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1

สินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

กลุ่มทิสโก้มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 ดังนี้ โดยบริษัทและบริษัทย่อยเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์และไม่มีภาระผูกพันใดๆ
(หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
ที่ดิน
ราคาทุน
อาคารและอาคารชุดสานักงาน
ราคาทุนเดิม
ส่วนที่ตีราคาใหม่
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ราคาทุน
ยานพาหนะ
ราคาทุน
รวม
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ

มูลค่า

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เจ้าของ

ไม่มี

17.51

17.51

เจ้าของ
เจ้าของ

ไม่มี
ไม่มี

697.73
2,585.86

746.83
2,477.10

เจ้าของ

ไม่มี

1,153.76

1,183.60

เจ้าของ

ไม่มี

156.80
4,611.66
(1,958.46)
2,653.20

164.31
4,589.35
(1,597.12)
2,992.23

2560

2561

สัญญาเช่าระยะยาว
1. สัญญาเช่า
บริษัทย่อยได้เข้าทาสัญญาเช่าดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารสานักงานและสาขา ซึ่งสัญญามีอายุประมาณ
1-15 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัทย่อยมีจานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่า
ดาเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการ

จ่ายชาระภายใน

อาคารสานักงานและสาขา

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

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
213
192
319
281
70
56
602
529

2. สัญญาเช่าระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย
กลุ่มทิสโก้มีการเช่าห้องชุดระหว่างกันในอาคารทิสโก้ทาวเวอร์ เพื่อใช้เป็นสานักงาน โดยมีการคิดค่าเช่าระหว่างกันใน
อัตราตลาดและมีระยะเวลาการเช่าคราวละ 1-3 ปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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รายการ

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)

1,286.47
590.00
375.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)

948.91

ผู้ให้เช่า

ห้องชุดสานักงานอาคารทิสโก้ทาวเวอร์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
ห้องชุดสานักงานอาคารทิสโก้ทาวเวอร์ บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี
จากัด
ห้องชุดสานักงานอาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ห้องชุดสานักงานอาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ศูนย์การเรียนรู้ ทิสโก้ จากัด
ห้องชุดสานักงานอาคารทิสโก้ทาวเวอร์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน
ดอยซ์ ทิสโก้ จากัด
ห้องชุดสานักงานอาคารทิสโก้ทาวเวอร์ บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จากัด

4.2

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)

พื้นที่เช่า
(ตารางเมตร)
3,405.39
2,149.59

ผู้เช่า

เงินให้สินเชื่อ
นโยบายการจัดชั้นสินทรัพย์

สิ น ทรั พ ย์ จั ด ชั้ น ของกลุ่ ม ทิ ส โก้ ป ระกอบด้ ว ยเงิ น ให้ สิน เชื่ อ และลู ก หนี้ เงิ น ลงทุ น และทรั พ ย์ สิ น รอการขาย
โดยกลุ่มทิสโก้มีนโยบายจัดชั้นสินทรัพย์ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสรุปการจัดชั้นสินทรัพย์ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ดังนี้
ตารางแสดงสินทรัพย์จัดชั้นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
(หน่วย: ล้านบาท)
เงินลงทุนใน
ลูกหนี้ที่รับ
โอนมา

เงินให้สินเชื่อ
และลูกหนี้

เงินลงทุน
36

13

12

264,469
16,533
3,356
1,536
1,478

92.0
5.8
1.2
0.5

จัดชั้นสงสัยจะสูญ

264,469
16,533
3,356
1,536
1,417

รวม

287,311

36

13

12

287,372

100.0

ลูกหนี้
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย

ทรัพย์สินรอ
การขาย

รวม

ร้อยละ

0.5

นโยบายการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ในขั้นต่ากลุ่มทิสโก้ปฏิบัติตามข้อกาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ในการจัดชั้นและตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กาหนดอัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามระดับชั้นของเงินให้สินเชื่อไว้ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สินทรัพย์จัดชั้นสูญ ให้ตัดออกจากบัญชี
สินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญ ให้กันเงินสารองในอัตราร้อยละ 100
สินทรัพย์จัดชั้นสงสัย ให้กันเงินสารองในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 100
สินทรัพย์จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน ให้กันเงินสารองในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 100
สินทรัพย์จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ให้กันเงินสารองในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 2
สินทรัพย์จัดชั้นปกติ ให้กันเงินสารองในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 1

ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้กาหนดวิธีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สาหรับสินทรัพย์จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน สินทรัพย์จัดชั้นสงสัย และสินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญ โดยให้กันเงินสารองในอัตรา
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ร้อยละ 100 ของส่วนต่างระหว่างมูลหนี้กับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรือ มูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากหลักประกัน รวมถึงการกันสารองเป็นกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) แทนการกันสารอง
รายบัญชีได้สาหรับกลุ่มลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เหมือนกัน
ปัจจุบันกลุ่มทิสโก้มีนโยบายในการกันเงินสารองเป็นกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) สาหรับกลุ่มลูกหนี้ที่มี
ความเสี่ยงด้านเครดิตที่เหมือนกัน และมีข้อมูลความเสียหายในอดีตอย่างเพียงพอ โดยกลุ่มทิสโก้ได้กาหนดระดับการกันสารอง
อย่างระมัดระวัง จากการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นในอดีต
นโยบายการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้การด้อยค่าของทรัพย์สิน
การตั้งสารองค่าเผื่อการลดค่าของทรัพย์สินจะพิจารณาจากข้อบ่งชี้การด้อยค่าตามมาตรฐานบัญชีและการประมาณ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนในอนาคต
นโยบายการรับรู้และระงับรับรู้รายได้
ดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างจากยอดเงินต้นที่ค้างชาระ รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่า
การเงินและสินเชื่อจานาทะเบียนยานพาหนะรับรู้เป็นรายได้ตลอดระยะเวลาการผ่อนชาระตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
บริษั ทย่อยมีนโยบายหยุดบันทึ กรายได้ ดอกเบี้ ยค้างรับสาหรับเงินให้สินเชื่ อธุ รกิจที่ผิดนัดช าระดอกเบี้ ยเกิ นกาหนด
หนึ่งเดือน และสาหรับเงินให้สินเชื่อประเภทอื่นที่ผิดนัดชาระดอกเบี้ยเกินกว่าสามเดือนนับจากวันครบกาหนดชาระและจะ
ยกเลิกรายการดอกเบี้ยค้างรับที่ได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้แล้วนั้นออกจากบัญชี สาหรับการบันทึกรายได้ดอกเบี้ยรับหลังจากนั้น
จะบันทึกตามเกณฑ์เงินสด
กรณีเงินให้สินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพย์ซึ่งค้างชาระดอกเบี้ยเกินกว่ากาหนดสองเดือนจะหยุดรับรู้ดอกเบี้ยเป็นรายได้ และ
จะรับรู้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อดังกล่าวตามเกณฑ์เงินสด
ทั้งนี้ บริษัทย่อยจะรับรู้ดอกเบี้ยเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างอีกเมื่อบริษัทย่อยได้รับชาระหนี้ที่ค้างเกินกาหนดชาระแล้ว
ในกรณีที่ดอกเบี้ยหรือส่วนลดได้คิดรวมอยู่ในตั๋วเงินหรือเงินให้สินเชื่อแล้ว ดอกเบี้ยหรือส่วนลดดังกล่าวจะบันทึกเป็น
รายได้รอตัดบัญชีและตัดจาหน่ายเป็นรายได้เฉลี่ยเท่าๆ กันตลอดอายุของตั๋วเงินหรือระยะเวลาของเงินให้สินเชื่อนั้น
4.3

เงินลงทุน
รายละเอียดของมูลค่าเงินลงทุนแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.4 เงินลงทุน
นโยบายเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ได้แสดงไว้ในส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 2 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายธุรกิจ
หัวข้อย่อย 2.3
การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน
กลุ่ มทิ ส โก้ จ ะกระจายความเสี่ ยงจากการลงทุ น ไม่ ให้ กระจุ กตั ว ในหลั ก ทรั พย์ ห นึ่ งเกิ น สมควร โดยจะเน้ น ที่
ความเหมาะสมของโอกาสของการลงทุนในขณะนั้นว่า เอื้ออานวยในด้านผลตอบแทนและความเสี่ยงอย่างไร นอกจากนี้บริษัท
ยังมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่สามารถรวบรวมความเสี่ยงจากการลงทุนในทุกๆ ด้านเข้าด้วยกัน เพื่อพิจารณาถึงระดับของ
ความเสี่ย งว่ าเหมาะสมกั บความเพี ยงพอของเงินกองทุน และทิศ ทางของโอกาสของผลตอบแทนและ ความเสี่ ยงจาก
เงินลงทุนแต่ละประเภทหรือไม่อย่างไร เพื่อให้สามารถปรับตัวไปตามทิศทางที่ถูกต้องได้อย่างทันท่วงที
รายละเอียดของระบบการบริหารความเสี่ยง ได้กล่าวไว้ในส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 3 ปัจจัยความเสี่ยง
4-3

ส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

การตั้งสารองค่าเผื่อการด้อยค่า
กลุ่มทิสโก้ตั้งสารองค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนตามมาตรฐานบัญชี โดยเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตาม
มูลค่ ายุ ติธ รรม และบันทึก การเปลี่ย นแปลงมูลค่าของหลัก ทรัพย์เป็นรายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิในงบกาไรขาดทุ น
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายทั้งที่ถือไว้ เป็นเงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาวแสดงตามมูลค่ ายุติธรรม และบันทึ ก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นจนกระทั่งจาหน่ายหลักทรัพย์จึง
บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในงบกาไรขาดทุน
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทาการสุดท้ายของ
งวดของตลาดหลัก ทรั พย์ แห่ งประเทศไทย มู ลค่ ายุ ติธ รรมของตราสารหนี้ ของรัฐ บาลและรัฐ วิสาหกิจ และตราสารหนี้
ภาคเอกชน คานวณโดยใช้สูตรที่กาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยโดยใช้อัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
หรือของสถาบันการเงินอื่น มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value)
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน กลุ่มทิสโก้ย่อยจะปรับเปลี่ยนราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุ ติธรรม ณ วันที่โอนได้บันทึกเป็นรายการ
กาไร (ขาดทุน) ในงบกาไรขาดทุน หรือบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในงบแสดงฐานะการเงิน
4.4

การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า

รายละเอียดของการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้าแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.5 เงินลงทุนใน
บริษัทย่อยและการร่วมค้า
นโยบายการลงทุนและการบริหารงาน
บริษัทมีนโยบายการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนเพียงพอเมื่อคานึงถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้น นโยบายการลงทุนของบริษัทแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ การลงทุนเชิงกลยุทธ์ และ
การลงทุนเพื่อผลตอบแทน
1) การลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investment)
การลงทุนเชิงกลยุทธ์เป็นการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจ กลยุทธ์ และแผนการดาเนินธุรกิจ
ของกลุ่มทิสโก้ โดยบริษัทจะลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อให้บริษัทมีอานาจควบคุมบริษัทนั้นๆ ให้เป็นไปตามแนวทางการดาเนินธุรกิจ
และการกากับดูแลกิจการของกลุ่ม
บริษัทจะลงทุนในบริษัทที่มีแนวโน้มธุรกิจที่ดีและเพิ่มมูลค่าให้กบั ธุรกิจของกลุ่ม การลงทุนจะพิจารณาจากผลตอบแทน
และความเสี่ ย งในระยะยาว ตลอดจนความเหมาะสมและความสามารถในการสร้ า งผลก าไร และไม่ มี ข้ อ ขั ด แย้ ง
ทางผลประโยชน์
บริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การลงทุนของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเคร่งครัด
โดยนโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึง โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ กลยุทธ์ธุรกิจและการบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง
และควบคุม ตลอดจนงานสนับสนุนอื่นที่กาหนดโดยบริษัท
2) การลงทุนเพื่อผลตอบแทน
การลงทุนเพื่อผลตอบแทนมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลตอบแทน และการบริหารสภาพคล่อง โดยจะลงทุนในตราสาร
ทางการเงินและหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และกองทุนรวม เป็นต้น
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การลงทุนเพื่อผลตอบแทนจะพิจารณาจากความเสี่ยงและผลตอบแทน สภาพคล่องของตราสาร ความเพียงพอของ
เงินทุน และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
บริษั ทจะลงทุน เฉพาะตราสารทางการเงินและหลั กทรั พย์ ที่บ ริษัท มีค วามเข้ าใจเพียงพอเกี่ ยวกั บความเสี่ ยงและ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์นั้น ซึ่งรวมถึงระบบบริหารความเสี่ยงที่ดี
ตารางแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้า
(หน่วย: ล้านบาท)
ทุนชาระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
9,216
1,000
100
100
20
100
3
5
700
60

ชื่อบริษัท
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
บริษัท ไฮเวย์ จากัด
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จากัด
บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จากัด
บริษัท ไพรมัส ลีสซิ่ง จากัด/1
บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จากัด จากัด
บริษัท ออล-เวย์ส จากัด
บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จากัด/3
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้า-สุทธิ
/1

หยุดดาเนินกิจการ และอยู่ระหว่างกระบวนการชาระบัญชี
หักค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
/3
บริษทั ร่วมค้า
/2
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วิธีราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
17,641
1,075
110
273
22
137
33/2
5
700
73
20,069

ส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 5 ข้อพิพาททางกฎหมาย

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีคดีที่ยังไม่สิ้นสุดซึ่งเป็นผลจากการประกอบธุรกิจปกติ 37 คดี
โดยทั้งหมดเป็นคดีที่ เกิ ดจากการประกอบธุ รกิ จธนาคารพาณิช ย์ (ธนาคารทิสโก้ ) และธุร กิจ จัดการกองทุ น (บลจ.ทิสโก้ )
มีทุนทรัพย์รวมประมาณ 334.15 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดคดีดังต่อไปนี้
(1) คดีที่ฟ้องธนาคารทิสโก้ 35 คดี (ทุนทรัพย์รวม 333.43 ล้านบาท) มีรายละเอียดคดี ประกอบด้วยคดีที่อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการดาเนินคดีและยังไม่ได้รับคาพิพากษา 15 คดี มีทุนทรัพย์รวม 77.94 ล้านบาท และคดีที่ธนาคารทิสโก้ได้รับการยก
ฟ้องโดยศาลชั้นต้นและ/หรือศาลอุทธรณ์แล้วแต่โจทก์ยังอุทธรณ์หรือฎีกาต่อ อีก 20 คดี มีมูลคดีรวมกัน 255.49 ล้านบาท
แบ่งเป็น
(1.1) คดีปกครอง 1 คดี มีทุนทรัพย์ 2.92 ล้านบาท ผู้ฟ้องคดีเป็นหน่วยงานของรัฐ ฟ้องธนาคารทิสโก้ในฐานะ
ผู้ค้าประกันเพื่อเรียกให้รับผิดตามหนังสือค้าประกัน ธนาคารได้รับการยกฟ้องโดยศาลปกครองชั้นต้น
แล้ว แต่โจทก์ยังฎีกาต่อ
(1.2) คดี อ าญา 1 คดี เป็ น คดี ที่ โจทก์ ฟ้ อ งผู้ ข ายรถ ผู้ ผลิ ต รถ และธนาคาร ร่ ว มกั น ในข้ อ หาฉ้ อ โกง หรื อ
ขายของโดยหลอกลวง โดยคดีอยู่ระหว่างขั้นตอนการดาเนินคดีและยังไม่ได้รับคาพิพากษา
(1.3) คดีแพ่งอีก 33 คดี มีทุนทรัพย์รวมประมาณ 330.5 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย 14 คดี ทุนทรัพย์ รวม
77.94 ล้านบาทอยู่ระหว่างขั้นตอนการดาเนินคดีและยังไม่ได้รับคาพิพากษา และอีก 19 คดี ทุนทรัพย์
รวมกัน 252.56 ล้านบาท ที่ธนาคารได้รับการยกฟ้องโดยศาลชั้นต้นและ/หรือศาลอุทธรณ์แล้ว แต่โจทก์
ยังอุทธรณ์หรือฎีกาต่อ
(2) คดีที่ฟ้อง บลจ. ทิสโก้ 2 คดี (ทุนทรัพย์ 0.72 ล้านบาท) เป็นคดีที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการดาเนินคดีและยังไม่ได้รับคา
พิพากษา
รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.37.2 คดีฟ้องร้อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของกลุ่มทิสโก้
คาดว่า บริษัทหรือบริษัทย่อยจะไม่ได้รับผลเสียหายอย่างเป็นสาระสาคัญจากคดีฟ้องร้องและกรณีการถูกเรียกร้องค่าเสียหาย
ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นคู่ความกับบริษัทหรือบริษัทย่อยแต่อย่างใด
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ส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท (ภำษำไทย) : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
(ภำษำอังกฤษ) : TISCO Financial Group Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์

: TISCO

ประเภทธุรกิจ

: ธุรกิจลงทุน (Holding Company)

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

: เลขที่ 48/49 อำคำรทิ ส โก้ ท ำวเวอร์ ชั้ น 21 ถนนสำทรเหนื อ แขวงสี ล ม เขตบำงรั ก
กรุงเทพมหำนคร 10500

เลขทะเบียนบริษัท

: 0107551000223

ทุนจดทะเบียน

: 8,007,032,950 บำท (แปดพันเจ็ดล้ำนสำมหมื่นสองพันเก้ำร้อยห้ำสิบบำทถ้วน)

ทุนเรียกชำระแล้ว

: 8,006,554,830 บำท (แปดพันหกล้ำนห้ำแสนห้ำหมื่นสี่พันแปดร้อยสำมสิบบำทถ้วน)
ประกอบด้วย หุ้นสำมัญ 800,645,624 หุ้น (แปดร้อยล้ำนหกแสนสี่หมื่นห้ำพันหกร้อยยี่สิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ

9,859 หุ้น (เก้ำพันแปดร้อยห้ำสิบเก้ำหุ้น)

โดยมีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.00 บำท
Home Page

: www.tisco.co.th

โทรศัพท์

: (66) 2633 6000

โทรสำร

: (66) 2633 6880

บุคคลอ้ำงอิง
นำยทะเบียน
หลักทรัพย์

: บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9000
โทรสำร 0 2009 9991
SET Contact Center: 0 2009 9999
อีเมล: SETContactCenter@set.or.th
เว็บไซต์: www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี

: นำงสำวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4499
บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
เลขที่ 193/136-137 อำคำรเลครัชดำ ชั้น 33 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหำนคร 10110
โทรศัพท์ (66) 2264 0777 โทรสำร (66) 2264 0789-90

6.2

ข้อมูลสำคัญอื่น
ไม่ มี
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ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7.

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
ทุนจดทะเบียน 8,007,032,950 บาท (แปดพันเจ็ดล้านสามหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ทุนชาระแล้ว 8,006,554,830 บาท (แปดพันหกล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)
ประกอบด้วย
หุ้นสามัญ 800,645,624 หุ้น (แปดร้อยล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
9,859 หุ้น (เก้าพันแปดร้อยห้าสิบเก้าหุ้น)
โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท
(2) หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
ตามที่บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิ ได้ครบกาหนดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ทาให้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็น
ต้นมา หุ้นบุริมสิทธิของบริษัท มีสิทธิและประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญทุกประการ
การออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)
ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้ออกตราสารแสดงสิทธิ ในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR) ที่มีหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทเป็น
หลักทรัพย์อ้างอิงจานวน 124,249,348 หุ้น และ 7,300 หุ้นตามลาดับ รวม 124,256,648 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.52 ของทุนที่
เรียกชาระแล้วของบริษัท ซึ่งผู้ถือ NVDR ดังกล่าว แม้จะได้รับผลประโยชน์จากหุ้นของบริษัทที่นาไปอ้างอิงทุกประการ แต่จะไม่
สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น กรณีออกเสี ยงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาด
หลักทรัพย์ (Delisting) ดังนั้น หากมีการนาหุ้นของบริษัทไปออก NVDR เป็นจานวนมาก จานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจะลดลง
ส่งผลให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ จานวนของหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR) อาจมีการเปลี่ยนแปลง และไม่อยู่ในการควบคุมของบริษัท นัก
ลงทุนที่ประสงค์จะทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์อ้างอิงของบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (www.set.or.th)
7.2

ผู้ถือหุ้น
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 มีดังต่อไปนี้
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ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
ลาดับ

จานวนหุ้น

ผูถ้ อื หุ้น

หุ้นสามัญ

หุ้นบุริมสิทธิ

รวม

ร้อยละ

1

บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

124,249,348

7,300

124,256,648

15.52

2

CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE. LTD.

80,065,320

-

80,065,320

10.00

3

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

47,486,888

-

47,486,888

5.93

4

TOKYO CENTURY CORPORATION

39,482,767

-

39,482,767

4.93

5

STATE STREET EUROPE LIMITED

27,482,961

-

27,482,961

3.43

6

สานักงานประกันสังคม

25,051,330

-

25,051,330

3.13

7

กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

18,455,400

-

18,455,400

2.31

8

กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล

16,483,000

-

16,483,000

2.06

9

BNY MELLON NOMINEES LIMITED

15,033,849

-

15,033,849

1.88

10 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC

14,470,169

-

14,470,169

1.81

รวมการถือหุ้นของผูถ้ อื หุ้นสูงสุด 10 รายแรก

408,261,032

7,300

408,268,332

51.00

ผู้ถือหุ้นรายย่อยอืน่

392,384,592

2,559

392,387,151

49.00

รวมทั้งสิน้

800,645,624

9,859

800,655,483

100.00

หมายเหตุ: บริษัท CDIB & Partners Investment Holding Corporation ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไต้หวันและประกอบธุรกิจการลงทุน (Investment Activities) ถือหุ้นทางอ้อม
ร้อยละ 100 ใน CDIB & Partners Investment Holding Pte. Ltd. ผ่านทาง CDIB & Partners Investment Holding (Cayman) Limited

(2) บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
รายละเอียดของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก (Core Company) ของกลุ่มทิสโก้
(2.1) ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
ทุนจดทะเบียน 9,215,676,920 บาท (เก้าพันสองร้อยสิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
ทุนชาระแล้ว 9,215,676,920 บาท (เก้าพันสองร้อยสิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 921,567,588 หุ้น (เก้าร้อยยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ 104 หุ้น (หนึ่งร้อยสี่หุ้น)
โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท
(2.2) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 มีดังต่อไปนี้
ลาดับ

รายชื่อผู้ถอื หุ้น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)
นำยกิตติชยั ไกรก่อกิจ
นำงพรสุข พรประภำ
น.ส.สุภำวดี ปิยะมงคลวงศ์
นำงระจิต โกวรรธนะกุล
นำยสุชำติ ตั้งควิวิช
BANK JULIUS BAER & CO., LTD.
นำยประชำ ลีลำประชำกุล
นำยทรงฤทธิ์ คงพิพัฒไชยศิริ
นำยประพัฒน์ ศรีนวุ ัตติวงศ์
รวมการถือหุ้นของผู้ถอื หุ้นสูงสุด 10 รายแรก
ผู้ถือหุ้นรำยย่อยอืน่
รวมทัง้ สิน้

หุ้นสามัญ
921,452,529
30,247
8,100
6,000
6,000
5,000
4,800
3,624
3,000
3,000
921,522,300
45,288
921,567,588
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จานวนหุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
รวม
921,452,529
30,247
8,100
6,000
6,000
5,000
4,800
3,624
3,000
3,000
921,522,300
104
45,392
104
921,567,692

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

ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินซึ่งมีบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้
ถือหุ้นในธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินในอัตราร้อยละ 100 ของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย
ไม่มี
7.3

การออกหลักทรัพย์อื่น

7.3.1 หุ้นกู้
บริษัท
บริษัทไม่มีการออกหุ้นกู้ใดๆ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) มีหุ้นกู้(ด้อยสิทธิและไม่ด้อยสิทธิ) ที่ออกและจัดจาหน่ายแล้ว
(ไม่รวมหุ้นกู้ระยะสั้น) รวมจานวน 49,680 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
1. ตราสารเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 รุ่นที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนด (สามารถรองรับผลขาดทุนได้เมื่อผู้ออกมีผลการดาเนินงานที่ไม่สามารถดาเนิน
กิจการต่อไปได้และทางการตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออก โดยอาจถูกปลดหนี้ในสัดส่วนที่ไม่มากกว่ า
การลดมูลค่าหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ หลังจากผู้ออกตราสารได้ลดมูลค่าหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิลงแล้ว)
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จานวนทีเ่ สนอขาย
จานวนตราสารคงเหลือ
อายุตราสาร
วันออกตราสาร
วันครบกาหนดไถ่ถอนตราสาร
หลักประกันตราสาร
อัตราดอกเบี้ยของตราสาร
วันชาระดอกเบี้ย

สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อน
วันครบกาหนดไถ่ถอน

: 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
: อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.0 ต่อปี ตลอดอายุตราสาร
: ทุกวันที่ 29 มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ของทุกปี หากวันครบ
กาหนดชาระดอกเบี้ ยตราสารตรงกั บวัน หยุดท าการของธนาคารพาณิช ย์
จะเลื่อนวันชาระดอกเบี้ยเป็นวันทาการถัดไป
: ผู้ออกตราสารอาจไถ่ถอนตราสารทั้งจานวนก่อนวั นครบก าหนดไถ่ถอนได้
เมื่อได้เสนอแผนการ ไถ่ถอนและแผนการทดแทนตราสารดังกล่าวต่อธนาคาร
แห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณา และได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยไถ่ถอนตาม
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อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนตราสาร

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยของตราสารตามที่ กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธินี้ ทั้งนี้
ผู้ออกตราสารจะพึงมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ถือตราสารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน ก่อนวันที่กาหนดให้เป็นวันไถ่ถอน
ตราสาร เพื่อขอไถ่ถอนตราสารทั้งจานวนก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนภายใต้
เงื่อนไขดังนี้
(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที่ออกตราสารหรือ ณ วันชาระ
ดอกเบี้ยใดๆ หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันออกตราสาร
i. หากผู้ออกตราสารสามารถจัดหาเงินทุนในจานวนที่เท่ากันหรือดีกว่า
แทนตราสาร หรือ
ii. ภายหลังจากการไถ่ถอนตราสาร ผู้ออกตราสารมีอัตราส่วนเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าอัตราขั้นต่าที่กาหนดไว้โดยธนาคาร
แห่งประเทศไทย
(ข) ถ้าผู้ออกตราสารสามารถแสดงได้ว่า ดอกเบี้ยตามตราสารนี้ไม่สามารถ
หักเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ออกตราสารเพื่อประโยชน์ทางภาษีอากรได้อีกต่อไป
หรือ
(ค) เป็นกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
: A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด วันที่ 25 เม.ย. 2561
: : ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทาหน้าที่
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์แทน

2. ตราสารเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 รุ่นที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้
ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนด (สามารถรองรับผลขาดทุนได้เมื่อผู้ออกมีผลการดาเนินงานที่ไม่สามารถดาเนินกิจการ
ต่อไปได้และทางการตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออก โดยอาจถูกปลดหนี้ในสัดส่วนที่ไม่มากกว่าการลดมูลค่า
หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ หลังจากผู้ออกตราสารได้ลดมูลค่าหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิลงแล้ว)
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จานวนทีเ่ สนอขาย
จานวนตราสารคงเหลือ
อายุตราสาร
วันออกตราสาร
วันครบกาหนดไถ่ถอนตราสาร
หลักประกันตราสาร
อัตราดอกเบี้ยของตราสาร
วันชาระดอกเบี้ย

: 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
: อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.0 ต่อปี ตลอดอายุตราสาร
: ทุกวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี
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สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อน
วันครบกาหนดไถ่ถอน

:

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนตราสาร

:
:
:

หากวันครบกาหนดชาระดอกเบี้ยตราสารตรงกับวันหยุดทาการของธนาคาร
พาณิชย์จะเลื่อนวันชาระดอกเบี้ยเป็นวันทาการถัดไป
ผู้ออกตราสารอาจไถ่ถอนตราสารทั้งจานวนก่อนวั นครบก าหนดไถ่ถอนได้
เมื่อได้เสนอแผนการ ไถ่ถอนและแผนการทดแทนตราสารดังกล่าวต่อธนาคาร
แห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณา และได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยไถ่ถอนตาม
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยของตราสารตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธินี้ ทั้งนี้
ผู้ออกตราสารจะพึงมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ถือตราสารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน ก่อนวันที่กาหนดให้เป็นวันไถ่ถอน
ตราสาร เพื่อขอไถ่ถอนตราสารทั้งจานวนก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนภายใต้
เงื่อนไขดังนี้
(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที่ออกตราสารหรือ ณ วันชาระ
ดอกเบี้ยใดๆ หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันออกตราสาร
i. หากผู้ออกตราสารสามารถจัดหาเงินทุนในจานวนที่เท่ากันหรือดีกว่า
แทนตราสาร หรือ
ii. ภายหลังจากการไถ่ถอนตราสาร ผู้ออกตราสารมีอัตราส่วนเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าอัตราขั้นต่าที่กาหนดไว้โดยธนาคาร
แห่งประเทศไทย
(ข) ถ้าผู้ออกตราสารสามารถแสดงได้ว่า ดอกเบี้ยตามตราสารนี้ไม่สามารถ
หักเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ออกตราสารเพื่อประโยชน์ทางภาษีอากรได้อีกต่อไป
หรือ
(ค) เป็นกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด วันที่ 25 เม.ย. 2561
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทาหน้าที่
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์แทน

3. ตราสารด้อยสิ ทธิ เพื่ อนั บเป็นเงิ นกองทุ นประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก้ จ ากั ด (มหาชน) ครั้ งที่ 1/2558 ครบกาหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนด และเมื่อทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร
สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจานวนหรือบางส่วน)
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จานวนทีเ่ สนอขาย
จานวนตราสารคงเหลือ
อายุตราสาร
วันออกตราสาร

: เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจานวนไม่เกิน 10 ราย
ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ
: 1,000 บาท
: 1,000 บาท
: 1,000,000 หน่วย
: 1,000,000 หน่วย
: 10 ปี
: 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558
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วันครบกาหนดไถ่ถอนตราสาร
หลักประกันตราสาร
อัตราดอกเบี้ยของตราสาร
วันชาระดอกเบี้ย

:
:
:
:

สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อน
วันครบกาหนดไถ่ถอน

:

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนตราสาร

:
:
:

5 มิถุนายน พ.ศ. 2568
ไม่มี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.5 ต่อปี ตลอดอายุตราสาร
ทุกวันที่ 5 มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของทุกปี หากวันครบ
กาหนดชาระดอกเบี้ ยตราสารตรงกั บวัน หยุดท าการของธนาคารพาณิช ย์
จะเลื่อนวันชาระดอกเบี้ยเป็นวันทาการถัดไป
ผู้ ออกตราสารอาจไถ่ ถอนตราสารทั้ งจ านวนก่ อนวั นครบก าหนดไถ่ ถอนได้
โดยไม่ต้องได้รั บความยินยอมจากผู้ ถือตราสาร ทั้งนี้จะกระท าได้ เมื่อได้รั บ
ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที่ออกตราสารหรือ ณ วันชาระ
ดอกเบี้ยใดๆ หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันออกตราสาร หรือ
(ข) มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายภาษีอันส่งผลให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ของผู้ออกตราสารเปลีย่ นแปลงไป หรือ
(ค) มี การเปลี่ ยนแปลงหลักเกณฑ์การก ากั บดูแลด้านเงิ นกองทุ นอั นส่งผล
ให้ตราสารที่เคยนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 อยู่เดิมมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่ หรือ
(ง) เป็นกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด วันที่ 25 เม.ย. 2561
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทาหน้าที่
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์แทน

4. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกาหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนด และเมื่อทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร
สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจานวนหรือบางส่วน)
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จานวนทีเ่ สนอขาย
จานวนตราสารคงเหลือ
อายุตราสาร
วันออกตราสาร
วันครบกาหนดไถ่ถอนตราสาร
หลักประกันตราสาร
อัตราดอกเบี้ยของตราสาร

: 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
: อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 ต่อปี ตลอดอายุตราสาร
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วันชาระดอกเบี้ย

สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อน
วันครบกาหนดไถ่ถอน

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนตราสาร

: ทุกวันที่ 17 มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของทุกปี หากวันครบ
กาหนดชาระดอกเบี้ ยตราสารตรงกั บวัน หยุดท าการของธนาคารพาณิช ย์
จะเลื่อนวันชาระดอกเบี้ยเป็นวันทาการถัดไป
: ผู้ ออกตราสารอาจไถ่ ถอนตราสารทั้ งจ านวนก่ อนวั นครบก าหนดไถ่ ถอนได้
โดยไม่ต้ องได้รั บความยินยอมจากผู้ ถือตราสาร ทั้งนี้จะกระท าได้ เมื่อได้รั บ
ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที่ออกตราสารหรือ ณ วันชาระ
ดอกเบี้ยใดๆ หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันออกตราสาร หรือ
(ข) มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายภาษีอันส่งผลให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ของผู้ออกตราสารเปลีย่ นแปลงไป หรือ
(ค) มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกากับดูแลด้านเงินกองทุนอันส่งผลให้
ตราสารที่เคยนับเป็ นเงิ นกองทุนชั้ นที่ 2 อยู่เดิมมี คุณสมบั ติไม่ ครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ใหม่ หรือ
(ง) เป็นกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
: A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด วันที่ 25 เม.ย. 2561
: : ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทาหน้าที่
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์แทน

5. ตราสารด้อยสิ ทธิ เพื่ อนั บเป็นเงิ นกองทุ นประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก้ จ ากั ด (มหาชน) ครั้ งที่ 1/2559 ครบกาหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนด และเมื่อทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร
สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจานวนหรือบางส่วน)
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จานวนทีเ่ สนอขาย
จานวนตราสารคงเหลือ
อายุตราสาร
วันออกตราสาร
วันครบกาหนดไถ่ถอนตราสาร
หลักประกันตราสาร
อัตราดอกเบี้ยของตราสาร
วันชาระดอกเบี้ย

: 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
: อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.875 ต่อปี ตลอดอายุตราสาร
: ทุก วั น ที่ 10 กุ ม ภาพั นธ์ พฤษภาคม สิ ง หาคม และพฤศจิ ก ายน ของทุ ก ปี
หากวันครบกาหนดชาระดอกเบี้ยตราสารตรงกับวันหยุดทาการของธนาคาร
พาณิชย์จะเลื่อนวันชาระดอกเบี้ยเป็นวันทาการถัดไป
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ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อน
วันครบกาหนดไถ่ถอน

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนตราสาร

: ผู้ ออกตราสารอาจไถ่ ถอนตราสารทั้ งจ านวนก่ อนวั นครบกาหนดไถ่ ถอนได้
โดยไม่ต้องได้รั บความยินยอมจากผู้ ถือตราสาร ทั้งนี้จะกระท าได้ เมื่อได้รั บ
ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที่ออกตราสารหรือ ณ วันชาระ
ดอกเบี้ยใดๆ หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันออกตราสาร หรือ
(ข) มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายภาษีอันส่งผลให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ของผู้ออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป หรือ
(ค) มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกากับดูแลด้านเงินกองทุนอันส่งผลให้
ตราสารที่เคยนับเป็นเงินกองทุนชั้ นที่ 2 อยู่เดิมมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ใหม่ หรือ
(ง) เป็นกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
: A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด วันที่ 25 เม.ย. 2561
: : ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทาหน้าที่
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์แทน

6. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกาหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนด และเมื่อทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร
สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจานวนหรือบางส่วน)
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จานวนทีเ่ สนอขาย
จานวนตราสารคงเหลือ
อายุตราสาร
วันออกตราสาร
วันครบกาหนดไถ่ถอนตราสาร
หลักประกันตราสาร
อัตราดอกเบี้ยของตราสาร
วันชาระดอกเบี้ย

สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อน
วันครบกาหนดไถ่ถอน

: 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
: อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี ตลอดอายุตราสาร
: ทุก วั น ที่ 23 กุ ม ภาพั นธ์ พฤษภาคม สิ ง หาคม และพฤศจิ ก ายน ของทุ ก ปี
หากวันครบกาหนดชาระดอกเบี้ยตราสารตรงกับวันหยุดทาการของธนาคาร
พาณิชย์จะเลื่อนวันชาระดอกเบี้ยเป็นวันทาการถัดไป
: ผู้ ออกตราสารอาจไถ่ ถอนตราสารทั้ งจ านวนก่ อนวั นครบกาหนดไถ่ ถอนได้
โดยไม่ต้องได้รั บความยินยอมจากผู้ ถือตราสาร ทั้งนี้จะกระท าได้ เมื่อได้รั บ
ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ
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ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนตราสาร

ธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที่ออกตราสารหรือ ณ วันชาระ
ดอกเบี้ยใดๆ หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันออกตราสาร หรือ
(ข) มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายภาษีอันส่งผลให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ของผู้ออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป หรือ
(ค) มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกากับดูแลด้านเงินกองทุนอันส่งผลให้
ตราสารที่เคยนับเป็นเงินกองทุนชั้ นที่ 2 อยู่เดิมมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ใหม่ หรือ
(ง) เป็นกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
: A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด วันที่ 25 เม.ย. 2561
: : ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทาหน้าที่
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์แทน

7. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.
2570 ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิ ไถ่ถอนก่อนกาหนด และเมื่อทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร
สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจานวนหรือบางส่วน)
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จานวนทีเ่ สนอขาย
จานวนตราสารคงเหลือ
อายุตราสาร
วันออกตราสาร
วันครบกาหนดไถ่ถอนตราสาร
หลักประกันตราสาร
อัตราดอกเบี้ยของตราสาร
วันชาระดอกเบี้ย

สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อน
วันครบกาหนดไถ่ถอน

: เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจานวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบ
ระยะเวลา 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
: อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.70 ต่อปี ตลอดอายุตราสาร
: ทุกวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี หาก
วัน ครบก าหนดช าระดอกเบี้ ย ตราสารตรงกั บ วั น หยุ ด ทาการของธนาคาร
พาณิชย์จะเลื่อนวันชาระดอกเบี้ยเป็นวันทาการถัดไป
: ผู้ออกตราสารอาจไถ่ถอนตราสารทั้งจานวนก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนได้ โดย
ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือตราสาร ทั้งนี้จะกระทาได้ เมื่อได้รับความ
เห็ นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลั กเกณฑ์ ที่ก าหนดในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที่ออกตราสารหรือ ณ วันชาระ
ดอกเบี้ยใดๆ หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันออกตราสาร หรือ
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ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนตราสาร

(ข) มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายภาษีอันส่งผลให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ของผู้ออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป หรือ
(ค) มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกากับดูแลด้านเงินกองทุนอันส่งผลให้
ตราสารที่เคยนับเป็นเงินกองทุนชั้ นที่ 2 อยู่เดิมมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ใหม่ หรือ
(ง) เป็นกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
: A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด วันที่ 25 เม.ย. 2561
: : ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทาหน้าที่
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์แทน

8. หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จานวนทีเ่ สนอขาย
จานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
วันชาระดอกเบี้ย

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
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.95 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
ทุกวันที่ 23 มีนาคม และกันยายน ของทุกปี หากวันครบกาหนดชาระดอกเบี้ย
หุ้นกู้ตรงกับวันหยุดทาการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชาระดอกเบี้ยเป็น
วันทาการถัดไป
: A จากบริษัท ทริสเรทติง้ จากัด เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2561
: : ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทาหน้าที่
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์แทน

9. หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2559 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จานวนทีเ่ สนอขาย
จานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้

:
:
:
:
:
:
:

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
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ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
วันชาระดอกเบี้ย

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

:
:
:
:

27 เมษายน พ.ศ. 2562
ไม่มี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.85 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
ทุกวันที่ 27 เมษายน และตุลาคม ของทุกปี หากวันครบกาหนดชาระดอกเบี้ย
หุ้นกู้ตรงกับวันหยุดทาการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชาระดอกเบี้ยเป็น
วันทาการถัดไป
: A จากบริษัท ทริสเรทติง้ จากัด เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2561
: : ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทาหน้าที่
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์แทน

10. หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จานวนทีเ่ สนอขาย
จานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
วันชาระดอกเบี้ย

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
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.85 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
ทุกวันที่ 21 มกราคม และกรกฎาคม ของทุกปี หากวันครบกาหนดชาระ
ดอกเบี้ยหุ้ นกู้ตรงกับ วันหยุดทาการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่ อนวันชาระ
ดอกเบี้ยเป็นวันทาการถัดไป
: A จากบริษัท ทริสเรทติง้ จากัด เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2561
: : ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทาหน้าที่
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์แทน

11. หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2560 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จานวนทีเ่ สนอขาย
จานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้

:
:
:
:
:
:
:

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
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ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
วันชาระดอกเบี้ย

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

:
:
:
:

9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ไม่มี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
ทุกวันที่ 9 พฤษภาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี หากวันครบกาหนดชาระ
ดอกเบี้ยหุ้ นกู้ตรงกับ วันหยุดทาการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่ อนวันชาระ
ดอกเบี้ยเป็นวันทาการถัดไป
: A จากบริษัท ทริสเรทติง้ จากัด เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2561
: : ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทาหน้าที่
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์แทน

12. หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จานวนทีเ่ สนอขาย
จานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
วันชาระดอกเบี้ย

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
5 มกราคม พ.ศ. 2561
5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ไม่มี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
ทุกวั นที่ 5 มกราคม และกรกฎาคม ของทุก ปี หากวันครบก าหนดช าระ
ดอกเบี้ยหุ้ นกู้ตรงกับ วันหยุดทาการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่ อนวันชาระ
ดอกเบี้ยเป็นวันทาการถัดไป
: A จากบริษัท ทริสเรทติง้ จากัด เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2561
: : ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทาหน้าที่
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์แทน

13. หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จานวนทีเ่ สนอขาย
จานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้

:
:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ และผู้ลงทุนรายใหญ่
1,000 บาท
1,000 บาท
3,000,000 หน่วย
3,000,000 หน่วย
1 ปี 6 เดือน
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
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ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
วันชาระดอกเบี้ย

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

:
:
:
:

9 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ไม่มี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.68 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
ทุกวันที่ 9 กุมภาพั นธ์ และสิงหาคม ของทุกปี หากวันครบกาหนดชาระ
ดอกเบี้ยหุ้ นกู้ตรงกับ วันหยุดทาการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่ อนวันชาระ
ดอกเบี้ยเป็นวันทาการถัดไป
: A จากบริษัท ทริสเรทติง้ จากัด เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2561
: : ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทาหน้าที่
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์แทน

14. หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จานวนทีเ่ สนอขาย
จานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
วันชาระดอกเบี้ย

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ และผู้ลงทุนรายใหญ่
1,000 บาท
1,000 บาท
4,000,000 หน่วย
4,000,000 หน่วย
2 ปี
9 เมษายน พ.ศ. 2561
9 เมษายน พ.ศ. 2563
ไม่มี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.65 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
ทุกวันที่ 9 เมษายน และตุลาคม ของทุกปี หากวันครบกาหนดชาระดอกเบี้ย
หุ้นกู้ตรงกับวันหยุดทาการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชาระดอกเบี้ยเป็น
วันทาการถัดไป
: A จากบริษัท ทริสเรทติง้ จากัด เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2561
: : ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทาหน้าที่
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์แทน

15. หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2561 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จานวนทีเ่ สนอขาย
จานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้

:
:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน
1,000 บาท
1,000 บาท
6,000,000 หน่วย
6,000,000 หน่วย
2 ปี
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
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ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
วันชาระดอกเบี้ย

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

:
:
:
:

21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ไม่มี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
ทุกวันที่ 21 พฤษภาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี หากวันครบกาหนดชาระ
ดอกเบี้ยหุ้ นกู้ตรงกับ วันหยุดทาการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่ อนวันชาระ
ดอกเบี้ยเป็นวันทาการถัดไป
: A จากบริษัท ทริสเรทติง้ จากัด เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2561
: : ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทาหน้าที่
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์แทน

16. หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2561 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จานวนทีเ่ สนอขาย
จานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
วันชาระดอกเบี้ย

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน
1,000 บาท
1,000 บาท
2,000,000 หน่วย
2,000,000 หน่วย
2 ปี
10 สิงหาคม พ.ศ. 2561
10 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ไม่มี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.05 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
ทุกวันที่ 10 กุมภาพันธ์ และสิงหาคม ของทุกปี หากวันครบกาหนดชาระ
ดอกเบี้ยหุ้ นกู้ตรงกับ วันหยุดทาการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่ อนวันชาระ
ดอกเบี้ยเป็นวันทาการถัดไป
: A จากบริษัท ทริสเรทติง้ จากัด เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2561
: : ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทาหน้าที่
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์แทน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ไม่มีหนุ้ กู้ระยะสั้นคงค้าง รายละเอียดหุน้ กู้ระยะสั้นมีดงั นี้
17. โครงการหุ้นกู้ระยะสั้นธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จานวนทีเ่ สนอขาย
จานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุหุ้นกู้

:
:
:
:
:
:

วันออกหุ้นกู้

:

วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

:

หลักประกันหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้

:
:

วันชาระดอกเบี้ย
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

:
:
:
:

เพื่อเสนอขายในวงจากัดให้กับผู้ลงทุนสถาบัน
1,000 บาท
1,000 บาท
จานวนไม่เกิน 70,000,000 หน่วย
- หน่วย
ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิเพิม่ เติมสาหรับการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้น
ในแต่ละรุ่นหุ้นกู้
แต่ไม่เกิน 270 (สองร้อยเจ็ดสิบ) วัน นับจากวันออกหุ้นกู้
วันตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิเพิ่มเติมสาหรับการเสนอขายหุน้ กู้ระยะสั้น
ในแต่ละรุ่นหุ้น
กู้และจะอยู่ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562
ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิเพิม่ เติมสาหรับการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นใน
แต่ละรุ่นหุ้นกู้ แต่ไม่เกิน 270 นับจากวันออกหุ้นกู้
ไม่มี
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ระยะสั้นในแต่ละรุ่นหุ้นกู้จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
ข้อกาหนดสิทธิเพิ่มเติมสาหรับการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นในแต่ละรุ่นหุ้นกู้ ซึ่ง
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกูใ้ นแต่ละรุน่ หุ้นกู้อาจแตกต่างกันได้
ชาระดอกเบี้ยในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด วันที่ 25 เม.ย. 2561
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิง่ จากัด มีหุ้นกู้ (ด้อยสิทธิและไม่ด้อยสิทธิ) ที่ออกและจัดจาหน่ายแล้ว
รวมจานวน 2,500 ล้านบาท
1. หุ้นกู้มีผู้ค้าประกันของ บริษทั ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จากัด ครั้งที่ 1/2559 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จานวนทีเ่ สนอขาย
จานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
ผู้ค้าประกันหุ้นกู้

:
:
:
:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายในวงจากัดให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่
1,000 บาท
1,000 บาท
1,000,000 หน่วย
1,000,000 หน่วย
3 ปี
17 มีนาคม พ.ศ. 2559
17 มีนาคม พ.ศ. 2562
Century Tokyo Leasing Corporation (เซ็นจูรี่ โตเกียว ลีสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น)
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อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
วันชาระดอกเบี้ย

:
:

อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

:
:
:

ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.99 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
ทุกวันที่ 17 มีนาคม และ กันยายน ของทุกปี หากวันครบกาหนดชาระดอกเบี้ย
หุ้ น กู้ ต รงกั บ วั น หยุ ด ท าการของธนาคารพาณิ ช ย์ จ ะเลื่ อ นวั น ช าระดอกเบี้ ย
เป็นวันทาการถัดไป
AAA จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

2. หุ้นกู้มีผู้ค้าประกันของ บริษทั ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จากัด ครั้งที่ 1/2560 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
ลักษณะการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จานวนทีเ่ สนอขาย
จานวนหุ้นกู้คงเหลือ
อายุหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
ผู้ค้าประกันหุ้นกู้

:
:
:
:
:
:
:
:
:

อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
วันชาระดอกเบี้ย

:
:

อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

:
:
:

เพื่อเสนอขายในวงจากัดให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่
1,000 บาท
1,000 บาท
1,500,000 หน่วย
1,500,000 หน่วย
3 ปี
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
Century Tokyo Leasing Corporation (เซ็นจูรี่ โตเกียว ลีสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น)
ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.20 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
ทุ ก วั น ที่ 27 มกราคม และ กรกฎาคม ของทุ ก ปี หากวั น ครบก าหนดช าระ
ดอกเบี้ ย หุ้ น กู้ ต รงกั บ วั น หยุ ด ท าการของธนาคารพาณิ ช ย์ จ ะเลื่ อ นวั น ช าระ
ดอกเบี้ย เป็นวันทาการถัดไป
AAA จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

7.3.2 ตั๋วแลกเงิน
บริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีตั๋วแลกเงินคงเหลือจานวน 5,840 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.68 – 1.82
และมีอายุคงเหลือเฉลี่ย 47 วัน
บริษัทได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้น ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
ลักษณะการเสนอขาย
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

: เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
: ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
แบบที่ 1 : ตั๋วแลกเงินแบบเปลี่ยนมือไม่ได้ ประเภทไม่มีอัตราดอกเบี้ย
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อายุตวั๋ แลกเงิน
จานวนทีเ่ สนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้
วันที่ออกตัว๋ แลกเงินระยะสั้น

:
:
:
:

ราคาขายของตัว๋ แลกเงินระยะสั้น :

อัตราดอกเบี้ยบนหน้าตั๋วแลกเงิน

:

วันชาระดอกเบี้ยตัว๋ แลกเงิน

:

อันดับความน่าเชื่อถือของ
ผู้ออกตราสาร

:

ใช้ราคาตามหน้าตั๋วแลกเงินระยะสั้นหักอัตราส่วนลดตามภาวะตลาด
แบบที่ 2 : ตั๋วแลกเงินแบบเปลี่ยนมือไม่ได้ ประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่
ใช้ราคาตามหน้าตั๋วแลกเงินระยะสั้น จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน
แบบที่ 3 : ตั๋วแลกเงินแบบเปลี่ยนมือได้รองรับการโอนโดยปราศจากสิทธิไล่เบี้ย
(without recourse) ประเภทไม่มีอัตราดอกเบี้ย ใช้ราคาตามหน้า
ตั๋วแลกเงินระยะสั้นหักอัตราส่วนลดตามภาวะตลาด
แบบที่ 4 : ตั๋วแลกเงินแบบเปลี่ยนมือได้รองรับการโอนโดยปราศจากสิทธิไล่เบี้ย
(without recourse) ประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ ใช้ราคาตามหน้าตั๋วแลกเงิน
ระยะสั้น จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน
ไม่เกิน 270 วัน นับจากวันที่ออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น
จานวนไม่เกิน 10,000 หน่วย (หนึ่งหมื่นหน่วย)
ไม่ต่ากว่า 1,000,000 บาทต่อฉบับ (หนึ่งล้านบาท)
วันที่ระบุบนตั๋วแลกเงินระยะสั้น จะต้องอยู่ระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 31
มกราคม 2562
ตั๋วแลกเงินแบบที่ 1 และ 3 : ราคาตามหน้าตั๋วแลกเงินระยะสั้นหักอัตราส่วนลด
ตามภาวะตลาด
ตั๋วแลกเงิ นแบบที่ 2 และ 4: ราคาตามหน้าตั๋ วแลกเงินระยะสั้ นจ่ายดอกเบี้ ย
เมื่อครบกาหนดไถ่ถอน
ตั๋วแลกเงินแบบที่ 1 และ 3: ประเภทไม่มีอัตราดอกเบี้ย ใช้ราคาตามหน้าตั๋วแลกเงิน
ระยะสั้นหักอัตราส่วนลดตามภาวะตลาด
ตั๋วแลกเงินแบบที่ 2 และ 4: มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยกาหนดอัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาด
ตั๋วแลกเงินแบบที่ 1 และ 3 : ไม่มีการชาระดอกเบี้ย
ตั๋วแลกเงินแบบที่ 2 และ 4 : ชาระดอกเบี้ยเมื่อครบกาหนดตามหน้าตั๋วแลกเงิน
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้ A- จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด
เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

บริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) มีตั๋วแลกเงินระยะสั้นคงเหลือมูลค่า 36.12 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 และเป็นตั๋วแลกเงินแบบเผื่อเรียกทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ไฮเวย์ จากัด มีตั๋วแลกเงินคงเหลือมูลค่า 2,075.00 ล้านบาท เป็นตั๋วแลกเงินแบบเผื่อ
เรียกทั้งหมด โดยมีอัตราดอกเบี้ยบนหน้าตั๋วแลกเงินร้อยละ 2.00
7.4

นโยบายการจ่ายปันผล
บริษัท

การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งสรุปสาระสาคัญคือ การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากเงิน ก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีที่ บริ ษั ทยั งมี ย อดขาดทุน สะสมอยู่ หรือ ไม่สามารถด ารงเงิ นกองทุ นได้เ พี ยงพอ
ตามกฎหมายหลังจ่ายเงินปันผล ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน เว้นแต่ที่กาหนดไว้
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เป็ น อย่ า งอื่ น ในเรื่ อ งหุ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ ต ามที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท โดยการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 หรือสูงกว่า ของกาไรสุทธิในแต่ละปี ภายหลังจากหัก
สารองตามกฎหมาย โดยขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน ความเพียงพอของเงินกองทุนในระยะยาว แผนการ
ลงทุน และกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการดารงสถานะของบริษัทย่อยของบริ ษัท ในฐานะ
ธนาคารพาณิชย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนั้น
บริษัทย่อย
เงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือของกลุ่มทิ สโก้ถือเป็นรายได้หลักของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด
(มหาชน) (“บริ ษัท ”) บริ ษัท ย่อ ยและบริ ษัท ในเครือ ทุก บริ ษัทจะจ่ ายเงิ นปั นผลให้ผู้ถือ หุ้น ของแต่ละบริษั ทในอั ตราตามที่
บริ ษั ท ใหญ่ ก าหนด โดยบริ ษั ท ใหญ่ จ ะพิ จ ารณาอั ต ราการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลของบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ในเครื อ แต่ ละบริ ษั ท
ตามผลการดาเนินงาน ความเพียงพอของเงินลงทุนในระยะยาว ความจาเป็นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนและกลยุทธ์ธุรกิจ ทั้งนี้
ธนาคารทิสโก้จะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสมเพื่อให้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) สูงกว่าร้อยละ 12
ในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ในเครื อ อาจพิ จ ารณาการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาลให้ แ ก่ ผู้ถื อ หุ้ น ได้
เมื่อเห็นว่าบริษัทย่อยและบริษัทในเครือมีผลกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนั้น
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8.

โครงสร้างการจัดการ

8.1

โครงสร้างการจัดการและคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มทิสโก้ ทำหน้ำที่ควบคุมดูแลบริษัทในกลุ่มและ
ดำเนินธุรกิจภำยใต้มำตรฐำนเดียวกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ซึ่งครอบคลุมถึง โครงสร้ำงกำรกำกับดูแลกิจกำร
แนวปฏิบัติในกำรกำกับดูแล โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำนและหน้ำที่ของหน่วยงำนกำกับดูแล และนโยบำยกลำงในกำรดำเนินธุรกิจ
เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของกลุ่มอย่ำงเคร่งครัด ในขณะที่บริษัทย่อยจะดำเนินงำน
เสมือนหน่วยกลยุทธ์ทำงธุรกิจ (Strategic Business Unit) รับผิดชอบงำนด้ำนกำรตลำด กำรดำเนินธุรกรรม ตลอดจน
กำรประมวลผลและกำรควบคุมเครดิต
คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ในกำรกำกับและควบคุมกำรดำเนินงำนของกลุ่มทิสโก้ รวมทั้งอำจแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ชุดย่อยและมอบหมำยหน้ำที่ตำมควำมเหมำะสม เพื่อปฏิบัติภำรกิจและงำนเฉพำะด้ำน โครงสร้ำงกำรกำกับดูแลกิจกำรของ
กลุ่มทิสโก้สำมำรถแสดงเป็นแผนภำพได้ดังต่อไปนี้
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โครงสร้างองค์กร บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
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บริษัทมีคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษัทอีก 4 คณะ ประกอบด้วย
(1) คณะกรรมกำรบริหำร (2) คณะกรรมกำรตรวจสอบ (3) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และ (4) คณะกรรมกำร
กำกับดูแลกิจกำร นอกจำกนี้ บริษัทได้โอนย้ำยผู้บริหำรระดับสูงและผู้บริหำรของกลุ่มที่รับผิดชอบดูแลหรือกำกับส่วนงำนหลัก
ที่มีควำมสำคัญต่อกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ มำเป็นพนักงำนในสังกัดของบริษัท โดยบริษัทได้มอบหมำย (Secondment)
ให้ผู้บริหำรดังกล่ำวทำหน้ำทีบ่ ริหำรจัดกำรบริษัทย่อยเต็มเวลำ โดยมีงำนในควำมรับผิดชอบเช่นเดียวกับก่อนกำรโอนย้ำยเพื่อให้
มั่นใจว่ำสำมำรถอุทิศเวลำในกำรบริหำรจัดกำรบริษัทดังกล่ำวได้อย่ำงเต็มที่ภำยใต้นโยบำยและแผนงำนของกลุ่มทิสโก้ ซึ่งได้รับ
อนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ที่เป็น
ประโยชน์และจำเป็นต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น กำรเงินกำรธนำคำร กำรบัญชี เศรษฐศำสตร์ ด้ำนกลยุทธ์ และกฎหมำย
เป็นต้น ซึ่งตำมหนังสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ ลงวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2561 บริษัทมีกรรมกำรจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่ำน
ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นสุภำพสตรี จำนวน 5 ท่ำน และสุภำพบุรุษ จำนวน 6 ท่ำน กำรเลือกตั้งกรรมกำรเป็นไปตำมมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมำะสมกับธุรกิจของบริษัท
โดยมีองค์ประกอบสอดคล้องกับประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และข้อบังคับ
ตลำดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ตลอดจนจั ด ให้ มี อ งค์ ป ระกอบที่ มี ค วำมหลำกหลำย ทั้ ง ในด้ ำ นอำยุ เพศ ควำมรู้
ควำมชำนำญ ประสบกำรณ์ และคุณสมบัติที่สำคัญอื่นๆ โดย ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 ประกอบด้วย






กรรมกำรอิ ส ระ 1 จำนวน 6 ท่ ำ น ซึ่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 54.55 ของกรรมกำรทั้ ง คณะ ได้ แ ก่ นำยปลิ ว มั ง กรกนก
รองศำสตรำจำรย์ ดร. อัง ครัต น์ เพรีย บจริย วัฒ น์ ศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทิน กร นำงภัท รีย ำ เบญจพลชัย
นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน์ และ นำยสถิตย์ อ๋องมณี
กรรมกำรที่ มี ส่ ว นร่ ว มบริ ห ำรงำน 2 จำนวน 3 ท่ ำ น ซึ่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 27.27 ของกรรมกำรทั้ ง คณะ ได้ แ ก่
นำงอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) และ นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล
กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร จำนวน 2 ท่ำน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 18.18 ของกรรมกำรทั้งคณะ ได้แก่ นำยฮอน คิท ชิง
(อเล็กซำนเดอร์ เอช ชิง) และ ศำสตรำจำรย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

1

“กรรมกำรอิสระ” หมำยถึง กรรมกำรอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นไปตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทยที่ สนส.13/2552 เรื่อง ธรรมำภิบำล ของสถำบันกำรเงิน
และประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ และ/หรือ ประกำศฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (หำกมี) และ
กรรมกำรอิสระจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนำคำร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุม
ของบริษัท โดยให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย ซึ่งข้อห้ำมกรรมกำรอิสระไม่ให้ถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละ 0.5 นี้ ถือเป็นเกณฑ์ที่สูงกว่ำข้อห้ำม
ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ซึ่งกำหนดไว้ว่ำ กรรมกำรอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ตนเป็นกรรมกำร
2
“กรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน” หมำยถึง กรรมกำรที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหำร กรรมกำรที่ทำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรใดๆ เยี่ยงผู้บริหำร และให้หมำยควำมรวมถึง
กรรมกำรที่มีอำนำจลงนำมผูกพัน เว้นแต่จะแสดงได้ว่ำเป็นกำรลงนำมตำมรำยกำรที่คณะกรรมกำรมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นกำรลงนำมร่วมกับกรรมกำรรำยอื่น ซึ่ง เป็นไป
ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ และ/หรือ ประกำศฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (หำกมี)
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8.1.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัท ได้รับกำรแต่งตั้งจำกมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดย ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำร จำนวน 11 ท่ำน/1 ดังนี้
รายนาม
1. นำยปลิว มังกรกนก
2. นำยฮอน คิท ชิง (อเล็กซำนเดอร์ เอช ชิง)

ตาแหน่ง
ประธำนคณะกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ
รองประธำนคณะกรรมกำร กรรมกำรที่ไม่มีสว่ นร่วม
บริหำรงำน และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน
กรรมกำรที่มีสว่ นร่วมบริหำรงำน
และประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ
และประธำนคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรที่ไม่มีส่วนร่วมบริหำรงำน
และกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
กรรมกำรที่มีสว่ นร่วมบริหำรงำน และกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรที่มีสว่ นร่วมบริหำรงำน กรรมกำรบริหำร
และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่ ทิสโก้

3. นำงอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล
4. รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
5. ศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทินกร
6. นำงภัทรียำ เบญจพลชัย
7. นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน์ /2
8. นำยสถิตย์ อ๋องมณี
9. ศำสตรำจำรย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
10. นำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)
11. นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล
หมำยเหตุ

/1
/2

นำยทำคำชิ คุโรเมะ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน และกรรมกำรบริหำร ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม ถึง วันที่ 23 เมษำยน 2561
นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน์ ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ แทนนำงภัทรียำ เบญจพลชัย โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 24 เมษำยน 2561

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
นำงอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร หรือกรรมกำรบริหำรดังต่อไปนี้ นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล
หรือนำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) โดยกรรมกำรสองในสำมคนนี้ลงลำยมือชื่อและประทับตรำสำคัญของบริษัท
ขอบเขต อำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของประธำนคณะกรรมกำร
1. เป็นผู้นำและรับผิดชอบต่อประสิทธิผลของคณะกรรมกำร รักษำควำมเชื่อถือไว้วำงใจต่อกรรมกำร และดูแลให้มั่นใจว่ำ
กำรทำงำนของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรกำกับดูแลกิจกำร
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2. กำหนดวำระกำรประชุมโดยควำมช่วยเหลือจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและเลขำนุกำรบริษัท วำระกำรประชุมของ
คณะกรรมกำรควรมุ่งเน้นกลยุทธ์ กำรดำเนินงำน กำรสร้ำงคุณค่ำและควำมรับผิดชอบตำมหน้ำที่ และดูแลให้มั่นใจว่ำ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระดังกล่ำวได้รับกำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำร ประธำนคณะกรรมกำรมีควำมรับผิดชอบ
ในกำรดูแลให้กรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงรับผิดชอบและระมัดระวัง เป็นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร
3. สื่อสำรมติคณะกรรมกำรแก่หน่วยงำนภำยในองค์กรตำมที่เห็นสมควร ประธำนคณะกรรมกำรมีหน้ำที่ดูแลให้มั่นใจว่ำ
กำรสื่อสำรกับผู้ถือหุ้น หน่วยงำนทำงกำร และผู้มีส่วนได้เ สีย มีประสิทธิผล และควำมคิดเห็นจำกกลุ่มเหล่ำนี้ เป็น
ที่เข้ำใจโดยคณะกรรมกำร
4. ดูแลให้มั่นใจว่ำกรรมกำรได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง เกี่ยวข้อง และทันกำล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรดำเนินงำนของกลุ่มทิสโก้ กำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรควรอยู่บนพื้นฐำนของดุลยพินิจและข้อมูลที่เพียงพอ
และสนับสนุนให้ควำมเห็นต่ำงได้รับกำรอภิปรำยและหำรือกัน
5. ดูแลให้มั่นใจว่ำมีสัมพันธภำพในกำรทำงำนที่ดีระหว่ำงกรรมกำร ทั้งกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรและที่ไม่เป็นผู้บริหำร
และมีกำรจัดสรรเวลำในกำรพิจำรณำในทุกวำระกำรประชุมอย่ำงเพียงพอ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเด็นด้ำนกลยุทธ์
6. ดูแลให้มั่นใจว่ำคณะกรรมกำรเข้ำใจลักษณะและระดับของควำมเสี่ยงสำคัญที่องค์กรรับได้ในกำรดำเนินกลยุทธ์
รวมถึงทบทวนประสิทธิผลของระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง
7. รับทรำบข้อมูลธุ รกิ จที่เป็นประโยชน์และจ ำเป็ นจำกผู้ บริ หำรระดับสู ง และให้ค ำปรึกษำและสนับสนุนประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรในกำรพัฒนำกลยุทธ์
8. ส่งเสริมควำมสัมพันธ์และกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิผลระหว่ำงกรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำรและผู้บริหำรระดับสูง
9. ดูแลให้มั่นใจว่ำกำรดำเนินงำนและประสิทธิผลของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่ อยได้รับกำรประเมิน
อย่ำงเป็นทำงกำรทุกปี
10. ดูแลให้มั่นใจว่ำผู้บริหำรได้ปฏิบัติและ/หรือติดตำมให้มีกำรดำเนินกำรตำมคำแนะนำหรือมติของคณะกรรมกำรและ
คณะกรรมกำรชุดย่อยอย่ำงเหมำะสม
ขอบเขต อำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของรองประธำนคณะกรรมกำร
1. ปฏิบัติหน้ำที่แทนประธำนคณะกรรมกำรในระหว่ำงที่ประธำนคณะกรรมกำรไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ตำมปกติ
จนกว่ำประธำนคณะกรรมกำรจะกลับมำปฏิบัติหน้ำที่ได้ดังเดิม หรือเมื่อคณะกรรมกำรเลือกและแต่งตั้งประธำน
คณะกรรมกำรใหม่
2. ช่วยเหลืองำนของประธำนคณะกรรมกำรตำมวำระกำรประชุมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
วำระกำรประชุมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำรบริหำรและองค์ประกอบกำรกำกับดูแลอื่นซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำร
ยกเว้นคณะกรรมกำรชุดย่อยหรือองค์ประกอบกำรกำกับดูแลกิจกำรอื่นที่เป็นอิสระ เช่น คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
3. ทำหน้ำที่เป็นประธำนของคณะกรรมกำรบริหำร หรือคณะกรรมกำรและองค์ประกอบด้ำนกำรบริหำรอื่นในข้อ 2. เมื่อ
 ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรลำประชุม หรือไม่ สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ในช่วงเวลำใดเวลำหนึ่ง จนกว่ำ จะ
มีกำรแต่งตั้งขึ้นทดแทนโดยคณะกรรมกำร หรือ
 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอให้ทำหน้ำที่ดังกล่ำว และได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำร
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ขอบเขต อำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
1. อนุมัตินโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร และควบคุมดูแลกำรกำกับดูแลกิจกำรของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนกำรเปิดเผย
ข้อมูลกำรกำกับดูแลกิจกำร
2. อนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มทิสโก้
3. อนุมัติและดูแลโมเดลธุรกิจ กลยุทธ์ แผน งบประมำณ และนโยบำยของกลุ่มทิสโก้
4. อนุมัติกำรควบรวมและเข้ำซื้อกิจกำร กำรลงทุน กำรเลิกกิจกำร และธุรกรรมเกี่ยวกับกำรจำหน่ำยจ่ำยโอนทรัพย์สิน
ที่มีควำมเสี่ยงหรือมีผลกระทบสูงต่อบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบำยและกลยุทธ์บริหำรควำมเสี่ยง ตลอดจนระดับ
ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้
5. ดูแลกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรมของกลุ่มทิสโก้ ตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย
ว่ำด้ วยหลั กเกณฑ์ กำรบริ หำรจั ดกำรด้ ำนกำรให้ บริ กำรแก่ ลูกค้ ำอย่ ำงเป็ นธรรมอั นครอบคลุ มถึ งกระบวนกำร
ดำเนินกำรทั้งหมด
6. ดูแลให้มั่นใจและติดตำมนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสและระบบกำรควบคุมภำยในให้มีประสิทธิภำพ
7. อนุมัติกรอบกำรกำกับดูแลควำมเสี่ยงที่ดี และดูแลให้มีกำรปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงควำมเสี่ยงตลอดจน
โครงสร้ำงค่ำตอบแทนที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงควำมเสี่ยง
8. อนุมัติกำรแต่งตั้ง โยกย้ำย และถอดถอนหัวหน้ำหน่วยงำนบริหำรควำมเสี่ยง ได้แก่ หัวหน้ำบริหำรควำมเสี่ยง หัวหน้ำ
บริหำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร และหัวหน้ำบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตำมข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมกำรกำกับควำมเสี่ยง
9. พิจำรณำเลือกและแต่งตั้งผู้มีควำมเหมำะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธำนและรองประธำนคณะกรรมกำรจำกผู้ที่ได้รับ
กำรเสนอชื่อโดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
10. ดูแลกำรประเมินกำรปฏิ บัติหน้ำที่ประจำปีของคณะกรรมกำรบริษัททั้งคณะและกรรมกำรเป็นรำยบุคคล ทั้งวิธี
ประเมินตนเองและวิธีประเมินแบบไขว้ หรือกำรประเมินโดยผู้ประเมินภำยนอก (หำกจำเป็น)
11. พิจำรณำเลื อก แต่ งตั้ ง และประเมิน ผู้มี ควำมเหมำะสมเพื่อดำรงตำแหน่ งประธำนเจ้ ำหน้ำที่บริ หำรกลุ่มทิสโก้
ตลอดจนแผนสืบทอดตำแหน่งจำกผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อโดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
12. ร่วมกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้และผู้บริหำรระดับสูง ในกำรกำหนดทิศทำงและกลยุทธ์ในภำพรวมของ
กลุ่มทิสโก้ที่คำนึงถึงกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน และทำให้มั่นใจว่ำกลยุทธ์ต่ำงๆ ถูกนำไปปฏิบัติอย่ำงสอดคล้องกัน
ภำยใต้นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อสร้ำงคุณค่ำระยะยำวแก่ผู้ถือหุ้น
13. คณะกรรมกำรบริษัท รวมถึง ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรกลุ่มทิสโก้ และผู้บริหำรระดับสูง ร่วมกัน ประพฤติตนเป็ น
แบบอย่ำงที่ดีในกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึ มั่นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และควำมซื่อสัตย์สุจริต
14. พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยของกลุ่มทิสโก้ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร คณะกรรมกำรกำกับควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรบริหำร
ตำมที่ได้รับกำรเสนอชื่อจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษัท
15. พิจำรณำแต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัทเพื่อดูแลรับผิดชอบงำนต่ำงๆ เกี่ยวกับคณะกรรมกำรบริษัทและจัดกำรงำนอันสำคัญ
ของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท รวมถึง
กำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมมติของคณะกรรมกำรบริษัท จัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น
ส่งหนังสือเชิญประชุม บันทึกรำยงำนกำรประชุม และหน้ำที่อื่นๆ ตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
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นอกจำกนี้ เรื่องดังต่อไปนี้ต้องขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมแบรนด์ และค่ำนิยมองค์กร
2. รูปแบบธุรกิจ กลยุทธ์ธุรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมำณของกลุ่มทิสโก้
3. งบประมำณ ค่ำใช้จ่ำยหลัก รวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรบุคคล และทรัพยำกรอื่นของกลุ่มทิสโก้
4. กำรควบรวมและเข้ำซื้อกิจกำร กำรลงทุน และธุรกรรมเกี่ยวกับกำรจำหน่ำยจ่ำยโอนทรัพย์สินที่มีควำมเสี่ยงสูง
หรือมีผลกระทบสูงต่อบริษัท
5. กำรแต่งตั้งและมอบหมำยอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยของกลุ่มทิสโก้
6. กำรพิจำรณำคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ที่มีควำมเหมำะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้
7. กำรประเมินผลงำนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้
คณะกรรมกำรบริษัทต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนกำรดำเนินงำนในเรื่องที่กฎหมำยกำหนดว่ำ ต้องได้รับมติ
อนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรออกหุ้นกู้ กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วน
ที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือกำรซื้อหรือ รับโอนกิจกำรของบริษัทอื่น กำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ รวมถึงกำรทำ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและกำรซื้อขำยสินทรัพย์ที่สำคัญตำมกฎเกณฑ์ของหน่วยงำนกำกับดูแล
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรอำจมอบอำนำจให้คณะกรรมกำรชุดอื่นๆ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดำเนินกำรใดๆ แทนคณะกรรมกำร
โดยในกำรมอบอำนำจดังกล่ำว หรือกำรมอบอำนำจช่วงต้องไม่มีลักษณะที่ทำให้ผู้รับมอบอำนำจสำมำรถอนุมัติ รำยกำรที่ตน
หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์) กำรมีส่วนได้เสีย
หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยของบริษัท
รำยละเอียดคณะกรรมกำรธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทแกน (Core Company) ของกลุ่มทิสโก้ และ
บริษัทย่อยอื่น แสดงไว้ภำยใต้หัวข้อ 8.1.6 และเอกสำรแนบ 1-2
8.1.2 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมกำรบริหำร ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดย ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 คณะกรรมกำรบริหำร
ของบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน จำนวน 3 ท่ำน ดังนี้
รายนาม
1. นำงอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล
2. นำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)
3. นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล

ตาแหน่ง
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร

ขอบเขต อำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร
1. กำหนดและนำเสนอกลยุทธ์ธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ กำรซื้อและควบรวมกิจกำร กำรลงทุนในธุรกิจใหม่ และกำรออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งมีควำมเสี่ยงสูงแก่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
2. ทบทวนและกำกับดูแลแผนธุรกิจและงบประมำณ ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนและกำหนดนโยบำยกลำงของกลุ่มทิสโก้
สำหรับกำรปฏิบัติงำนและกำรควบคุมทั้งหมดที่สำคัญ
3. พิจำรณำอนุมัติสินเชื่อที่มีมูลค่ำสูงหรือธุรกรรมที่มีควำมเสี่ยงสูงภำยใต้ธุรกิจของกลุ่มทิสโก้
4. กำกับดูแลธุรกรรมที่มีควำมเสี่ยงสูงของบริษัทย่อย
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5. ทำหน้ำที่แทนบริษัทในฐำนะผู้ถือหุ้นใหญ่ในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรของทุกบริษัทย่อย ยกเว้นธนำคำรทิสโก้
จำกัด (มหำชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้ จำกัด
6. ดูแลให้มั่นใจว่ำผู้บริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยได้นำประเด็นที่สำคัญหรือควรทรำบเข้ำสู่กำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรบริหำร
7. ดูแลให้มั่นใจว่ำประสิทธิภำพของกรอบกำรดูแลควำมเสี่ยงที่ดีและแนวปฏิบัติกำรบริหำรควำมเสี่ยงสอดคล้องกับ
นโยบำยและกลยุทธ์บริหำรควำมเสี่ยงรวมถึงระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ได้รับอนุมัติ
8. พิจำรณำแต่งตั้งและกำกับกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรพิจำรณำสินเชื่อ และคณะกรรมกำรพิจำรณำสินเชื่ อ
ที่มีปัญหำ
9. ควบคุมและติดตำมงำนด้ำนกำรกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนที่มีนัยสำคัญของกลุ่มทิสโก้
10. ร่วมกับคณะกรรมกำรตรวจสอบประเมินผลกำรดำเนินงำนประจำปีของหน่วยงำนกำกับ เพื่อถ่วงดุลอำนำจฝ่ำยบริหำร
ตลอดจนส่งเสริมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
11. ให้ควำมเห็นชอบต่อรำยงำนกำรกำกับดู แลกำรปฏิบัติงำนประจำปีของกลุ่มทิสโก้ เพื่อให้มั่นใจว่ำคณะกรรมกำร
รับทรำบและมีควำมรับผิดชอบต่อกำรกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน
12. ดูแลให้ มั่นใจว่ำคณะกรรมกำรระดับ ผู้บริหำรที่แต่ งตั้งโดยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรได้รับกำรจัด ตั้งขึ้น โดยมี
องค์ประกอบ และกำรปฏิบัติงำนที่เหมำะสมและเป็นมืออำชีพ
8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดย ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ จำนวน 3 ท่ำน ดังนี้
รายนาม
1. รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
2. นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน์ /1
3. นำยสถิตย์ อ๋องมณี

ตาแหน่ง
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ

หมายเหตุ กรรมกำรตรวจสอบทั้ง 3 ท่ำนมีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน
/1
นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน์ ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ แทนนำงภัทรียำ เบญจพลชัย โดยมีผลตั้งแต่วันที่
24 เมษำยน 2561

ขอบเขต อำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1. สอบทำนให้กลุ่มทิสโก้มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทำนและประเมินผลให้กลุ่มทิสโก้มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน
(Internal Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทำนกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ให้เป็นตำมกฎหมำย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
4. พิจำรณำคัดเลือก เสนอ แต่งตั้ง และ/ หรือ ถอดถอน ผู้สอบบัญชีกลุ่มทิสโก้ รวมถึงค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีตำมที่
กำหนดโดยคณะกรรมตรวจสอบของบริษัทใหญ่ และเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับ
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มทิสโก้
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6. ดูแลให้กำรเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มทิสโก้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรณีรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
7. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำม
โดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
8. พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนอนุมัตินโยบำยกำรตรวจสอบ
ภำยใน กฎบัตรของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน แผนกลยุทธ์ แผนกำรตรวจสอบภำยใน รวมถึงดัชนีชี้วัดควำมสำเร็จ
ของงำน และงบประมำณด้ำนทรัพยำกรบุคคล
9. ให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่ งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน รวมถึ งประเมิ น
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนของหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
10. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอำจมีผลกระทบ
อย่ำงมีนัยสำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
 รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
 กำรทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภำยใน
 กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง หำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้บริหำรไม่ดำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยใน
ระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบกำหนด คณะกรรมกำรตรวจสอบจะต้องเปิดเผยกำรกระทำดังกล่ ำวไว้ใน
รำยงำนประจำปี และรำยงำนต่อธนำคำรแห่งประเทศไทย
11. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
12. อนุมัตินโยบำยด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ รวมทั้งประเมินประสิทธิภำพของกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติ
ตำมกฎเกณฑ์
13. ดูแลให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และประเด็นสำคัญซึ่งอำจจะ
เกิดขึ้นระหว่ำงธนำคำรและผู้ลงทุนในกองทุนซึ่งบริหำรจัดกำรโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงิน และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ
8.1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้รับแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดย ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระและกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร จำนวน 3 ท่ำน ดังนี้
รายนาม
1. ศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทินกร
2. นำยฮอน คิท ชิง (อเล็กซำนเดอร์ เอช ชิง)
3. นำยสถิตย์ อ๋องมณี

ตาแหน่ง
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

ขอบเขต อำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ด้านสรรหา
1. กำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรสูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อยใน
กลุ่มทิสโก้ เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ และส่งมอบนโยบำยดังกล่ำวให้หน่วยงำนกำกับดูแล
เมื่อทวงถำม
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2. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมต่อคณะกรรมกำรบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งอยู่ใต้กำรดูแลของ
หน่วยงำนกำกับด้ำนกำรเงินและตลำดทุน (ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด และ
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้ จำกัด) เพื่อดำรงตำแหน่งต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
 กรรมกำร
 กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุ ดอื่ นต่ ำงๆ ที่ได้ รั บมอบหมำยอ ำนำจหน้ ำ ที่ และควำมรั บผิ ดชอบโดยตรงจำก
คณะกรรมกำรบริษัท
 ผู้บริหำรสูงสุด
 ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือคณะกรรมกำรชุดอื่นที่ได้รับมอบหมำยอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
โดยตรงจำกคณะกรรมกำร
3. ดูแลให้คณะกรรมกำรของบริษัทในกลุ่มมีขนำดและองค์ประกอบที่เหมำะสมกับองค์กร รวมถึงมีกำรปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมกำรประกอบด้วยบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
และประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำงๆ ที่หลำกหลำย
4. ประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนของประธำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ บ ริ ห ำรกลุ่ ม ทิ สโก้ โดยพิ จ ำรณำข้ อ เสนอแนะจำกประธำน
คณะกรรมกำรบริษัท ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร และประธำน
คณะกรรมกำรกำกับควำมเสี่ยง เพื่อเสนอผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
5. ดูแลให้มีกำรประชุมระหว่ำงคณะกรรมกำร และผู้บริหำรระดับสูงโดยไม่มีประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้เข้ำร่วม
อย่ำงน้อยปีละครั้ง ก่อนกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนประจำปีของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้
6. ดูแลให้มีกำรจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทในกลุ่มทิสโก้
เพื่อให้กำรดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงรำบรื่นและต่อเนื่อง โดยจะดำเนินกำรทบทวนแผนดังกล่ำวเป็นระยะๆ
7. ดูแลให้มีแผนพัฒนำศักยภำพของกรรมกำรและผู้บริหำรอย่ำงเหมำะสม
8. เปิดเผยนโยบำยเกี่ยวกับกำรสรรหำ และวิธีกำรสรรหำไว้ในรำยงำนประจำปี
ด้านพิจารณาค่าตอบแทน
9. พิจำรณำทบทวน และกำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทน และผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมกำร ที่ปรึกษำ
และพนักงำนในกลุ่มทิสโก้ที่ชัดเจนและโปร่งใส ตำมข้อเสนอของฝ่ำยจัดกำร
10. ดูแลให้กรรมกำรได้รับผลตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ โดยกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยนั้น
11. กำหนดแนวทำงกำรประเมินผลงำนของกรรมกำรและพนักงำนในกลุ่มทิสโก้ เพื่อพิจำรณำปรับผลตอบแทนประจำปี
โดยจะต้องคำนึงถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ควำมสำคัญกับกำรเพิ่มมูลค่ำของ
ส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยำว
12. พิจำรณำทบทวนและอนุมัติกำรเลื่อนตำแหน่ง ค่ำตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริห ำร
กลุ่มทิสโก้
13. พิจำรณำทบทวนข้อเสนอเรื่องกำรแต่งตั้ง กำรประเมินผลงำน กำรเลื่อนตำแหน่ง ค่ำตอบแทน และผลประโยชน์ของ
ผู้บริหำรระดับสูง และรองลงมำหนึ่งระดับของกลุ่ม
14. พิจำรณำทบทวนจำนวนรวมผลตอบแทนประจำปีตำมข้อเสนอของผู้บริหำร โดยคำนึงถึงผลกำรปฏิบัติงำนทั้งปี
กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรทำงำนทั้งในระยะสั้นและระยะยำว รวมถึงกำรปรับผลตอบแทนประจำปีสำหรับพนักงำน
ในกลุ่มทิสโก้
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15. เปิดเผยนโยบำยกำรกำหนดค่ำตอบแทน และค่ำตอบแทนรูปแบบต่ำงๆ ของกรรมกำร รวมทั้งจัดทำ และเปิดเผย
รำยงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำ ตอบแทนซึ่ ง ครอบคลุม วั ต ถุป ระสงค์ กำรด ำเนิ น งำนและ
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนไว้ในรำยงำนประจำปี
16. รำยงำนกำรดำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม่ำเสมอ
17. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน
8.1.5 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดย ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 คณะกรรมกำร
กำกับดูแลกิจกำร ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระและกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร จำนวน 3 ท่ำน ดังนี้
รายนาม
1. นำงภัทรียำ เบญจพลชัย
2. นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน์
3. ศำสตรำจำรย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

ตาแหน่ง
ประธำนคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร

ขอบเขต อำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
1. กำหนดและพิจำรณำทบทวนโครงสร้ำง ขอบเขต และนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและแนวปฏิบัติในกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรของกลุ่มทิสโก้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและอนุมัติ
2. ให้คำปรึกษำแก่คณะกรรมกำรบริษัทในเรื่องโครงสร้ำง บทบำท อำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ กำรปฏิบัติและ
กฎบัตรของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดอื่นๆ
3. พิจำรณำทบทวนกระบวนกำรประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดอื่นๆ และผู้บริหำรระดับสูง
ให้สอดคล้ องกั บนโยบำยกำรก ำกั บดูแ ลกิ จกำรของกลุ่ มทิ สโก้ แนวปฏิ บัติ ใ นกำรดูแลกำกับ กิจ กำร ตลอดจน
กฎหมำยและข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อสำรให้กับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน
4. พิจ ำรณำผลกำรประเมิน ผลกำรกำกับ ดูแ ลกิจ กำรและกำรพัฒ นำอย่ำ งยั่ง ยืน ของบริษัท ที ่จัด ท ำขึ้น โดย
หน่วยงำนภำยนอกและยื่นข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมกำรบริษัท
5. พิจำรณำทบทวนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของกลุ่มบริษัททิสโก้ โดย
พิจำรณำเปรียบเทียบกับมำตรฐำนทั้งระดับประเทศและระดับสำกล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อกำรพัฒนำในอนำคต
6. ปฏิบัติหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำของคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดับสูงในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับกำรกำกับดูแล
กิจกำรและแนวปฏิบัติในกำรกำกับดูแลกิจกำร
7. ติด ตำมกำรดำเนิน นโยบำยกำรกำกับ ดูแ ลกิจ กำรและแนวปฏิบัติ ใ นกำรกำกับ ดูแ ลกิจ กำร ตลอดจนและ
นโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ของกลุ่มทิสโก้ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรบริษัท
8. ทบทวนนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ตลอดจนดูแลแผนปฏิบัติงำนและแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบำย กรอบ
และกลยุทธ์ ด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และนโยบำยกำรแจ้งเบำะแส รวมถึงให้คำแนะนำในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
9. พิจำรณำรับทรำบรำยงำนค่ำใช้จ่ำยและกำรเดินทำงที่อนุมัติด้วยตนเองของประธำนคณะกรรมกำรบริหำรและประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้
10. ติดตำมควำมเพียงพอของหลักกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรพัฒนำควำมยั่งยืนและกำรกำกับดูแลกิจกำร
11. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรกำหนดตำรำงกำรประชุมคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ เพื่อให้
กรรมกำรแต่ละท่ำนสำมำรถจัดเวลำและเข้ำร่วมประชุมได้ ในกรณีที่มีวำระพิเศษอำจมีกำรประชุมเพิ่มเติมตำมควำมเหมำะสมได้
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทหรือเลขำนุกำรคณะกรรมกำรชุดย่อย จัดส่งหนังสือนัดประชุม
พร้อมเอกสำรที่ใช้ประกอบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร โดยเอกสำรมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อกำรพิจำรณำ
มีกำรระบุ อย่ ำงชั ดเจนว่ ำเป็ นเรื่องที่ เสนอ เพื่ อทรำบ เพื่ออนุ มั ติ หรื อเพื่ อพิ จำรณำ แล้ วแต่ กรณี โดยกำหนดให้ จั ดส่งให้ แก่
คณะกรรมกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อยก่อนกำรประชุ ม 7 วัน พร้อมทั้งแจ้งฝ่ำยงำนต่ำงๆ ในองค์กร ให้ทรำบถึงกำหนดวันประชุม
คณะกรรมกำรในแต่ละรอบกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 14-21 วัน ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นข้อมูลลับจะระบุข้อควำมว่ำ “เอกสำรลับ”
ไว้บนหน้ำซองเอกสำรที่นำส่งให้กรรมกำร และ/หรืออำจนำส่งให้กรรมกำรพิจำรณำเฉพำะในที่ประชุมเท่ำนั้น
โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2561 ได้อนุมัติกำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
และคณะกรรมกำรชุดย่อย ประจำปี 2562 เป็นกำรล่วงหน้ำ ซึ่งอำจเปลี่ยนแปลงได้ และไม่รวมกรณีกำรประชุมในวำระพิเศษ ดังนี้
ครั้งที่
ประชุม
1/2562
2/2562
3/2562
4/2562
5/2562
6/2562

คณะกรรมการ
บริษัท
วันอังคำรที่
26 กุมภำพันธ์ 2562
วันอังคำรที่
30 เมษำยน 2562
วันพฤหัสบดีที่
20 มิถุนำยน 2562
วันอังคำรที่
27 สิงหำคม 2562
วันศุกร์ที่
25 ตุลำคม 2562
วันจันทร์ที่
16 ธันวำคม 2562

7/2562

-

8/2562

-

9/2562

-

10/2562

-

11/2562

-

12/2562

-

คณะกรรมการ
บริหาร
วันพฤหัสบดีที่
17 มกรำคม 2562
วันจันทร์ที่
26 กุมภำพันธ์ 2562
วันอังคำรที่
19 มีนำคม 2562
วันอังคำรที่
30 เมษำยน 2562
วันศุกร์ที่
24 พฤษภำคม 2562
วันพฤหัสบดีที่
20 มิถุนำยน 2562
วันพฤหัสบดีที่
18 กรกฎำคม 2562
วันอังคำรที่
27 สิงหำคม 2562
วันพฤหัสบดีที่
19 กันยำยน 2562
วันศุกร์ที่
25 ตุลำคม 2562
วันพฤหัสบดีที่
21 พฤศจิกำยน 2562
วันจันทร์ที่
16 ธันวำคม 2562

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
วันศุกร์ที่
11 มกรำคม 2562
วันจันทร์ที่
11 กุมภำพันธ์ 2562
วันศุกร์ที่
8 มีนำคม 2562
วันศุกร์ที่
5 เมษำยน 2562
วันศุกร์ที่
10 พฤษภำคม 2562
วันจันทร์ที่
10 มิถุนำยน 2562
วันศุกร์ที่
5 กรกฎำคม 2562
วันศุกร์ที่
9 สิงหำคม 2562
วันศุกร์ที่
6 กันยำยน 2562
วันศุกร์ที่
4 ตุลำคม 2562
วันจันทร์ที่
11 พฤศจิกำยน 2562
วันพุธที่
4 ธันวำคม 2562
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คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
วันอังคำรที่
26 กุมภำพันธ์ 2562
วันอังคำรที่
30 เมษำยน 2562
วันพฤหัสบดีที่
20 มิถุนำยน 2562
วันอังคำรที่
27 สิงหำคม 2562
วันศุกร์ที่
25 ตุลำคม 2562
วันจันทร์ที่
16 ธันวำคม 2562

คณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการ
วันพฤหัสบดีที่
14 กุมภำพันธ์ 2562
วันศุกร์ที่
12 กรกฎำคม 2562
วันศุกร์ที่
15 พฤศจิกำยน 2562

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมกำรสนับสนุนให้มีกำรพิจำรณำประเด็นต่ำงๆ อย่ำงรอบคอบ โปร่งใส และจัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอแก่ผู้บริหำร
ในกำรนำเสนอรำยละเอียดและเพื่อคณะกรรมกำรสำมำรถพิจำรณำและให้ข้อคิดเห็นอย่ำงละเอียดถี่ถ้วน โดยคณะกรรมกำร
สนับสนุนให้ผู้บริหำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรเพื่อให้รำยละเอียดเพิ่มเติมในฐำนะผู้รับผิดชอบโดยตรง
ในกำรประชุมคณะกรรมกำร และกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ต้องมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 และ
1 ใน 2 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดตำมลำดับ จึงจะครบองค์ประชุมตำมนโยบำยกำกับดูแลกิจกำร และก่อนกำรประชุมทุกครั้ง
ประธำนคณะกรรมกำรจะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ กรรมกำรที่อำจมีควำมเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในวำระกำรประชุมใดจะต้อง
งดออกเสียง งดให้ควำมเห็นในวำระนั้น หรือออกจำกห้องประชุม ส่วนกำรประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น ได้แก่ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร ต้องมีกรรมกำรเข้ำร่วมไม่น้อยกว่ำ
2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดจึงจะครบองค์ ประชุม ตำมนโยบำยก ำกั บดู แลกิ จกำร และเมื่ อเสร็จสิ้ นกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย เลขำนุกำรบริษัทหรือเลขำนุกำรคณะกรรมกำรชุดย่อย มีหน้ำที่จัดทำรำยงำน
กำรประชุมเป็นลำยลักษณ์อักษรครอบคลุมทุกประเด็น เนื้อหำ และควำมเห็น ซึ่งจะถูกจัดเก็บไว้อย่ำงมีระเบียบเพื่อกำรตรวจสอบ
ประธำนคณะกรรมกำรสนับสนุนให้กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรมีโอกำสประชุมระหว่ำงกันเองตำมควำมจำเป็นเพื่อ
อภิปรำยปัญหำต่ำงๆ โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรร่วมด้วย โดยในปี 2561 มีกำรประชุมระหว่ำงกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร จำนวน 1 ครั้ง
เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2561
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ในปี 2561
จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
รายนาม

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

จำนวนครั้งกำรประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
(ร้อยละ)
1. นำยปลิว มังกรกนก

7
(100.00)
7
(100.00)
6
(85.71)
7
(100.00)
7
(100.00)
7
(100.00)
7
(100.00)
7
(100.00)
7
(100.00)

12
(100.00)
-

12
(100.00)
-

-

-

2. นำยฮอน คิท ชิง
(อเล็กซำนเดอร์ เอช ชิง)
3. นำงอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล
4. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
5. ศ. ดร. ปรำณี ทินกร
6. นำงภัทรียำ เบญจพลชัย
7. นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน์ /1
8. นำยสถิตย์ อ๋องมณี

12
(100.00)
-
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12
(100.00)
4 (จำก 4 ครั้ง)
(100.00)
8 (จำก 8 ครั้ง)
(100.00)
12
(100.00)

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน
6
(100.00)
-

คณะกรรมการ
กากับดูแล
กิจการ
4
(100.00)
-

6
(100.00)
-

-

-

-

6
(100.00)
-

-

6
(100.00)

-

4
(100.00)
4
(100.00)
-
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จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
รายนาม

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

จำนวนครั้งกำรประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
(ร้อยละ)
9. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

7
(100.00)
7
(100.00)
0 (จำก 1 ครั้ง)
(0.00)
7
(100.00)
7
(100.00)

12
(100.00)
-

12
(100.00)
-

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน
6
(100.00)
-

1 (จำก 3 ครั้ง)
(33.33)
12
(100.00)
12
(100.00)

-

-

คณะกรรมการ
กากับดูแล
กิจการ
4
(100.00)
4
(100.00)
-

-

-

-

-

10. นำยทำคำชิ คุโรเมะ /2
11. นำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)
12. นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล

-

หมำยเหตุ /1 นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน์ ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ แทนนำงภัทรียำ เบญจพลชัย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษำยน 2561
/2
นำยทำคำชิ คุโรเมะ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน และกรรมกำรบริหำร ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม ถึง วันที่ 23 เมษำยน 2561

8.1.6 รายละเอียดคณะกรรมการธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแกนของกลุ่มทิสโก้
8.1.6.1คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมกำรธนำคำร ได้รับกำรแต่งตั้งจำกมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2561 ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 คณะกรรมกำรธนำคำร ประกอบด้วยกรรมกำร จำนวน 9 ท่ำน/1 ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายนาม
นำยปลิว มังกรกนก
นำงอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล
รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน์ /2
นำยสถิตย์ อ๋องมณี
นำยจรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ /3
นำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)
นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล
นำยศักดิ์ชยั พีชะพัฒน์

หมำยเหตุ

/1
/2
/3

ตาแหน่ง
ประธำนคณะกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ
กรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร
กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

นำงภัทรียำ เบญจพลชัย ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ และนำยทำคำชิ คุโรเมะ ดำรงตำแหน่งกรรมกำร ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม ถึง วันที่ 23 เมษำยน 2561
นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน์ ได้รับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษำยน 2561
นำยจรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ ได้รับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กันยำยน 2561

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
นำงอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร หรือกรรมกำรบริหำรดังต่อไปนี้ นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล
หรือนำยศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ หรือนำยชือ -เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) โดยกรรมกำรสองในสี่คนนี้ลงลำยมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตรำสำคัญของบริษัท
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ขอบเขต อำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของประธำนคณะกรรมกำร
1. เป็นผู้นำและรับผิดชอบต่อประสิทธิผลของคณะกรรมกำร รักษำควำมเชื่อถือไว้วำงใจต่อกรรมกำร และดูแลให้มั่นใจว่ำ
กำรทำงำนของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรกำกับดูแลกิจกำร
2. กำหนดวำระกำรประชุมโดยควำมช่วยเหลือจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและเลขำนุกำรบริษัท วำระกำรประชุมของ
คณะกรรมกำรควรมุ่งเน้นกลยุทธ์ กำรดำเนินงำน กำรสร้ำงคุณค่ำและควำมรับผิดชอบตำมหน้ำที่ และดูแลให้มั่นใจ
ว่ำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระดังกล่ำวได้รับกำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำร ประธำนคณะกรรมกำรมีควำมรับผิดชอบ
ในกำรดูแลให้กรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงรับผิดชอบและระมัดระวัง เป็นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร
3. สื่อสำรมติคณะกรรมกำรแก่หน่วยงำนภำยในองค์กรตำมที่เห็นสมควร ประธำนคณะกรรมกำรมีหน้ำที่ดูแลให้มั่นใจว่ำ
กำรสื่อสำรกับ ผู้ถือหุ้น หน่วยงำนทำงกำร และผู้มีส่วนได้เสีย มีประสิทธิผล และควำมคิดเห็นจำกกลุ่มเหล่ำนี้เป็น
ที่เข้ำใจโดยคณะกรรมกำร
4. ดูแลให้มั่นใจว่ำกรรมกำรได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง เกี่ยวข้อง และทันกำล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรดำเนินงำนของกลุ่มทิสโก้ กำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรควรอยู่บนพื้นฐำนของดุลยพินิจและข้อมูลที่เพียงพอ
และสนับสนุนให้ควำมเห็นต่ำงได้รับกำรอภิปรำยและหำรือกัน
5. ดูแลให้มั่นใจว่ำมีสัมพันธภำพในกำรทำงำนที่ดีระหว่ำงกรรมกำร ทั้งกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรและที่ไม่เป็นผู้บริหำร
และมีกำรจัดสรรเวลำในกำรพิจำรณำในทุกวำระกำรประชุมอย่ำงเพียงพอ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเด็นด้ำนกลยุทธ์
6. ดูแลให้มั่นใจว่ำคณะกรรมกำรเข้ำใจลักษณะและระดับของควำมเสี่ยงสำคัญที่องค์กรรับได้ในกำรดำเนินกลยุทธ์
รวมถึงทบทวนประสิทธิผลของระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง
7. รับทรำบข้อมูลธุ รกิ จที่เป็นประโยชน์และจ ำเป็ นจำกผู้ บริ หำรระดับสู ง และให้ค ำปรึกษำและสนับสนุนประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรในกำรพัฒนำกลยุทธ์
8. ส่งเสริมควำมสัมพันธ์และกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิผลระหว่ำงกรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำรและผู้บริหำรระดับสูง
9. ดูแลให้มั่นใจว่ำกำรดำเนิ นงำนและประสิทธิผลของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยได้รับกำรประเมิน
อย่ำงเป็นทำงกำรทุกปี
10. ดูแลให้มั่นใจว่ำผู้บริหำรได้ปฏิบัติและ/หรือติดตำมให้มีกำรดำเนินกำรตำมคำแนะนำหรือมติของคณะกรรมกำรและ
คณะกรรมกำรชุดย่อยอย่ำงเหมำะสม
ขอบเขต อำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรธนำคำร
ภำยใต้หลักเกณฑ์กำรกำกับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) คณะกรรมกำรธนำคำรทำหน้ำที่
ควบคุมดูแลให้ธนำคำรปฏิบั ติตำมนโยบำยกำกับดูแลกิจกำรของกลุ่มทิสโก้ที่อนุมัติโดยคณะกรรมกำรบริษัทใหญ่
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผู้ถือหุ้น โดยนโยบำยกำกับดูแลกิจกำรของกลุ่มทิสโก้
ประกอบด้วยนโยบำย และหลักเกณฑ์ที่สำคัญเกี่ยวกับโครงสร้ำงกำรกำกับดูแลกิจกำรและกำรดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์
ทำงธุรกิจ กำรบริหำรและกำรดำเนินกิจกำร กำรควบคุมและบริหำรควำมเสี่ยง งำนทรัพยำกรบุคคล บัญชีและกำรเงิน
กิจกรรมองค์กร และนิเทศสัมพันธ์
1. อนุมัติแผนธุรกิจ และแผนกำรดำเนินงำนของธนำคำร ภำยใต้กลยุทธ์ทำงธุรกิจและแผนกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้
2. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยำบรรณทำงธุรกิจ จริยธรรมทำงธุรกิจ จริยธรรมของกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน
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3. ติดตำมกำรดำเนินกิจกำรของธนำคำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ำกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนดำเนินกิจกำร
ของธนำคำรตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
4. ดูแลให้เกิดควำมมั่นใจว่ำผู้บริหำรมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรงำนของธนำคำร รวมถึงกำรแต่ งตั้งผู้บริหำร
ระดับสูง
5. ดำเนินกำรให้มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิภำพ
6. ดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรรำยงำนเรื่องที่สำคัญต่อคณะกรรมกำรธนำคำร
7. ดูแลให้ธนำคำรมีนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง ขั้นตอน และกำรควบคุมสำหรับควำมเสี่ยงทุกประเภท โดยคณะกรรมกำร
ธนำคำรจะทำหน้ำที่อนุมัติและควบคุมกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์กำรบริหำรควำมเสี่ยง
8. พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ตำมควำมจำเป็น และควำมเหมำะสมเพื่อดำเนินกำรตำมภำรกิจและ
งำนเฉพำะด้ำนเพื่อให้มั่นใจว่ำกำรดำเนินธุรกิจเป็นไปตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของกลุ่มทิสโก้
9. ดูแลให้ธนำคำรมีนโยบำย แนวทำง และขั้นตอนกำรควบคุมในกำรอนุมัติสินเชื่อ และเงิน ลงทุน กับบุค คลที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
10. ดูแลให้มีกระบวนกำรในกำรจัดส่งรำยงำน (Management Letter) จำกผู้สอบบัญชีภำยนอกและข้อคิดเห็นจำก
ฝ่ำยจัดกำรของธนำคำรต่อคณะกรรมกำรธนำคำรโดยไม่ล่ำช้ำ
11. จัดให้มีกำรถ่วงดุลอำนำจของฝ่ำยจัดกำร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของธนำคำรให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม โดยให้
ควำมสำคัญต่อสัดส่วนหรือจำนวนของกรรมกำรอิสระในคณะกรรมกำรธนำคำร
12. ดูแลให้คณะกรรมกำรและบริษัทใหญ่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอที่จะทำให้สำมำรถปฏิบัติตำมอำนำจ หน้ำที่ และ
ควำมรับผิดชอบได้อย่ำงสมบูรณ์
13. รำยงำนกำรดำเนินธุรกิจ และผลประกอบกำรต่อผู้ถือหุ้น
14. รำยงำนกำรด ำเนินธุรกิ จ และผลประกอบกำรต่ อคณะกรรมกำรบริ หำรของบริษัทใหญ่ อย่ำงสม่ำเสมอ ภำยใต้
หลักเกณฑ์กำรกำกับแบบรวมกลุ่มของธนำคำรแห่งประเทศไทย
คณะกรรมกำรบริษัทต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนกำรดำเนินงำน ในเรื่องที่กฎหมำยกำหนดว่ำ ต้องได้รับมติ
อนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรออกหุ้นกู้ กำรขำยหรือโอนกิจกำรของธนำคำรทั้งหมดหรือบำงส่วน
ที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือกำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่ น กำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ รวมถึงกำรทำ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและกำรซื้อขำยสินทรัพย์ที่สำคัญตำมกฎเกณฑ์ของหน่วยงำนกำกับดูแล
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรอำจมอบอำนำจให้คณะกรรมกำรชุดอื่นๆ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดำเนินกำรใดๆ แทนคณะกรรมกำร
โดยในกำรมอบอำนำจดังกล่ำว หรือกำรมอบอำนำจช่วงต้องไม่มีลักษณะที่ทำให้ผู้รับมอบอำนำจสำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตน
หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์) กำรมีส่วนได้เสีย
หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับธนำคำรหรือบริษัทย่อยของธนำคำร
8.1.6.2คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมกำรบริหำรของธนำคำร ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรธนำคำร ผ่ำนกำรเห็นชอบจำกบริษัทแม่ คือ บริษัท
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) โดย ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 คณะกรรมกำรบริหำรของธนำคำร ประกอบด้วยกรรมกำร
ที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน จำนวน 4 ท่ำน ดังนี้
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1.
2.
3.
4.

รายนาม
นำงอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล
นำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)
นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล
นำยศักดิ์ชยั พีชะพัฒน์

ตาแหน่ง
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร

ขอบเขต อำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร
ภำยใต้นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของกลุ่มทิสโก้ ที่ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อบังคับใช้กับ
บริษัททั้งหมดในกลุ่มภำยใต้หลักเกณฑ์กำรกำกับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) นโยบำยกำรกำกับดูแล
กิจกำรของกลุ่มทิสโก้ประกอบด้วยนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่สำคัญเกี่ยวกับโครงสร้ำงกำรกำกับดูแลกิจกำรและด้ำน
กำรด ำเนิ นธุ รกิ จ ของกลุ่ มทิ สโก้ ได้ แก่ กลยุ ทธ์ ทำงธุ รกิ จ กำรบริ หำรและกำรด ำเนิ นกิ จกำร กำรควบคุ มและบริ หำร
ควำมเสี่ยง งำนทรัพยำกรบุคคล บัญชีและกำรเงิน กิจกรรมองค์กร และนิเทศสัมพันธ์ ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริหำรของ
ธนำคำรได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร ดังต่อไปนี้
1. กำหนดและนำเสนอกลยุทธ์ธุรกิจของธนำคำร กำรซื้อและควบรวมกิจกำร กำรลงทุ นในธุรกิจใหม่ และกำรออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีควำมเสี่ยงสูงเพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ
2. ทบทวนและกำกับดูแลแผนธุรกิจและงบประมำณของธนำคำร ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน
3. พิจำรณำอนุมัติสินเชื่อที่มีมูลค่ำสูงหรือธุรกรรมที่มีควำมเสี่ยงสูงภำยใต้กรอบกำรบริหำรธุรกิจของกลุ่มทิสโก้
4. กำกับดูแลธุรกรรมที่มีควำมเสี่ยงสูง
5. พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อทำหน้ำที่กำหนดนโยบำย
และกลยุทธ์ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงในภำพรวม และระบุ ประเมินและจัดกำรควำมเสี่ยงที่มีอยู่ในกลยุทธ์ของธนำคำร
6. ควบคุมและติดตำมงำนด้ำนกำรกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนที่มีนัยสำคัญของธนำคำรทิสโก้
7. ให้ควำมเห็นชอบต่อรำยงำนกำรกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนประจำปีของธนำคำรทิสโก้ เพื่อให้มั่นใจว่ำคณะกรรมกำร
รับทรำบและมีควำมรับผิดชอบต่อกำรกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน
8.1.6.3คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบของธนำคำรได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรของธนำคำร ผ่ำนกำรเห็นชอบจำกบริษัทแม่ คือ
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) โดย ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบของธนำคำรประกอบด้วย
กรรมกำรอิสระ จำนวน 3 ท่ำน ดังนี้
รายนาม
1. รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
2. นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน์ /1
3. นำยสถิตย์ อ๋องมณี

ตาแหน่ง
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ

หมำยเหตุ: - กรรมกำรตรวจสอบทั้ง 3 ท่ำนมีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน
- กรรมกำรตรวจสอบทั้ง 3 ท่ำน เป็นชุดเดียวกับกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทใหญ่ คือ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
/1
นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน์ ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ แทนนำงภัทรียำ เบญจพลชัย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษำยน 2561
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ขอบเขต อำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ภำยใต้นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของกลุ่มทิสโก้ ที่ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อบังคับใช้กับ
บริษัททั้งหมดในกลุ่มภำยใต้หลักเกณฑ์กำรกำกับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) นโยบำยกำรกำกับดูแล
กิจกำรของกลุ่มทิสโก้ประกอบด้วยนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่สำคัญเกี่ยวกับโครงสร้ำงกำรกำกับดูแลกิจกำรและ
ด้ำนกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ได้แก่ กลยุทธ์ทำงธุรกิจ กำรบริหำรและกำรดำเนินกิจกำร กำรควบคุมและบริหำร
ควำมเสี่ยง งำนทรัพยำกรบุคคล บัญชีและกำรเงิน กิจกรรมองค์กร และนิเทศสัมพันธ์ ทั้งนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบของ
ธนำคำรได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร ดังต่อไปนี้
1. สอบทำนให้ธนำคำรมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทำนและประเมินผลให้ธนำคำรมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน
(Internal Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล
3. พิจำรณำคัดเลือก เสนอ แต่งตั้ง และ/ หรือ ถอดถอน ผู้สอบบัญชีของธนำคำร รวมถึงค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ตำมที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบของธนำคำร และเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้ำร่วมประชุม
กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. ดูแลให้กำรเปิดเผยข้อมูลของธนำคำรมีควำมถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพำะในกรณีรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
5. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจำปีของธนำคำร ซึ่งรำยงำนดังกล่ำว
ต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
6. รำยงำนต่ อคณะกรรมกำรธนำคำรเพื่ อด ำเนิ นกำรปรั บ ปรุ งแก้ ไขภำยในระยะเวลำที่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอำจมี
ผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของธนำคำร
รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
 กำรทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภำยใน
 กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง หำกคณะกรรมกำรธนำคำร หรือผู้บริหำรไม่ดำเนินกำรให้มี กำรปรับปรุ งแก้ไข
ภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบกำหนด คณะกรรมกำรตรวจสอบจะต้องเปิดเผยกำรกระทำดังกล่ำวไว้
ในรำยงำนประจำปี และรำยงำนต่อธนำคำรแห่งประเทศไทย
7. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรธนำคำรมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
8. รำยงำนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรธนำคำรอย่ำงสม่ำเสมอ
9. รำยงำนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบต่อคณะกรรมตรวจสอบของบริษัทใหญ่อย่ำงสม่ำเสมอ ภำยใต้หลักเกณฑ์กำรกำกับ
แบบรวมกลุ่มของธนำคำรแห่งประเทศไทย
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รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ในปี 2561 มีดังนี้
รายนาม
จำนวนกำรประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
(ร้อยละ)
1. นำยปลิว มังกรกนก
2. นำงอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล
3. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
4. นำงภัทรียำ เบญจพลชัย /1
5. นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน์ /2
6. นำยสถิตย์ อ๋องมณี
7. นำยจรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ /3
8. นำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)
9. นำยทำคำชิ คุโรเมะ /1
10. นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล
11. นำยศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์

คณะกรรมการธนาคาร
6
(100.00)
6
(100.00)
6
(100.00)
6
(100.00)
1 (จำก 1 ครั้ง)
(100.00)
5 (จำก 5 ครั้ง)
(100.00)
6
(100.00)
2 (จำก 2 ครั้ง)
(100.00)
6
(100.00)
0 (จำก 1 ครั้ง)
(0.00)
6
(100.00)
6
(100.00)

จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
12
12
(100.00)
(100.00)
12
(100.00)
12
(100.00)
1 (จำก 3 ครั้ง)
(33.33)
12
(100.00)
12
(100.00)

12
(100.00)
4 (จำก 4 ครั้ง)
(100.00)
8 (จำก 8 ครั้ง)
(100.00)
12
(100.00)
-

หมำยเหตุ /1 นำงภัทรียำ เบญจพลชัย ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ และนำยทำคำชิ คุโรเมะ ดำรงตำแหน่งกรรมกำร ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม ถึง วันที่ 23 เมษำยน 2561
/2
นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน์ ได้รับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษำยน 2561
/3
นำยจรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ ได้รับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กันยำยน 2561

8.2

ผู้บริหาร

บริษัททำกำรโอนย้ำยผู้บริหำรระดับสูงและผู้บริหำรของกลุ่มที่รับผิดชอบดูแลหรือกำกับส่วนงำนหลั กที่มีควำมสำคัญ
ต่อกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ มำเป็นพนักงำนในสังกัดของบริษัท โดยได้รับค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรจำกบริษัท ทั้งนี้
บริษัทได้มอบหมำย (Secondment) ให้ผู้บริหำรดังกล่ำวไปบริหำรจัดกำรบริษัทย่อยเต็มเวลำโดยมีงำนในควำมรับผิดชอบ
เช่นเดียวกับก่อนกำรโอนย้ำย เพื่อให้มั่นใจว่ำสำมำรถอุทิศเวลำในกำรบริหำรจัดกำรบริษัทดังกล่ำวได้อย่ำงเต็มที่ภำยใต้นโยบำย
และแผนของกลุ่มที่อนุมัติโดยคณะกรรมกำรบริษัท
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ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 คณะผู้บริหำรระดับสูงของกลุ่มทิสโก้/1 ตำมเกณฑ์นิยำมของสำนักคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ ประกอบด้วยรำยนำมดังต่อไปนี้
รายนาม
1. นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล

ตาแหน่งในบริษัท
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรกลุ่มทิสโก้

2. นำยศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์
3. นำยพิธำดำ วัชรศิริธรรม

กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
และกรรมกำรอำนวยกำร
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

4. นำยชลิต ศิลป์ศรีกลุ

รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

5. นำยเมธำ ปิงสุทธิวงศ์

รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

6. นำยไพบูลย์ นลินทรำงกูร

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส

7. นำยชำตรี จันทรงำม
8. นำยรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส
สำยควบคุมกำรเงินและบริหำรควำมเสี่ยง
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

9. นำยยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยำ

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

10. นำยเดชพินันท์ สุทัศนทรวง

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

11. นำยพิชำ รัตนธรรม

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

12. นำยไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
สำนักกำกับดูแลกิจกำร
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

13. นำงสำวภำวิณี องค์วำสิฏฐ์

ตาแหน่งที่ได้รับมอบหมายในบริษัทย่อย
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยบรรษัทธนกิจ
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยสินเชื่อรำยย่อย
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยธุรกิจธนบดี และบริกำรธนำคำร
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษำกำรลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริหำรกำรขำยและกำรตลำดสินเชื่อรำยย่อย 1
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริหำรกำรขำยและกำรตลำดสินเชื่อรำยย่อย 2
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ – ปฏิบัตกิ ำรสินเชื่อรำยย่อย
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ – ธุรกิจธนบดี
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หมำยเหตุ /1 นำงยุถิกำ สนธยำนำวิน ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส สำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้เกษียณอำยุกำรทำงำน เมื่อวันที่ 31 ธันวำคม 2561

ขอบเขต อำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะผู้บริหำรระดับสูง
1. พิจำรณำและจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจ เป้ำหมำยทำงกำรเงิน แผนธุรกิจ และงบประมำณประจำปี ที่สมดุลและ
สอดคล้องกัน ทั้งระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำว เพื่อมูลค่ำสูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยำว
2. ทบทวนและทำให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มทิสโก้เป็นไปตำมกลยุทธ์และแผนธุรกิจที่กำหนด ธุรกิจและ
ผลกำรดำเนินงำนทำงกำรเงินบรรลุดัชนีชี้วัดในภำพรวม และเป็นไปตำมนโยบำยกำกับดูแลกิจกำรของทิสโก้และ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
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3. หำรือและตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทำงและนโยบำยธุรกิจของกลุ่ม กำรขยำยและเพิ่มควำมหลำกหลำยของธุรกิจ
กำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงสำยงำน ประเด็นด้ำนประสิทธิภำพและกำรควบคุมระหว่ำงหน่วยงำนสำคัญ
รวมถึงนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และกำรใช้จ่ำยด้ำนกำรลงทุน
4. เป็นที่รับฟังและหำรือเกี่ยวกับประเด็นควำมขัดแย้งและควำมเห็นต่ำงของกำรทำงำนหรือกำรบริหำรงำนระหว่ำง
หัวหน้ำหน่วยธุรกิจและควบคุมต่ำงๆ ที่ไม่สำมำรถแก้ไขได้ด้วยสำยกำรบังคับบัญชำปกติ
ขอบเขต อำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้
1. กำหนดกลยุทธ์ ตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจที่อนุมัติโดยคณะกรรมกำร โดยทำงำนร่วมกับคณะกรรมกำรในกำรระบุ
กลยุทธ์ และแผนธุรกิจ รวมถึงระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร
2. กำกับควบคุมกำรดำเนินงำนขององค์กร โดยเน้นกำรสร้ำงคุณค่ำในระยะยำว
3. รับผิดชอบต่อผลกำรดำเนินงำนของธุรกิจ ตลอดจนควำมสอดคล้องกับแผนงำน กลยุทธ์และนโยบำยขององค์กร และ
รำยงำนควำมคืบหน้ำต่อคณะกรรมกำร
4. เป็นผู้นำ สั่งกำร และมอบแนวทำงแก่ผู้บริหำรระดับสูง
5. ดูแลกำรดำเนินงำนตำมกลยุทธ์ โครงสร้ำงกำรกำกับดูแลและกำรจัดกำร กำรดำเนินงำน ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง
และกำรควบคุม และทำให้มั่นใจว่ำกลยุทธ์และแผนธุรกิจถูกนำไปปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิผลทั่วทั้งกลุ่มทิสโก้
6. อำนวยกำรให้หน่วยธุรกิจพัฒนำแผนกลยุทธ์ของตน และทำให้มั่นใจว่ำแผนกลยุทธ์ได้รับกำรประเมินอย่ำงเหมำะสม
และผนวกเข้ำเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์โดยรวมขององค์กร
7. ดูแลให้มั่นใจว่ำองค์กรมีบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถ และทรัพยำกรอื่นที่จำเป็นสำหรับบรรลุตำมแผนงำน และมีกำรเตรียม
แผนกำรสืบทอดตำแหน่งงำนและแผนพัฒนำผู้บริหำรนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำตำมกำหนดกำรที่วำงไว้ล่วงหน้ำ
8. ดูแลให้มั่นใจว่ำกำรดำเนินธุรกิจเป็นไปตำมนโยบำยกำกับดูแลกิจกำร ตลอดจนกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
9. พัฒนำและรักษำไว้ซึ่งกรอบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ในทุกกิจกรรมทำงธุรกิจ
10. ดูแลให้มั่นใจว่ำกำรจัดเตรียมรำยงำนทำงกำรเงินซึ่งอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้นำเสนอ
ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนขององค์กรอย่ำงถูกต้องตำมควร และเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อนักลงทุน
ในกำรประเมินเสถียรภำพทำงกำรเงินและธุรกิจ ตลอดจนควำมเสี่ยงของกลุ่มทิสโก้อย่ำงทันท่วงที
11. ดูแลให้มั่นใจว่ำองค์กรมีระบบและนโยบำยที่เหมำะสมสำหรับกำรเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและทันกำล เป็นไปตำม
ข้อกำหนดของทำงกำรและนโยบำยกำกับดูแลกิจกำรของกลุ่มทิสโก้
12. ดูแลให้มั่นใจว่ำข้อมูลที่นำเสนอต่อคณะกรรมกำรเพียงพอ ถูกต้อง ทันกำล และแจ้งประธำนคณะกรรมกำรโดยทันที
ในเรื่องที่สำคัญหรือควรทรำบ
13. จัดตั้งคณะอนุกรรมกำรกำกับกฎเกณฑ์และกำรปฏิบัติงำน คณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรบุคคล คณะผู้บริหำรทิสโก้
คณะอนุกรรมกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตลอดจนคณะอนุกรรมกำรอื่นๆ เพื่อปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะด้ำน
14. เสนอชื่อบุคคลซึ่งมีควำมเหมำะสมในกำรแต่งตั้งเป็นสมำชิ กของคณะผู้บริหำรทิสโก้ รวมถึงผู้บริหำรรองลงมำหนึ่ง
ระดับต่อคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
15. ดูแลให้มั่นใจว่ำคณะกรรมกำรระดับผู้บริหำร ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริหำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรได้รับกำร
จัดตั้งโดยมีองค์ประกอบและกำรปฏิบัติงำนที่เหมำะสม และดูแลให้มั่นใจว่ำกระบวนกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำร
ดังกล่ำว อยู่บนพื้นฐำนของข้อมูลและดุลยพินิจอย่ำงเพียงพอ และสนับสนุนให้ควำมเห็นต่ำงได้รับกำรอภิปรำย หำรือ
และจดบันทึกเป็นหลักฐำน
16. ทำหน้ำที่เป็นสื่อกลำงระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัท พนักงำน ผู้มีส่วนได้เสีย และสื่อสำรต่อสำธำรณชน
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ขอบเขต อำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรอำนวยกำร
1. บริหำรจัดกำรกำรดำเนินงำนประจำวันในองค์กรโดยใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. ช่วยเหลือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรในกำรพัฒนำ กลยุทธ์และพันธกิจขององค์กรและถ่ำยทอดสั่งกำร เพื่อนำกลยุทธ์
และพันธกิจไปสู่กำรปฏิบัติโดยพนักงำนในลำดับรองลงมำ
3. วำงแผนงำน โดยพิจำรณำลำดับควำมสำคัญ ระหว่ำงควำมต้องกำรของลูกค้ำ พนักงำน และองค์กร
4. ทำงำนร่วมกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และผู้บริหำร เพื่อให้พนักงำนบรรลุมำตรฐำนสูงสุด ในด้ำนคุณภำพ และ
กำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำกับดูแลกิจกำรตลอดจนจรรยำบรรณธุรกิจของกลุ่มทิสโก้
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 บริษัทมีผู้บริหำรรวมทั้งสิ้น 38 รำย โดยบุคคลในลำดับที่ 1-13 เป็นสมำชิกคณะผู้บริหำรระดับสูง
ของบริษัท และลำดับที่ 19 ถือเป็นผู้บริหำรตำมเกณฑ์นิยำมของสำนักคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ตำมที่ปรำกฏในหน้ำที่ 8-21 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหำรดังรำยนำมต่อไปนี้
รายนาม
1. นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล
2. นำยศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์
3. นำยพิธำดำ วัชรศิริธรรม
4. นำยชลิต ศิลป์ศรีกุล
5. นำยเมธำ ปิงสุทธิวงศ์
6. นำยไพบูลย์ นลินทรำงกูร
7. นำยชำตรี จันทรงำม
8. นำยรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล
9. นำยยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยำ
10. นำยเดชพินันท์ สุทัศนทรวง
11. นำยพิชำ รัตนธรรม
12. นำยไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์
13. นำงสำวภำวิณี องค์วำสิฏฐ์
14. นำยธีรนำถ รุจิเมธำภำส
15. นำงสำวรัชฎำ พฤกษำนุบำล
16. นำงสำววันธนำ โชติชัยสถิตย์
17. นำยนิพนธ์ วงษ์โชติวัฒน์
18. นำยภูวรินทร์ กุลพัฒน์กำนนท์
19. นำงสำวชุตินธร ไวกำสี
20. นำยกนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์
21. นำงสำวสุรำงค์ เตชะรุ่งนิรันดร์
22. นำยพิชิต ตรีเทพำสัมพันธ์
23. นำงดุลยรัตน์ ทวีผล
24. นำงสำวมณีรัตน์ วัฒนจักร์
25. นำงญำณินี ภำพน้ำ
26. นำงสำวสกรรัตน์ มำนุวงศ์

ตาแหน่ง
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และกรรมกำรอำนวยกำร
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส สำยควบคุมกำรเงินและบริหำรควำมเสี่ยง
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำนักกำกับดูแลกิจกำร
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
ผู้อำนวยกำรสำยอำวุโส
ผู้อำนวยกำรสำยอำวุโส
ผู้อำนวยกำรสำยอำวุโส สำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
หัวหน้ำบริหำรควำมเสี่ยง
หัวหน้ำวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและธุรกิจ
หัวหน้ำบัญชี
หัวหน้ำวำงแผนและงบประมำณ
หัวหน้ำควบคุมสินเชื่อ
หัวหน้ำประเมินรำคำทรัพย์สิน
หัวหน้ำกำกับ
หัวหน้ำกำกับ - ธุรกิจธนำคำร
หัวหน้ำกำกับ - ธุรกิจหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน
หัวหน้ำกำกับ - ธุรกิจหลักทรัพย์
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รายนาม
27. นำงสำวชื่นจิต ตระกำรรัตติ
28. นำงสำวณัฎฐินี สุวรรณพำณิชย์
29. นำงสำวจิรำภรณ์ ซอสุขไพบูลย์
30. นำงสำวฐิติมำ โชติธนประสิทธิ์
31. นำยเอกรัฐ พงษ์กิติวณิชกุล
32. นำงสำวนำถฤดี ศิวะบุตร
33. นำยคมศร ประกอบผล
34. นำยสมชำติ ลำภำพงศ์
35. นำงอำรี อำชำมงคล
36. นำยวัศกร เทพทิม
37. นำยกิตติพงษ์ ติยะบุญชัย
38. นำงสำวชุติภรณ์ เหลืองรุ่งสว่ำง

ตาแหน่ง
หัวหน้ำบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร
หัวหน้ำกฎหมำย
หัวหน้ำตรวจสอบภำยใน
รักษำกำรหัวหน้ำสอบทำนสินเชื่อ และผู้ช่วยหัวหน้ำตรวจสอบภำยใน
หัวหน้ำบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
หัวหน้ำนิเทศสัมพันธ์
หัวหน้ำศูนย์วิเครำะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์
หัวหน้ำธุรกำรสำนักงำน
หัวหน้ำจัดซื้อและจัดกำรผู้จัดจำหน่ำย
หัวหน้ำสำยทรัพยำกรบุคคล
หัวหน้ำกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล
หัวหน้ำบริกำรงำนทรัพยำกรบุคคล

8.2.1 ผู้บริหารของธนาคาร
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 ธนำคำรมีผู้บริหำรรวมทั้งสิ้น 44 รำย โดยบุคคลในลำดับที่ 1-8 เป็นผู้บริหำรตำมเกณฑ์นิยำมของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์1 และเป็นผู้บริหำรระดับสูง สังกัดบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
จำกัด (มหำชน) ที่ได้รับมอบหมำย (Secondment) ให้บริหำรจัดกำรธนำคำร ตำมที่ปรำกฏในหน้ำที่ 8-21 ซึ่งประกอบด้วย
ผู้บริหำรดังรำยนำมต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายนาม
นำยศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์
นำยพิธำดำ วัชรศิริธรรม
นำยชลิต ศิลป์ศรีกุล
นำยเมธำ ปิงสุทธิวงศ์
นำยรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล
นำยยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยำ
นำยเดชพินันท์ สุทัศนทรวง
นำยพิชำ รัตนธรรม
นำงสำวรัชฎำ พฤกษำนุบำล

10. นำยมำนพ เพชรดำรงค์สกุล
11. นำงมำลำทิพย์ สวินทร
12. นำงสำวสุนี ทองสมบัติพำณิช
13. นำงสำวรพีพร อุ่นชลำนนท์
14. นำงสำวิกำ จงภักดิ์ไพศำล

1

ตาแหน่ง
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยบรรษัทธนกิจ
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยสินเชื่อรำยย่อย
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยธุรกิจธนบดี และบริกำรธนำคำร
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ - บริหำรกำรขำยและกำรตลำดสินเชื่อรำยย่อย 1
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ - บริหำรกำรขำยและกำรตลำดสินเชื่อรำยย่อย 2
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ - ปฏิบัติกำรสินเชื่อรำยย่อย
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ - ธุรกิจธนบดี
หัวหน้ำบริกำรธนำคำร รักษำกำรหัวหน้ำบริหำรเงิน
และรักษำกำรหัวหน้ำปฏิบัติกำรด้ำนกองทุน
หัวหน้ำธุรกิจขนำดใหญ่
หัวหน้ำวิเครำะห์ธุรกิจและควำมเสี่ยง
หัวหน้ำวิเครำะห์ธุรกิจและควำมเสี่ยง
หัวหน้ำบริหำรสินเชื่อ
หัวหน้ำนิติกรรมสัญญำ

หมำยรวมถึงผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโสสำยควบคุมกำรเงินและบริหำรควำมเสี่ยง ได้แก่ นำยชำตรี จันทรงำม และหัวหน้ำบัญชี ได้แก่ นำงสำวชุ ตินธร ไวกำสี สังกัด
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มทิสโก้
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รายนาม
15. นำยวิทยำ เมตตำวิหำรี
16. นำยนพดล ชุ่มวงศ์
17. นำงสำวปำริชำติ สุทัศนทรวง
18. นำยธีรยุทธ ประเสริฐรัตนเดโช
19. นำยสุเทพ ตรัยวรรณกิจ
20. นำยสมบูรณ์ ศิริรักษ์
21. นำยถวัลย์ วิชิตวำที
22. นำงสำววิภำ เมตตำวิหำรี
23. นำงสำวเพ็ญทิพย์ เหล่ำบุญเจริญ
24. นำยวรพันธุ์ เหลืองอุทัย
25. นำยวรพจน์ ติรกำรุณ
26. นำยสุกิจ สกุลวงศ์ใหญ่
27. นำยณัฐนันท์ อนันต์ปรียำวิทย์
28. นำยกลชัย อุดมศรีสุข
29. นำยประกฤต ชุณหศรีวงศ์
30. นำงวันทนำ กิจพำนิช
31. นำยถนอม ชัยอรุณดีกุล
32. นำงดวงพร เยี่ยมวำณิชนันท์
33. หม่อมหลวงวรำภรณ์ วรวรรณ
34. นำงสำวศรัญญำ วีรมหำวงศ์
35. นำงอัจฉรำ เพชรแสงโรจน์
36. นำงวรสินี เศรษฐบุตร
37. นำยณัฐกฤติ เหล่ำทวีทรัพย์
38. นำงสำวชุติมำ ปั้นลำยสิงห์
39. นำงสุวรรณดี ขำวละออ
40. นำยกิตติชัย ต้นนำจำรย์
41. นำยวรวิทย์ รุ่งสิริโอภำส
42. นำงกุสุมำ ประถมศรีเมฆ
43. นำยนพวัสส์ ตั้งบูรณำกิจ
44. นำยตุลำ รอดสลับ

ตาแหน่ง
ผู้ช่วยหัวหน้ำบริหำรกำรขำยและกำรตลำดสินเชื่อรำยย่อย 1
หัวหน้ำเช่ำซื้อ
หัวหน้ำเช่ำซื้อโครงกำรพิเศษ
หัวหน้ำกำรตลำดและพัฒนำธุรกิจสินเชื่อรำยย่อย
หัวหน้ำกิจกำรสำขำ 1
หัวหน้ำกิจกำรสำขำ 2
หัวหน้ำกิจกำรสำขำ 3
หัวหน้ำสินเชื่ออเนกประสงค์และกำรขำยตรง
หัวหน้ำกำกับสินเชื่อ
หัวหน้ำบริหำรสินเชื่อรำยย่อย
หัวหน้ำสนับสนุนสินเชื่อ
หัวหน้ำพัฒนำหนี้และกฎหมำย
หัวหน้ำศูนย์บริกำรลูกค้ำ
หัวหน้ำพัฒนำระบบงำนสินเชื่อรำยย่อย
หัวหน้ำสินเชื่อเคหะ
หัวหน้ำปฏิบัติกำรสำขำ
รองหัวหน้ำธุรกิจธนบดี
หัวหน้ำธนบดีธนกิจ
หัวหน้ำธนบดีกำรลงทุน
หัวหน้ำธนกิจส่วนบุคคล 1
หัวหน้ำธนกิจส่วนบุคคล 2
หัวหน้ำพัฒนำผลิตภัณฑ์กองทุน
หัวหน้ำบริกำรที่ปรึกษำกำรลงทุน
หัวหน้ำบริกำรคัสโตเดียน
หัวหน้ำธุรกิจจัดกำรกำรเงิน
หัวหน้ำเคำน์เตอร์เซอร์วิส
หัวหน้ำศูนย์ชำระเงิน
หัวหน้ำประกันภัยธนกิจ และรักษำกำรหัวหน้ำเทเลมำร์เก็ตติ้ง
หัวหน้ำธุรกิจธนำคำรดิจิทัล
หัวหน้ำนวัตกรรมดิจิทัล และธุรกิจ

ตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของกลุ่มทิสโก้ หน่วยงำนสนับสนุนและควบคุมทั้งหมดจะถูกรวมศูนย์ที่บริษัทแม่
ครอบคลุมถึงงำนกำกับด้ำนควำมเสี่ยง บริษัทแม่จะกำกับดูแลควำมเสี่ยงของธนำคำรและบริษัทย่อยในกลุ่ม ดังนั้น ผู้บริหำร
หน่วยงำนที่ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลควำมเสี่ยงทั้งหมดจึงสังกัดที่บริษัทแม่ ได้แก่ หัวหน้ำหน่วยงำนบริหำรควำมเสี่ยง
หัวหน้ำหน่วยงำนกำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ และหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ดังปรำกฏรำยชื่อบุคคลในลำดับที่
17, 23-27, 29 และ 31 ในหน้ำ 8-23 และหน้ำ 8-24
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ขอบเขต อำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ของธนำคำร
ภำยใต้หลักเกณฑ์กำรกำกับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ทำหน้ำที่บริหำร
จัดกำรงำนประจำวัน รวมทั้งควบคุมดูแลให้ธนำคำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำกับดูแลกิจกำรของกลุ่มทิสโก้ที่อนุมัติโดย
คณะกรรมกำรบริษัทใหญ่ อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพือ่ ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
1. วำงกลยุทธ์และแผนกำรดำเนินธุรกิจของธนำคำร ตำมกลยุทธ์และแผนกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้
2. ควบคุมดูแลให้กำรดำเนินกำรตำมแผนธุรกิจของธนำคำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับทิศทำง
กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้
3. กำกับ ดูแล และควบคุมกำรดำเนินธุรกิจประจำวันของธนำคำร ตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ของกลุ่มทิสโก้
4. ควบคุมดูแลกำรให้บริกำร กำรปฏิบัติงำน รวมทั้งกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมของธนำคำร
5. ติดตำมกำรดำเนินงำน และผลประกอบกำรของธนำคำรอย่ำงสม่ำเสมอ
6. ควบคุมงบประมำณของธนำคำร และบริหำรทรัพยำกรของธนำคำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
7. ควบคุมดูแลให้กำรดำเนินธุรกิจของธนำคำรเป็นไปตำมนโยบำยกำกับดูแลกิจกำร ตลอดจนกฎหมำยและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
8.3

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมกำรแต่งตั้ง นำยไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ เป็นเลขำนุกำรบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2556 มีหน้ำที่รับผิดชอบ
ดำเนินกำรจัดทำและเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร รำยงำน
ประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น ดำเนินกำรเก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดย
กรรมกำรและผู้บริหำร รวมถึงดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด (ประวัติ คุณสมบัติและ
ประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท ดังปรากฏในเอกสารแนบ 1)
8.4

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 นโยบายกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่ำตอบแทนกรรมกำรจะได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งผ่ำนกำรพิจำรณำและนำเสนอโดย
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ทั้งนี้ ค่ำตอบแทนดังกล่ำวจะต้องมีจำนวนและส่วนประกอบที่สำมำรถดึงดูด
กรรมกำรที่ มี ควำมสำมำรถและมี ควำมสำคั ญต่ อกำรปฏิ บั ติ หน้ ำ ที่ ของคณะกรรมกำรและผู้ บริ หำรได้ และจะหลี กเลี่ ย ง
กำรจ่ ำยค่ ำตอบแทนที่ มำกเกิ นควำมจำเป็ น ในกำรก ำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำร จะพิ จำรณำตำมหลั กปฏิ บั ติ โดยทั่ วไป
ในอุตสำหกรรม ซึ่งพิจำรณำจำกประสบกำรณ์ทำงำน ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมตั้งใจ และควำมทุ่มเท รวมทั้งคุณประโยชน์ต่ำงๆ
ที่กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถทำให้กับบริษัทได้ ตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่อยู่ในอุตสำหกรรมและธุรกิจที่มีขนำดใกล้เคียงกันแล้ว
ในกรณีที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้กรรมกำรรำยใดทำหน้ำที่เพิ่มเติม (เช่น กำรเป็นสมำชิกในคณะกรรมกำรต่ำงๆ
เป็นต้น) กรรมกำรรำยนั้นจะได้รับค่ำตอบแทนเพิ่มเติมตำมควำมเหมำะสม โดยคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่เพิ่มเติมดังกล่ำว สำหรับค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้และผู้บริหำร
(เรียกโดยรวมว่ำ “ผู้บริหำร”) จะสอดคล้องกับผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรรำยบุคคล ซึ่งเชื่อมโยงกับผลกำรดำเนินงำนของ
บริษัท ทั้งระยะสั้นและระยะยำว และสะท้อนถึงแนวปฏิบัติและแนวทำงที่ดี ตลอดจนมำตรฐำนของกลุ่มบริษัทชั้นนำ อีกทั้ง
ยังต้องสำมำรถแข่งขันกับองค์กรอื่น เพื่อดึงดูดและรักษำผู้บริหำรที่มีควำมสำคัญต่อควำมสำเร็จระยะสั้นและระยะยำวของ
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บริษัท รวมทั้งเป็นไปตำมนโยบำยกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรที่อนุมัติโดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน และได้รับกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัท
กำรกำหนดค่ำตอบแทนจะต้องได้รับกำรอนุมัติตำมลำดับ ขั้นอำนำจเพื่อหลีกเลี่ยงควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และ
เพื่อควำมโปร่งใส เช่น ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท จำกนั้นคณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติค่ำตอบแทนของ
กรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริหำรอนุมัติค่ำตอบแทนของผู้บริหำร โดยมีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
เป็นผู้พิจำรณำควำมเหมำะสม
อนึ่ง นอกเหนือจำกกำรกำหนดค่ำตอบแทนจ่ำยให้แก่กรรมกำรของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) แล้ว
กลุ่มทิสโก้มีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรของบริษัทย่อยเฉพำะรำยที่มิได้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัท ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และ/หรือ ดำรงตำแหน่งผู้บริหำรของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ โดยจ่ำยในรูปแบบและอัตรำเดียวกับ
ที่จ่ำยให้กรรมกำรบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ทั้งนี้ บริษัทจะงดจ่ำยเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรบริหำรแก่
กรรมกำรที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหำรและพนักงำนที่ปฏิบัติงำนเต็มเวลำของกลุ่มทิสโก้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2560 เป็นต้นไป
โดยให้มีผลจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง
8.4.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีมติอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรในรูปของเงินรำงวัล ค่ำตอบแทนรำยเดือน
เบี้ยประชุม และโบนัส ให้แก่ประธำนคณะกรรมกำรในอัตรำไม่เกิน 3,300,000 บำทต่อปี และกรรมกำรท่ำนอื่นในอัตรำไม่เกิน
ท่ำนละ 950,000 บำทต่อปี ซึ่งปัจจุบันนี้ บริษัทไม่มีนโยบำยกำรจ่ำยโบนัสประจำปีให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท โดยให้มีผลจนกว่ำ
จะมีกำรเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมกำรตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้ถือหุ้น จะกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอน และจำนวนเงิน ที่จ ะจ่ำ ยจริง ใน
แต่ละครำว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิ ทธิที่กรรมกำรจะได้ รับค่ำตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติม ในกรณีได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัทให้ปฏิบัติหน้ำที่ในคณะกรรมกำรชุดย่อยตำมปริมำณงำนที่เพิ่มขึ้น จำกนั้น ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2561 ได้อนุมัติจัดสรรค่ำตอบแทนกรรมกำร เป็นดังนี้
(หน่วย: บาท)

ค่าตอบแทนรายเดือน
คณะกรรมการบริษัท
ประธำน
240,000
กรรมกำร
50,000
ที่ปรึกษำ
40,000
คณะกรรมการบริหาร
ประธำน
กรรมกำร
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธำน
กรรมกำร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธำน
กรรมกำร
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ประธำน
กรรมกำร
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จานวนรวมค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประจาปี 2561
(หน่วย: บาท)
รำยนำม
1. นำยปลิว มังกรกนก
2. นำยฮอน คิท ชิง
(อเล็กซำนเดอร์ เอช ชิง)
3. นำงอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล
4. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
5. ศ. ดร. ปรำณี ทินกร
6. นำงภัทรียำ เบญจพลชัย
7. นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน์ /1
8. นำยสถิตย์ อ๋องมณี
9. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
10. นำยทำคำชิ คุโรเมะ /2
11. นำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)
12. นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล
13. นำงกฤษณำ ธีระวุฒิ /3
รวม
หมำยเหตุ

/1
/2
/3

ค่ำเบี้ยประชุมรำยครั้ง
ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำร
กรรมกำร
บริษัท
บริหำร
ตรวจสอบ
และพิจำรณำ
กำกับดูแลกิจกำร
รำยเดือน
ค่ำตอบแทน
2,720,000
360,000
600,000
250,000
290,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
200,000
600,000
600,000
480,000
9,600,000

300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
2,860,000

40,000
570,000
610,000

720,000
160,000
400,000
560,000
1,840,000

360,000
290,000
940,000

240,000
190,000
190,000
620,000

รวม

3,080,000
1,140,000
600,000
1,620,000
1,260,000
1,300,000
1,490,000
1,750,000
1,090,000
240,000
1,470,000
600,000
480,000
16,470,000

นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน์ ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ แทนนำงภัทรียำ เบญจพลชัย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษำยน 2561
นำยทำคำชิ คุโรเมะ ดำรงตำแหน่งกรรมกำร บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม ถึง วันที่ 23 เมษำยน 2561
นำงกฤษณำ ธีระวุฒิ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 เมษำยน 2556 โดยได้รับค่ำตอบแทนรำยเดือน เดือนละ 40,000 บำท

ในปี 2561 บริ ษัทจ่ำยค่ำตอบแทนสำหรั บคณะกรรมกำรบริษั ท คณะกรรมกำรบริ หำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทน และคณะกรรมกำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำร จ ำนวน 13 รำย เป็ น จ ำนวนเงิ น
15,990,000 บำท ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร จำนวน 1 รำย เป็นจำนวนเงิน 480,000 บำท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 16,470,000
บำท และคณะผู้บริหำรระดับสูงของกลุ่มทิสโก้รวมทั้งผู้บริหำรของบริษัทอีกจำนวน 39 รำย1 เป็นจำนวน 404,452,271.67 บำท
จึงมียอดรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 420,922,271.67 บำท โดยอยู่ในรูปค่ำตอบแทนรำยเดือน ค่ำเบี้ยประชุม เงินเดือน เงินสมทบ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัสซึ่งแปรผันตำมผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มทิสโก้
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
อนึ่ง สำหรับค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ นอกเหนือจำกกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรของบริษัท
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มแล้ว ในปี 2561 กลุ่มทิสโก้มีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่
กรรมกำรที่มิได้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และ/หรือ ดำรงตำแหน่งผู้บริหำรของ
บริษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรูปแบบและอัตรำเดียวกับที่จ่ำยให้กรรมกำรบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) โดยให้มีผล
ตลอดไปหรือจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง คณะกรรมกำรของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้ถือหุ้น
จะกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอน และจำนวนเงินที่จะจ่ำยจริงในแต่ละครำว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมกำรจะได้รับค่ำตอบแทน
หรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติม กรณีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ปฏิบัติหน้ำที่เพิ่มเติม
1

ประกอบด้วยผู้บริหำรระดับสูงของกลุ่มทิสโก้ จำนวน 13 รำย และผู้บริหำรของบริษัท จำนวน 26 รำย ซึ่งดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
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จานวนรวมค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2561
(หน่วย: บาท)
รำยนำม
1. นำยจรัสพงศ์ โชติกวณิชย์
รวม
หมำยเหตุ

/1

/1

ค่ำเบี้ยประชุมรำยครั้ง
ค่ำตอบแทนกรรมกำร
รำยเดือน
คณะกรรมกำรธนำคำร คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ
200,000
100,000
200,000
100,000
-

รวม
300,000
300,000

นำยจรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ ได้รับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน) โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 28 กันยำยน 2561

โดยในปี 2561 ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจหลัก (Core Company) ของบริษัท ได้จ่ำย
ค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท จำนวน 1 รำย เป็นจำนวนเงิน 300,000 บำท และผู้บริหำรของธนำคำร จำนวน 34 รำย1
(ไม่รวมผู้บริหำร 8 รำยที่สังกัดบริษัทใหญ่ที่ได้รับมอบหมำย (Secondment) ให้มำบริหำรจัดกำรธนำคำร) เป็นจำนวนรวม
173,566,493.08 บำท โดยอยู่ในรูปค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินเดือน ค่ำพำหนะและเชื้อเพลิง เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
และโบนัสซึ่งแปรผันตำมผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มทิสโก้และผลกำรปฏิบัติงำนของแต่ละสำยธุรกิจ
8.4.3 ค่าตอบแทนอื่นที่มิใช่ตัวเงิน
นอกจำกกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรในรูปของค่ำตอบแทนรำยเดือน และค่ำเบี้ยประชุมแล้ว ที่ประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ยังมีมติอนุมัติค่ำตอบแทนอื่นที่มิใช่ตัวเงิน ดังนี้
1. รถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับประธำนคณะกรรมกำร โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่ำตรวจสภำพ ค่ำซ่อม ทะเบียนรถ
และประกันภัยรถยนต์ตำมที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
2. ประกันภัยกลุ่ม (Group Life & Accident Insurance) ด้วยทุนประกันภัยสูงสุด 6,000,000 บำท หรือประกันสุขภำพ
(Health Insurance) สำหรับกรรมกำรสัญชำติไทยที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ด้วยทุนประกันภัยสูงสุด 5,000,000 บำท
3. ประกันภัยควำมรับผิดของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัทและกำรชดใช้ค่ำเสียหำยแก่บริษัท (Directors &
Officers Liability and Company Reimbursement Insurance) ด้วยวงเงินควำมรับผิดไม่เกิน 6,000,000 ดอลล่ำร์สหรัฐ
8.5

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 กลุ่มทิสโก้มีพนักงำนรวมทั้งหมด 4,821 คน (ไม่รวมผู้บริหำรระดับสูง) แบ่งเป็นพนักงำน
ประจำ 4,303 คน และพนักงำนสัญญำจ้ำง 518 คน ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
1. สำยกลุ่มลูกค้ำรำยย่อย
2. สำยกลุ่มลูกค้ำบรรษัท
3. สำยจัดกำรธนบดีและกองทุน
4. สำยบริหำรงำนส่วนกลำงและควำมรับผิดชอบต่อสังคม
รวม

31 ธ.ค. 2560 (คน)
2,816
54
1,067
642
4,579

31 ธ.ค. 2561 (คน)
3,035
52
1,066
668
4,821

ในปี 2561 จำนวนพนักงำนของกลุ่มทิสโก้เพิ่มขึ้น 242 คน หรือร้อยละ 5.3 โดยกลุ่มทิสโก้จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำน
เป็นเงิน 4,240,525,604 บำท ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินกองทุนสมทบสำรองเลี้ยงชีพ

1

ผู้บริหำรของธนำคำรที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 จำนวน 34 รำย
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8.5.1 กองทุนสารองเลี้ยงชีพของกลุ่มทิสโก้
กลุ่มทิสโก้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตำมกฎกระทรวง ฉบับที่ 162 พ.ศ. 2526 เพื่อเป็นสวัสดิกำรแก่พนักงำน โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำวของพนักงำนกลุ่มทิสโก้ ซึ่งจะทำให้พนักงำนมีเงินออมไว้ใช้เมื่อเกษียณอำยุ หรือ
เมื่อออกจำกงำน และได้นำเงินกองทุนตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2526) เข้ำเป็นกองทุนจดทะเบียนตำมพระรำชบัญญัติ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนำยน 2533 ในนำม “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงำนทิสโก้ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว”
พร้อมทั้งมีข้อบังคับของกองทุน เพื่อให้ทรำบถึงกฎ ระเบียบ และสิทธิต่ำงๆ ตั้งแต่กำรเข้ำเป็นสมำชิกจนถึงกำรสิ้นสุดสมำชิก
ภำพกองทุน โดยให้พนักงำนที่เข้ำระบบกำรออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว จะได้รับเงินต่อเมื่อสิ้นสมำชิกภำพจำกกองทุน
เงินสะสม สมำชิกจะจ่ำยเงินสะสมเข้ำกองทุน โดยให้นำยจ้ำงหักจำกค่ำจ้ำง แล้วนำส่งเข้ำกองทุนในอัตรำร้อยละ 5
หรือร้อยละ 10 หรือร้อยละ 15 ของค่ำจ้ำง หรือในอัตรำเดียวกันกับอัตรำเงินสมทบของนำยจ้ำง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับควำมสมัครใจ
ของสมำชิก โดยสมำชิกสำมำรถแจ้งเปลี่ยนแปลงกำรหักเงินสะสมได้ปีละ 1 ครั้ง
เงินสมทบ นำยจ้ำงจ่ำยเงินสมทบให้แก่กองทุนในวันเดียวกับที่สมำชิกจ่ำยเงินสะสมเข้ำกองทุนตำมอำยุงำนในอัตรำ
ร้อยละของค่ำจ้ำง ดังนี้
อัตรำเงินสมทบของนำยจ้ำง (ร้อยละ)
จำนวนปีที่ทำงำน
อัตรำปกติ อัตรำพิเศษ อัตรำรวม
ปีที่ 1
5
5
ปีที่ 2
6
6
ปีที่ 3
7
7
ปีที่ 4
8
8
ปีที่ 5
9
9
ปีที่ 6
10
10
ปีที่ 7
10
1
11
ปีที่ 8
10
2
12
ปีที่ 9
10
3
13
ปีที่ 10
10
4
14
ปีที่ 11 และปีต่อๆ ไป
10
5
15
กองทุนยังได้จัดตั้งคณะกรรมกำร ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรที่มำจำกกำรเลือกตั้งของสมำชิก และกรรมกำรที่มำจำกกำร
แต่งตั้งของนำยจ้ำง กรรมกำรแต่ละท่ำนจะอยู่ในวำระครำวละ 2 ปี และกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ สำมำรถกลับเข้ำมำเป็น
กรรมกำรได้อีก หำกได้รับกำรเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งแล้วแต่กรณี คณะกรรมกำรดังกล่ำว มีอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบใน
กำรควบคุมดูแลกำรบริหำรกองทุน รวมถึงกำรกำหนดนโยบำยกำรลงทุนแทนสมำชิกทั้งหมด นอกจำกนี้ กลุ่มทิสโก้ได้เพิ่ม
ทำงเลือกนโยบำยกำรลงทุนให้กับพนักงำนที่เป็นสมำชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของกลุ่มทิสโก้โดยกำรใช้กองทุนประเภทหลำย
นโยบำยกำรลงทุน (“Master Fund”) เพื่อให้สมำชิกได้เลือกให้เหมำะสมกับตนเองมำกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กองทุน Master Fund ของ
กลุ่มพนักงำนทิสโก้ประกอบด้วย 4 นโยบำยกำรลงทุน ได้แก่ นโยบำยตรำสำรหนี้ นโยบำยผสม นโยบำยหุ้น และนโยบำยที่มี
กำรลงทุนในต่ำงประเทศ โดยสมำชิก สำมำรถเลือกนโยบำยกำรลงทุ นที่มีสัดส่ว นกำรลงทุน แต่ละประเภทได้มำกถึง 16
ทำงเลือก โดยกองทุนเปิดโอกำสให้พนักงำนสำมำรถเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรลงทุนได้ปีละ 2 ครั้ง
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8.5.2 นโยบายทั่วไปด้านทรัพยากรบุคคล
เพื่ อเสริ มสร้ำงบุ คลิ กภำพและเอกลักษณ์ ของกลุ่มทิ สโก้ กลุ่มทิ สโก้ ได้ กำหนดนโยบำยทั่ วไปด้ ำนทรั พยำกรบุ คคล
ครอบคลุมทุกบริษัท เพื่อให้มีมำตรฐำนสูงในระดับเดียวกัน และเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำร และควำมต่อเนื่อง
สม่ำเสมอของงำน เช่น ระบบกำรบริหำรโครงสร้ำงเงินเดื อน ระบบกำรจ่ำยเงินเดือน กำรเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพนักงำนเบื้องต้น
ในขณะเดียวกันกลุ่มทิสโก้ได้กระจำยอำนำจเพื่อเปิดโอกำสให้สำยงำนธุรกิจแต่ละสำยได้ดำเนินกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคลของตน
อย่ำงเหมำะสม เพื่อให้สำมำรถแข่งขันได้ในสภำวะแวดล้อมทำงธุรกิจของแต่ละบริษัทภำยใต้แนวนโยบำยทั่วไปดังต่อไปนี้
1. หลักในการปฏิบัติต่อบุคลากรของกลุ่มทิสโก้ (Principles of Dealing with People at TISCO Group)
เนื่องจำกกำรสร้ำงภำพลักษณ์ควำมเป็นมืออำชีพและน่ำเชื่อถือในธุรกิจกำรเงินมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่ง กลุ่มทิสโก้จึง
ได้วำงแนวคิดค่ำนิยมเพื่อหล่อหลอมและสร้ำงบุคลำกรของกลุ่มทิสโก้ให้มีทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมำะสมกับค่ำนิยมของ
กลุ่มทิสโก้อันจะมีส่วนส่งเสริมให้องค์กรประสบควำมสำเร็จ คือ ให้คนคิดเป็น และทำอย่ำงคนทิสโก้ ซึ่งเป็นคนเก่ง ดี และมี
ควำมสุข ตำมค่ำนิยม 6 ประกำรของกลุ่มทิสโก้ ดังต่อไปนี้
1. เชี่ยวชำญอย่ำงผู้นำ (Mastery)
2. ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creativity)
3. ซื่อสัตย์มีคุณธรรม (Integrity)
4. สร้ำงผลงำนที่น่ำเชื่อถือ (Reliability)
5. ลูกค้ำเป็นหลัก (Customer Priority)
6. กำรให้คำแนะนำ (Guidance)
2. การว่าจ้างพนักงาน (Hiring)
เพื่อตอบสนองลักษณะอันหลำกหลำยของธุรกิจและกำรดำรงวัฒนธรรมของกลุ่มทิสโก้ไว้ในขณะเดียวกัน กลุ่มทิสโก้
จึงใช้ขีดควำมสำมำรถ 3 ประกำรเป็นเกณฑ์ในกำรว่ำจ้ำงพนักงำน ได้แก่ ขีดควำมสำมำรถด้ำนองค์กร (Organizational Core
Competencies) ขีดควำมสำมำรถในกำรทำงำน (Functional Competencies) และขีดควำมสำมำรถในกำรเป็ นผู้น ำ
(Leadership Competencies) ร่วมกับกำรพิจำรณำควำมสอดคล้องต่อค่ำนิยมขององค์กร ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้มีนโยบำยว่ำจ้ำง
พนักงำนที่มีทัศนคติและควำมสำมำรถทำงวิชำชีพที่ถูกต้องเหมำะสมและช่วยให้พนักงำนเหล่ำนั้นพัฒนำศักยภำพ เพื่ อที่จะ
ทำงำนร่วมกับกลุ่มทิสโก้ในระยะยำว
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลมีหน้ำที่จัดหำเครื่องมือที่เหมำะในกำรรับสมัครและคัดสรรพนักงำน แต่กำรตัดสินใจว่ำจ้ำงเป็น
ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรในสังกัดนั้น และเพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี กลุ่มทิสโก้จึงมีนโยบำยที่จ ะไม่
พิจำรณำว่ำจ้ำงญำติสนิท และสมำชิกในครอบครัวของคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรของกลุ่มทิสโก้ รวมถึงเจ้ำหน้ำที่
อำวุโสที่มีอำนำจบริหำร
กลุ่มทิสโก้มีนโยบำยเน้นกำรเลื่อนตำแหน่งหรือโยกย้ำยตำแหน่งจำกภำยในองค์กรในกรณีที่มีตำแหน่งว่ำง อย่ำงไรก็ดี
ผู้บริหำรและฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลก็มีหน้ำที่ในกำรสรรหำบุคลำกรจำกภำยนอกองค์กรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ หำกพิจำรณำ
เห็นว่ำมีควำมเหมำะสม เพื่อรักษำมำตรฐำนคุณภำพของทรัพยำกรบุคคลให้อยู่ในระดับที่ดีตลอดเวลำ โดยพนักงำนใหม่
จะต้องมีทักษะควำมสำมำรถ และพฤติกรรมที่ผสมผสำนเข้ำกับวัฒนธรรมของกลุ่มทิสโก้ได้อย่ำงกลมกลืน
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3. การทางานที่กลุ่มทิสโก้ (Employment at TISCO Group)
เพื่อส่งเสริมมำตรฐำนสูงสุดของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี กลุ่มทิสโก้ได้กำหนด “หลักปฏิบัติทำงธุรกิจ” (Business
Code of Conduct) ขึ้น เพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นในกำรเป็นพลเมืองดีของสังคม หลักเกณฑ์เหล่ำนี้จะต้องได้รับกำรเคำรพและ
ปฏิบัติตำมในทุกสถำนที่และทุกโอกำส โดยฝ่ำยบริหำรจะดำเนินกำรต่ำงๆ ที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ำมีกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์
เหล่ำนี้ในทุกระดับชั้น ซึ่งพนักงำนที่ไม่ปฏิบัติตำม “หลักปฏิบัติทำงธุรกิจ” ดังกล่ำวจะไม่สำมำรถทำงำนกับกลุ่มทิสโก้ต่อไปและ
จะต้องถูกขอให้ออกจำกกลุ่มทิสโก้
กลุ่มทิสโก้มีนโยบำยในกำรว่ำจ้ำงระยะยำว กำรพ้นสถำนะกำรจ้ำงจะเกิดขึ้นเฉพำะในกรณีกำรฝ่ำฝืนหลักกำรของ
กลุ่มทิสโก้ กำรกระทำควำมผิดในทำงธุรกิจ กำรเกษียณอำยุ กำรลำออกโดยสมัครใจ และกำรกระทำซึ่งเข้ำข่ำยต้องออกจำกงำน
ตำมที่กำหนดในระเบียบและข้อบังคับที่กลุ่มทิสโก้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงแรงงำนเท่ำนั้น เมื่อใดก็ตำมที่กลุ่มทิสโก้ไม่สำมำรถ
ดำรงหน่ วยงำนหรือหน่วยธุรกิจใดไว้ได้ กลุ่มทิสโก้จะดำเนินกำรเท่ำที่สมควรเพื่อหลีกเลี่ยงกำรเกิดภำวะกำรว่ำงงำนและ
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยจะพยำยำมให้พนักงำนของกลุ่มทิสโก้ได้รับควำมเดือดร้อนน้อยที่สุดเท่ำที่จะ
เป็นไปได้
4. การประเมินผลและการพัฒนาบุคลากร (People Assessment and Development)
4.1 กำรประเมินผล
กำรประเมินผลพนักงำนเกิดขึ้นทุกขั้นตอนนับตั้งแต่กำรคัดเลือกพนักงำนใหม่จนถึงกำรเลื่อนตำแหน่ง กำรพัฒนำ
อำชี พกำรทำงำน และกำรวำงแผนสืบทอดต ำแหน่ง โดยมีกำรประเมินในหลำยด้ำน เช่น ประเมิ นควำมรู้ และสมรรถภำพ
ประเมินผลงำน ควำมเป็นผู้นำ รวมถึงควำมสอดคล้องกับค่ำนิยมองค์กร เพรำะกำรสร้ำงคุณค่ำบุคลำกรเริ่มต้นจำกคุณภำพของ
บุคลำกรที่มีควำมเหมำะสมกับกลยุทธ์ วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสภำพแวดล้อมของกลุ่มทิสโก้ ทั้งนี้ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
มีหน้ำที่จัดหำเครื่องมือในกำรประเมินให้ในระดับองค์กร โดยหน่วยธุรกิจแต่ละหน่วยมีอิสระในกำรปรับใช้เครื่องมือดังกล่ำว
ภำยใต้คำแนะนำของฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมกำรปฏิบัติงำนของแต่ละแห่ง และสำมำรถรักษำ
มำตรฐำนคุณภำพบุคลำกรขององค์กรไว้ได้ในขณะเดียวกัน
4.2 กำรพัฒนำบุคลำกร
เพื่อให้องค์กรมีควำมเจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง กำรพัฒนำพนักงำนซึ่ งเป็นทรัพยำกรที่สำคัญที่สุดจึงถือเป็น
นโยบำยที่สำคัญของกลุ่มทิสโก้ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ กลุ่มทิสโก้จึงมีนโยบำยสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำทั้งในส่วนของ
ควำมต้องกำรขององค์กรและกำรพัฒนำส่วนบุคคลของพนักงำนเอง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืนด้วยกำรเรียนรู้โดยตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง วัฒนธรรมในกำรเรียนรู้ของพนักงำนนี้จะส่งผลให้กลุ่มทิสโก้พัฒนำเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภำพสูงอย่ำงต่อเนื่องต่อไป
กำรวำงแผนพัฒนำบุคลำกรนี้ คำนึงถึงสมรรถนะ 3 ด้ำน คือ ด้ำนสมรรถนะทั่วไป ด้ำนธุรกิจและควำมรู้เฉพำะทำง
และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งจะคำนึงถึงสมรรถนะที่จำเป็นในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งนั้นๆ เป็นสำคัญ
ในระดั บ องค์ ก ร ฝ่ ำ ยทรั พ ยำกรบุ ค คลมี ห น้ ำ ที่ ว ำงแผนกำรพั ฒ นำพนั ก งำน เพื่ อ สร้ ำ งสมรรถนะที่ จ ำเป็ น
ในกำรปฏิบัติงำน และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร และให้ควำมรู้และพัฒนำทักษะควำมสำมำรถเพื่อประโยชน์ในกำรแข่งขันของ
บริษัท ในระดับสำยธุรกิจ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลมีหน้ำที่ให้คำแนะนำในด้ำนเทคนิคและวิธีกำรพัฒนำเพื่อให้กำรเรียนรู้และ
กำรพัฒนำต้นทุนด้ำนบุคลำกรมีประสิทธิภำพสูงสุดและเป็นกำรเพิ่มค่ำให้กับธุรกิจโดยรวม ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลยังมีหน้ำที่เก็บ
บันทึกควำมรู้และทักษะควำมสำมำรถของหน่วยธุรกิจต่ำงๆ ในกลุ่มทิสโก้ไว้ด้วย
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5. การบริหารความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (Career Management)
เพื่อเป็นแรงกระตุ้นสำหรับพนักงำนและเพื่อเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับองค์กร พนักงำนทุกคนควรมีโ อกำส
ก้ำวหน้ำในชีวิตกำรทำงำนทั้งในระดับเดียวกันและในระดับสูงขึ้น กลุ่มทิสโก้เน้นเรื่อง “กำรเลื่อนตำแหน่งจำกภำยใน” สำหรับ
ตำแหน่งงำนที่ว่ำงอยู่ ยกเว้นในกรณีที่ภำยในองค์กรไม่มีผู้ที่เหมำะสม จึงจะพิจำรณำบุคคลภำยนอก โดยกำรปรับระดับชั้นของ
ตำแหน่งต่ำง ๆ คำนึงถึงระดับ และควำมเหมำะสมของสมรรถนะของพนักงำนเป็นสำคัญ
กลุ่ มทิ สโก้ เปิ ดกว้ ำงสำหรั บกำรพั ฒนำและควำมก้ ำวหน้ำในชี วิตกำรทำงำนในทุ กระดับชั้น ภำยในกลุ่ มทิสโก้
ทั้งภำยในหน่วยธุรกิจเดียวกันและข้ำมหน่วยงำน กำรสื่อสำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำและควำมก้ำวหน้ำในชีวิตกำรทำงำนระหว่ำง
หัวหน้ำสำยงำนและพนักงำนจะต้องกระทำอย่ำงเปิดเผยเพื่อควำมโปร่งใสและเพื่อให้ควำมคำดหวังเป็นที่เข้ำใจโดยชัดเจน
6. การบริหารผลงาน (Performance Management)
กำรบริหำรผลงำนมีวัตถุประสงค์เพื่ อสร้ำงให้พนักงำนมีควำมมุ่งมั่นในกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพแก่ลูกค้ำ และ
เพื่ อ สร้ ำ งสั ม พั น ธภำพและควำมไว้ เ นื้ อ เชื่ อ ใจระหว่ ำงหั ว หน้ ำ และผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำน ในขณะเดี ย วกั น กำรบริ ห ำรผลงำนเป็ น
ควำมรั บผิ ดชอบอันสำคัญของหั วหน้ำทุกคนที่มี บทบำทหน้ำที่ในกำรก ำกั บดู แล กำรให้ คำแนะน ำและกำรชี้ แนะแนวทำง
อย่ำงสม่ำเสมอเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในกำรพัฒนำผลงำนและช่วยให้พนักงำนได้พัฒนำทักษะควำมสำมำรถของตน กำรบริหำร
ผลงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพซึ่งเน้นกำรประสบผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่ต้องกำรเป็นควำมรับผิดชอบหลักของหัวหน้ำทุกคน
โดยหัวหน้ำจะต้องมีควำมตั้งใจ และควำมสำมำรถในกำรใช้ระบบและวิธีกำรบริหำรผลงำน ตำมแนวทำงและคู่มือปฏิบัติภำยใต้
นโยบำยทรัพยำกรบุคคล โดยฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลมีหน้ำที่พัฒนำปรับปรุง และรักษำแนวทำงและคู่มือปฏิบัติดังกล่ำว
กลุ่มทิสโก้ มีแนวทำงให้กำรปฏิบัติงำนของพนักงำน เป็นไปตำมแผนของหน่วยงำนและแผนขององค์กร โดยให้
หัวหน้ำงำนทำกำรทบทวนเป้ำหมำยและตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับแผนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน และสื่อสำร
ให้กับพนักงำนรับทรำบ โดยจะมีกำรติดตำมและประเมินผลกำรทำงำน รวมถึงกำรสื่อสำรให้พนักงำนทรำบผลกำรปฏิบัติงำนจริง
พร้อมทั้งคำแนะนำ เพื่อพัฒนำกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งปี
7. ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน (Employee Compensation and Benefits)
กลุ่มทิสโก้ถือว่ำพนักงำนเป็นทรัพยำกรที่สำคัญที่สุดที่จะต้องดูแลในเรื่องของสุขภำพและควำมปลอดภัยในชีวิต
เพื่อให้พนักงำนทำงำนอย่ำงมีควำมสุข กลุ่มทิสโก้จึงได้จัดให้มีกำรตรวจร่ำงกำยพนักงำนประจำทุกปี เพื่อให้พนักงำนได้ทรำบถึง
สุขภำพของตนเองเพื่อกำรดูแลรักษำที่เหมำะสม และจัดให้มีห้องพยำบำลในสถำนที่ทำงำนเพื่อเพิ่มควำมสะดวกในกำรรักษำ
อำกำรเจ็บป่วย นอกจำกนั้น กลุ่มทิสโก้ยังมีกำรจัดโปรแกรมกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงำนออกกำลังกำยอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำง
สุขภำพที่ดีและลดโอกำสกำรเจ็บป่วยของพนักงำนอีกด้วย
กลุ่มทิสโก้มีนโยบำยในกำรให้ค่ำตอบแทนที่ดี มีโครงสร้ำงที่เป็นธรรมและมีผลในกำรจูงใจให้กับพนักงำนกลุ่มทิสโก้
ใช้โครงสร้ำงค่ำตอบแทนในรูปแบบผสมผสำนเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของงำน อุปสงค์และอุปทำนของตลำดแรงงำน
โดยค่ำตอบแทนดังกล่ำวรวมถึงเงินเดือน โบนัส เงินจูงใจทั้งแบบคงที่และผันแปร รวมถึง เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ในส่วนของนำยจ้ำง ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำครองชีพ และผลประโยชน์สวัสดิกำรอื่นๆ
กลุ่มทิสโก้ใช้ระบบกำรบริหำรค่ำจ้ำงโดยเทียบเคียงกับตลำด โดยมีโครงสร้ำงซึ่งผนวกกำรแบ่งระดับชั้นและลักษณะ
ของประเภทงำน เพื่อให้ระบบนี้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถปรับตัวเข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพตลำดได้ โครงสร้ำงของ
ระบบนี้มีควำมยืดหยุ่นมำกพอที่จะให้รำงวัลตอบแทนแก่ผลงำนและควำมชำนำญในวิชำชีพตลอดจนศักยภำพของพนักงำน
ทั้งในระดับผู้เชี่ยวชำญและพนักงำนทั่วไป
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ในกำรกำหนดค่ำตอบแทนจะใช้ระดับค่ำตอบแทนภำยนอกและข้อกำหนดด้ำนควำมเป็นธรรมภำยในของกลุ่มทิสโก้
เป็นเกณฑ์ กลุ่มทิสโก้ยังพิจำรณำว่ำไม่เฉพำะค่ำตอบแทนเท่ำนั้นที่เป็นแรงจูงใจสำหรับพนักงำน กำรตั้งเป้ำหมำยร่วมกัน
ระหว่ำงหัวหน้ำและพนักงำนผ่ำนระบบบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Management System) ควำมสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่ำงกัน กำรพัฒนำและควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพโดยรวมก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะรักษำทรัพยำกรบุคคลอันมีค่ำไว้ได้อย่ำงดี
กลุ่มทิสโก้ให้รำงวัลตอบแทนแก่พนักงำนในกรณีดังต่อไปนี้
7.1 ค่ำตอบแทนตำมบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
งำนทุกตำแหน่งในกลุ่มทิสโก้มีกำรกำหนดบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบไว้จำกกำรทำ Job Evaluation
งำนแต่ละตำแหน่งมีกำรกำหนดอัตรำค่ำตอบแทนไว้ซึ่งเป็นผลจำกกำรสำรวจข้อมูลของตลำด และกำรเปรียบเทียบบรรทัดฐำน
(Benchmarking) ผูท้ ำงำนจะได้รับค่ำตอบแทนภำยในขอบเขตอัตรำค่ำตอบแทนตลำดของงำนนั้นๆ ค่ำตอบแทนของพนักงำน
แต่ละคนจะพิจำรณำจำกทักษะ ควำมรู้ พฤติกรรม ทัศนคติ ขอบเขตควำมรับผิดชอบ และศักยภำพในกำรมีส่วนส่งเสริมธุรกิจ
7.2 ค่ำตอบแทนตำมผลงำน
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยผลงำนของพนักงำนแต่ละคนจะกำหนดและตกลงกันในตอนต้นปี พนักงำนที่สำมำรถ
ทำได้ตำมเป้ำหมำยมีสิทธิได้รับรำงวัลในรูปเงินโบนัส หรือเงินจูงใจ หรือรำงวัลในรูปอื่นใดตำมที่กลุ่มทิสโก้ประกำศกำหนด ทั้งนี้
ปัจจัยในกำรกำหนดเป้ำหมำยจะสัมพันธ์กับผลกำรดำเนินงำนทำงธุรกิจ เช่น ปริมำณธุรกิจ ค่ำใช้จ่ำยหรือต้นทุนกำรดำเนินกำร
และควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นจำกธุรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
ประเภทธุรกิจที่แตกต่ำงกันในกลุ่มทิสโก้สำมำรถได้รับค่ำตอบแทนในรูปแบบที่แตกต่ำงกันไปตำมที่ฝ่ำยบริหำร
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำรอำนวยกำรเห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อผลสำเร็จของธุรกิจ
8. การดาเนินการด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Administration)
เพื่อปฏิ บัติ ตำมกฎหมำยและระเบี ยบข้อบังคั บด้ ำนแรงงำนอย่ำงเคร่ งครั ด กำรด ำเนิ นกำรใดๆ ทั้ งหมดในด้ำน
ทรัพยำกรบุคคลของกลุ่มทิสโก้ในส่วนที่เกี่ ยวกับกฎหมำยแรงงำนจะรวมอยู่ที่ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลเพื่อให้สำมำรถจัดกำรได้
อย่ำงถูกต้องเหมำะสม นโยบำยและ/หรือกำรดำเนินกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคลใดๆ ที่ขัดกับกฎหมำยแรงงำนของประเทศจะถูก
ยกเลิกโดยอัตโนมัติ รวมถึงกำรกำหนดระเบียบปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมำยแรงงำนที่ได้กำหนดออกมำใหม่
กำรเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพนักงำนของกลุ่มทิสโก้จะรวมอยู่ที่ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล เพื่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ทั้งในระดับสูงและระดับทั่วไป กำรโอนหรือเปลี่ยนสถำนะภำพของพนักงำนในหน่วยธุรกิจใดภำยในกลุ่มทิสโก้จะต้องดำเนินกำร
ตำมแนวทำงและวิธีปฏิบัติด้ำนทรัพยำกรบุคคลของกลุ่มทิสโก้
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
กลุ่มทิสโก้กำหนดให้มีนโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน และแนวปฏิบั ติ
ในกำรดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม เพื่อให้พนักงำน และผู้ให้บริกำรภำยนอกที่ปฏิบัติงำน
ในพื้นที่สำนักงำนของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนผู้มำติดต่อมีควำมปลอดภัยและสุขภำพอนำมัยที่ดีในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งสอดคล้องตำม
พระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554 และตำมกฎกระทรวงกำหนด
มำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2549
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ควำมปลอดภั ย อำชี ว อนำมั ย และสภำพแวดล้ อ มในกำรท ำงำน ถื อ เป็ น หน้ ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบและมี ส่ ว นร่ ว ม
ในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนทุกคน จึงจำเป็นอย่ำงยิ่งที่พนักงำนทุกคนต้องเข้ำใจและร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงำนอย่ำงถูกต้อง
ตำมขั้นตอนกำรทำงำนที่ปลอดภัย เพื่อลดควำมเสี่ยงที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยต่ำงๆ ทั้งกับตนเองและต่อผู้อื่น ทิสโก้จึงกำหนดให้
พนั กงำนใหม่ ทุกคน ต้ องเข้ ำเรี ยนรู้ เรื่ องกำรป้องกันอุ บัติ เหตุ และควำมปลอดภั ยภำยในสำนักงำนในรู ปแบบ E-learning
ผ่ำนระบบ TISCO LMS และกำหนดให้หัวข้อกำรเรียนรู้นี้ เป็นเงื่อนไขในกำรผ่ำนทดลองงำน รวมทั้งมีกำรระบุแนวทำง
กำรป้องกันอุบัติเ หตุและให้ควำมรู้ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น HR News, Health Tips, Health Alert และ Knowledge
Management (KM) และโครงกำรที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรตรวจสถำนที่ทำงำนด้วยเครื่องมือตำมหลักกำรยศำสตร์ กำรประเมิน
ควำมเสี่ยงและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน เป็นต้น
นอกจำกกำรเรียนรู้ในรูปแบบ E-learning ผ่ำนระบบ TISCO LMS ข้ำงต้นแล้ว ในปี 2561 กลุ่มทิสโก้ได้รับเกียรติ
จำกผู้ชำนำญกำรขององค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กรมหำชน) หรือ อบก. มำให้ควำมรู้แก่ผู้บริหำรและพนักงำน
ของกลุ่มทิสโก้ให้ตระหนักถึงปัญหำก๊ำซเรือนกระจกที่ส่งผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของโลก เศรษฐกิจ
และสังคม ตลอดจนกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมเกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของสถำบันกำรเงินที่มีส่วนทำให้เกิด
ก๊ ำ ซเรื อ นกระจก ทั้ ง ทำงตรงและทำงอ้ อ ม เพื่ อ สร้ ำ งจิ ต สำนึ ก กำรอนุ รั ก ษ์ สิ่ง แวดล้ อ มและร่ ว มมื อ กั น ช่ ว ยลดผลกระทบ
ด้ำนสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและทีอ่ ำจเกิดขึ้นในอนำคต
จำกรำยงำนข้อมูลสถิติกำรบำดเจ็บ โรคจำกกำรทำงำน และจำนวนผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจำกกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
ในปี 2561 พบว่ำ ไม่มีพนักงำนที่เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับงำน อย่ำงไรก็ตำมมีพนักงำนที่บำดเจ็บ เจ็บป่วยจำกโรคในกำรทำงำน
จำนวน 73 คน แบ่งเป็นกรณีต่ำงๆ ได้ดังนี้
ประเภทของการบาดเจ็บ โรคจากการทางาน จานวนผู้ที่เสียชีวิต
เนื่องจากการปฏิบัติงาน ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2561
การบาดเจ็บกรณีต่าง ๆ (Injuries)
 เกิดบำดแผลเล็กน้อย

สำนักงำนใหญ่
สำขำกรุงเทพและปริมณฑล
สำขำต่ำงจังหวัด

โรคจากการทางาน (Occupational Diseases)
 ด้ำนกำรได้ยิน
สำนักงำนใหญ่
สำขำกรุงเทพและปริมณฑล
สำขำต่ำงจังหวัด
 กำรบำดเจ็บของกล้ำมเนื้อและกระดูก
สำนักงำนใหญ่
สำขำกรุงเทพและปริมณฑล
(Musculoskeletal Strain)
สำขำต่ำงจังหวัด
 ด้ำนกำรมองเห็น
สำนักงำนใหญ่
สำขำกรุงเทพและปริมณฑล
สำขำต่ำงจังหวัด
 ด้ำนสมรรถภำพปอด
สำนักงำนใหญ่
สำขำกรุงเทพและปริมณฑล
สำขำต่ำงจังหวัด
กรณีเสียชีวิต (Fatalities)
 กำรเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับงำน
สำนักงำนใหญ่
สำขำกรุงเทพและปริมณฑล
สำขำต่ำงจังหวัด
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จานวนครั้ง
(No. of reported case)
ชาย
หญิง

จานวนวันสูญเสีย
(No. of lost day)
ชาย
หญิง

4
1

-

4

-

9
9
2
1
31
7
-

6
1
2
-

-

2
-

-

-

-

-
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ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ข้อมูล
อัตรำกำรบำดเจ็บ
(Injury Rate: IR)
อัตรำกำรบำดเจ็บถึงขั้นหยุดงำน
(Lost Time Injury Rate : LTIR)
อัตรำควำมรุนแรงของกำรบำดเจ็บ
(Lost Day Injury Rate : LDIR)
อัตรำกำรเจ็บป่วย / โรคจำกกำร
ทำงำน (Occupational Disease
Rate: ODR)
อัตรำกำรขำดงำน
(Absentee Rate: AR)
จำนวนวันลำป่วย
จำนวนชั่วโมงที่หยุดงำนเนื่องจำก
กำรเจ็บป่วยที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับงำน

หน่วย

จาแนกตามเพศ

ช่วงเวลา ม.ค.-ธ.ค. 2561
จาแนกตามพื้นที่
สานักงาน สาขากรุงเทพ
สาขา
ใหญ่
และปริมณฑล ต่างจังหวัด
0.00
0.21
0.11

รวม

ชาย

หญิง

จำนวนคนต่อชั่วโมงกำร
ทำงำน 200,000 ชั่วโมง
จำนวนคนต่อชั่วโมงกำร
ทำงำน 200,000 ชั่วโมง
จำนวนวันที่สูญเสียไปต่อ
ชั่วโมงกำรทำงำน
200,000 ชั่วโมง
จำนวนคนต่อชั่วโมงกำร
ทำงำน 200,000 ชั่วโมง

0.07

0.04

0.07

0.00

0.00

0.00

0.11

0.02

0.28

0.00

0.00

0.00

0.43

0.10

4.02

0.38

1.90

3.51

0.11

1.68

ร้อยละ

1.06

1.28

1.44

0.79

0.74

1.20

4,862
35,493

10,391
75,854

11,859
86,571

1,173
8,563

2,221
16,213

15,253
111,347

วัน
วัน X 7.30 ชั่วโมง

0.05

หมำยเหตุ: 1) ค่ำตัวเลขที่ได้จำกกำรคำนวณอ้ำงอิงตำมมำตรฐำนองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (International Labor Organization: ILO) : ILO-OSH 2001
2) กำรบำดเจ็บถึงขั้นหยุดงำน คือกำรบำดเจ็บที่ทำให้หยุดงำนตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (เริ่มนับวันหยุดจำกวันที่เกิดอุบัติเหตุ)
3) อัตรำควำมรุนแรงของกำรบำดเจ็บ เดิมใช้คำว่ำ อัตรำวันสูญเสีย
4) กำรคำนวณชั่วโมงกำรทำงำน เป็นข้อมูลที่มำจำกระบบกำรบันทึกเวลำงำน (Employee Self Service) ของพนักงำนประจำ และพนักงำนสัญญำจ้ำง ตั้งแต่เดือน
มกรำคม - ธันวำคม 2561 ข้อมูลเวลำกำรทำงำนรวมถึง ข้อมูลกำรทำงำนล่วงเวลำ (Over Time Working) ข้อมูลรวมพนักงำนลำออกระหว่ำงปี โดยจะนำเฉพำะเวลำ
กำรทำงำนจริงในช่วงระยะเวลำที่ยังคงเป็นพนักงำนอยู่มำคำนวณ

ทิสโก้ให้ควำมสำคัญต่อภัยอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรบุกรุกและควำมรุนแรงโดยผู้ไม่หวังดี รวมถึงสถำนกำรณ์
กำรโจรกรรม กำรประท้วง และกำรก่อกำรร้ำยอื่นๆ จึงกำหนดให้มีมำตรกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัย ทั้งในด้ำนกำรควบคุม
กำรเข้ ำถึ งพื้ นที่ (Space Access Control) ประกอบด้ วยกำรก ำหนดชั้ นควำมปลอดภั ยหรือประเภทของพื้ นที่ (Space
Classification) กำรกำหนดให้มีกำรลงทะเบียนผู้มำติดต่อพื้นที่ควบคุม กำรกำหนดสิทธิ์และควบคุมกำรเข้ำ -ออกด้วยระบบ
Access Control เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย และติดตั้งอุปกรณ์ระบบสัญญำณเตือนกำรบุกรุกและกล้องวงจรปิด ตลอดจน
มีแผนรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินซึ่งใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติสำหรับ BCM Team พนักงำน และผู้มำติดต่อภำยในพื้นที่สำนักงำน
ทิสโก้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน และลดควำมสูญเสียต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้น
9. การวางแผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Planning)
เพื่อเป็นกำรเตรียมองค์กรให้พร้อมสำหรับอนำคต งำนในตำแหน่งสำคัญๆ ทั้งหมดจะต้องมีกำรพัฒนำตัวผู้สืบทอด
ตำแหน่งและมีกำรวำงแผนกำรพัฒนำไว้โดยละเอียด กำรวำงแผนสืบทอดตำแหน่งจะกำกับดูแลโดยคณะกรรมกำรทรัพยำกร
บุคคล และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
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ทั้งนี้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษัททำหน้ำที่ดูแลให้มีกำรจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของ
ผู้บริหำรสูงสุดของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ เพื่อให้กำรดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงรำบรื่นและต่อเนื่อง โดยจะดำเนินกำรทบทวนแผน
ดังกล่ำวเป็นระยะๆ ตลอดจน คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษัทใหญ่จะทำหน้ำที่คัดเลือก และเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง ในบริษัท และบริษัทย่อยที่มีสัดส่วน
รำยได้เกินกว่ำร้อยละ 25 ของรำยได้รวมของกลุ่ม
8.5.3 งานด้านการพัฒนาองค์กร
กลุ่มทิสโก้ยังคงดำเนินโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ตำมหลักกำรที่มุ่งเน้นไปสู่ควำมเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
(Learning Organization) โดยได้มีกำรจัดตั้ง บริษัท ศูนย์กำรเรียนรู้ทิสโก้ จำกัด (TISCO Learning Center Co., Ltd.)
เป็นหน่วยงำนซึ่งมีเป้ำหมำยในกำรวำงแผนกำรพัฒนำและจัดหลักสูตรกำรเรียนรู้เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมสำมำรถให้กับ
องค์กร ผ่ำนกำรพัฒนำศักยภำพและประสิทธิผล กำรเพิ่มผลิตภำพ และกำรพัฒนำศักยภำพควำมเป็นผู้นำ โดยกำรพัฒนำ
องค์กรและบุคลำกรในทุกระดับชั้น เพื่อพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพให้กับทรัพยำกรบุคคลให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพ ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ได้ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อองค์กรอย่ำงมำกและนำมำซึ่งกำรพัฒนำเชิงยุทธศำสตร์อย่ำงต่อเนื่อง
โดยระหว่ำงปี กลุ่มทิสโก้ได้มีกำรจัดหลักสูตรกำรพัฒนำต่ำงๆ แบ่งเป็น 7 โครงกำรหลัก ดังนี้
1. โครงการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ประกอบด้วยโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้จัดกำรและเจ้ำหน้ำที่ในสำยธุรกิจต่ำงๆ รวม 7 โครงกำร
1.1 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้บริการธนกิจสาขา (Teller Academy)
กลุ่มทิสโก้ได้มีกำรพัฒนำหลักสูตรเฉพำะเพื่อพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรธนกิจสำขำ (Teller Academy) ให้มี
ควำมรู้และทักษะที่จำเป็นในกำรให้บริกำรได้อย่ำงเชี่ยวชำญ โดยยังคงคำนึงถึงกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงเหมำะสม
และสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้ำ โดยมีกำรจัดอบรมสำหรับพนักงำนใหม่ และมีกำรจัดกำรอบรมซ้ำเป็นระยะอย่ำงสม่ำเสมอ
สำหรับพนักงำนที่ออกไปปฏิบัติหน้ำที่ในสำขำของธนำคำรอย่ำงต่อเนื่อง และในปีนี้ ได้เน้นกำรพัฒนำทักษะกำรใช้ระบบงำน
Core Deposit System ที่มีกำรปรับปรุงระบบใหม่ เพื่อกำรบริกำรที่มีประสิท ธิภำพ ควบคู่ไปกับกำรยกระดับมำตรฐำน
กำรให้ บ ริ ก ำรอย่ ำ งรั บ ผิ ด ชอบ และเป็ น ธรรมโดยมี ก ำรติ ด ตำม และควบคุ ม อย่ ำ งใกล้ ชิ ด รวมถึ ง กำรสื่ อ สำรแนวทำง
กำรให้บริกำรอย่ำงเป็นธรรม Market Conduct แก่พนักงำนทุกระดับที่เกี่ยวข้อง โดยวัดผลควำมสำเร็จของกำรสื่อสำรเพื่อ
กำรปรับปรุงพัฒนำให้ดีขึ้น
1.2 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Wealth Academy)
กลุ่มทิสโก้ได้มีกำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ลูกค้ำสัมพันธ์ (Wealth Relationship Manager) ให้มีควำมรู้เกี่ย วกับ
ภำพรวมของธุรกิจ มีควำมเข้ำใจทำงด้ำนกำรเงินและกำรลงทุน สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อกำรบริหำรเงิน
กำรลงทุน อย่ำงมืออำชีพ พร้อมทั้งแนะนำผลิตภัฑ์ และบริกำรทำงกำรเงิน โดยสำมำรถเลือก ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องเหมำะสม
กับควำมต้องกำร ระดับควำมเสี่ยง และเงื่อนไขของลูกค้ำได้ โดยจัดให้พนักงำนทุกคนมีใบอนุญำตในกำรแนะนำกำรลงทุนต่ำง ๆ
อย่ำงครบถ้วน รวมถึงกำรยกระดับกำรแนะนำกำรลงทุนตำมมำตรฐำน Certified Financial Planner (CFP) และจัดฝึกอบรม
กำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพ และมีมำตรฐำนกำรให้บริกำรอย่ำงรับผิดชอบ และเป็นธรรมโดยมีกำรติดตำม และควบคุม
อย่ำงใกล้ชิด มีกำรสื่อสำรแนวทำงกำรให้บริกำรอย่ำงเป็นธรรม Market Conduct แก่พนักงำนทุกระดับที่เกี่ยวข้อง โดยวัดผล
ควำมสำเร็จของกำรสื่อสำรเพื่อกำรปรับปรุงพัฒนำให้ดีขึ้น
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1.3 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (CMR Program)
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์ (CMR - Car Marketing Representative) มีบทบำทสำคัญใน
กำรนำเสนอและให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อรำยย่อย กลุ่มทิสโก้จึงได้ก ำหนดหลั กสูตรอบรมสำหรับพนักงำนใหม่ และ
พนักงำนปัจจุบัน โดยมีกำรจัดกำรอบรมซ้ำอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงำนได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่
ของกำรเป็น CMR กำรทบทวนกระบวนกำรทำงำน และให้พนักงำนมีควำมรู้ด้ำนผลิตภัณฑ์สินเชื่อรำยย่อยอย่ำงครบวงจร
พร้อมฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริกำรลูกค้ำได้อย่ำงเป็นมืออำชีพ
1.4 โครงการพัฒนาผู้จัดการเช่าซื้อ (Hire Purchase Manager Program)
ผู้จัดกำรเช่ำซื้อ (HPM - Hire Purchase Manager) มีบทบำทสำคัญในฐำนะผู้นำทีมกำรตลำด และ
สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้ำของธนำคำร กลุ่มทิสโก้จึงได้กำหนดหลักสูตรอบรมเพื่อให้ผู้จัดกำรเช่ำ ซื้อ มีควำมรู้ในนโยบำย
แนวทำงกำรทำธุรกิจ ควำมรู้ในผลิตภัณฑ์ขององค์กรอย่ำงครอบคลุม ทั้งผลิตภัณฑ์สินเชื่อ และผลิตภัณฑ์ธนำคำร สำมำรถให้
คำแนะนำกับลูกค้ำได้อย่ำงครบวงจร และเหมำะสมกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ อันแสดงถึงควำมเป็นมืออำชีพและเป็นกำลัง
ผลักดันให้ธุรกิจขององค์กรประสบควำมสำเร็จ
1.5 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อรายย่อย (Somwang Onboarding Program)
ตำมที่องค์กรได้ขยำยตัวธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยตำมสำขำภูมิภำค จึงได้จัดกำรเรียนรู้ให้กับเจ้ำหน้ำที่สินเชื่อรำย
ย่อย (Somwang Marketing Officer) ในรูปแบบผสมผสำนระหว่ำงกำรสอนงำนโดยวิทยำกรภำยในจำกผู้มีประสบกำรณ์
ในแต่ละสำยงำน ควบคู่กับกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่อ E-learning เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่สินเชื่อรำยย่อย มีควำมรู้ในผลิตภัณฑ์ขององค์กร
อย่ำงเชี่ยวชำญ สำมำรถให้คำแนะนำ และบริกำรกับลูกค้ำได้อย่ำงเป็นมืออำชีพ สำหรับพนักงำนใหม่ และมีกำรจัดกำรอบรมซ้ำ
อย่ำงสม่ำเสมอ
1.6 โครงการพัฒนาผู้จัดการเขตสมหวัง (Somwang District Manager Program)
ผู้จัดกำรเขตสมหวัง มีบทบำทสำคัญในกำรบริหำรทีมเจ้ำหน้ำที่กำรตลำดสินเชื่อรำยย่อย เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย
ทำงธุรกิจ กลุ่มทิสโก้จึงได้กำหนดหลักสูตรอบรมเพื่อให้ผู้จัดกำรฯ มีควำมรู้ในนโยบำย แนวทำงกำรทำธุรกิจ แม่นยำในกำรให้
คำแนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ กระบวนกำรพิจำรณำสินเชื่อ รวมถึงกำรกระบวนกำรทำงำนที่ถูกต้อง เหมำะสมกับ
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ รวมถึงทักษะกำรบริหำรจัดกำรที ม อันแสดงถึงควำมเป็นมืออำชีพและเป็นกำลังผลักดันให้ธุรกิจของ
องค์กรประสบควำมสำเร็จ
1.7 โครงการพัฒนาผู้จัดการสาขา (Branch Manager Program)
ผู้จัดกำรสำขำเป็นผู้บริหำรประจำแต่ละสำขำ มีหน้ำที่และบทบำทสำคัญในกำรดูแลและควบคุมกำรดำเนินงำน
ของสำขำให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของธุรกิจ กลุ่มทิสโก้จึงกำหนดหลักสูตรเพื่อให้ผู้จัดกำรสำขำ มีควำมรู้ในแนวทำงกำรทำธุรกิจ
สภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน กฎเกณฑ์และวิธีกำรทำงำนที่ถูกต้อง รวมถึงทักษะในกำรบริหำรจัดกำรทีม อันแสดงถึงควำมเป็น
มืออำชีพและเป็นกำลังผลักดันให้ธุรกิจขององค์กรประสบควำมสำเร็จ
2. โครงการพัฒนาผู้บริหาร (TISCO Leadership Development Program)
กลุ่มทิสโก้มีกำรพัฒนำผู้บริหำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนกำรเจริญเติบโตของธุรกิจ ซึ่งทำให้มีกำรเปลี่ยนแปลง
ทั้งในแง่ของแนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจ กำรให้นโยบำยต่ำง ๆ รวมถึงกำรปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของทิสโก้แบรนด์เป็น "ทิสโก้
โอกำสสร้ำงได้" ดังนั้นผู้ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้ ำงำน” ในทุกระดับที่เป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรทุกคน ถื อเป็นบุคลำกรที่ มี
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ควำมสำคัญยิ่งต่อองค์กร ไม่เพียงแต่จะต้องตระหนักและเข้ำใจถึงบริบทภำยนอกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (External
Change) เพื่อกำรปรับตัวให้ทัน แต่ยังจะต้องสำมำรถกระตุ้นจูงใจให้ทีมงำนภำยในหน่วยงำนของตนเองเกิดควำมเข้ำใจและ
สำมำรถปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ตลอดจนวิธีกำรทำงำน ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงภำยนอกได้ด้วย และเพื่อให้กำรพัฒนำ
ศักยภำพของผู้บริหำรในทุกระดับเป็นไปในทิศทำงเดียวกันทั้งองค์กร ทิสโก้จึงกำหนดให้มี "โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร
TISCO Leadership Development Program" สำหรับพนักงำนระดับหัวหน้ำงำนทุกคน โดยแบ่งเป็นโครงกำรสำหรับผู้บริหำร
ระดับกลำง และผู้บริหำรระดับต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมได้รับควำมรู้ เทคนิคและเรียนรู้ศิลปะกำรเป็นผู้นำที่ดี
มีควำมสำมำรถทั้งในด้ำนควำมเข้ำใจเรื่ององค์กร ควำมสำคัญของภำวะผู้นำกับกำรบริหำรคน กำรทำควำมเข้ำใจประเภทของ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ เรียนรู้รูปแบบกำรบริหำรงำนของตนเอง เพื่อรับมือกับองค์กรยุคใหม่ และสำมำรถนำไปพัฒนำศักยภำพของ
ที มงำนได้ อย่ ำงมี ประสิ ทธิ ภำพ นอกจำกนี้ ยั งมี ก ำรเชิ ญผู้ บ ริ หำรจำกหน่ วยงำนภำยนอก และผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ มำบรรยำย
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในด้ำนกำรบริหำร เพื่อเปิดมุมมองและกรอบควำมคิดในกำรจัดกำรของผู้บริหำรด้วย
3. โครงการพัฒนาผู้บริหารฝึกหัด (Executive Trainee Development Program)
โครงกำรนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำควำมรู้ ทักษะและควำมสำมำรถของผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับ
กลยุทธิ์ กำรดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยกลุ่มผู้เรียน คือ บุคลำกรผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นกลุ่มผู้มีศักยภำพขององค์กร และ
นำมำพัฒนำเพื่อให้เติบโตเป็นผู้บริหำรขององค์กรในอนำคต ซึ่งผู้เรียนจะไม่ได้ถูกพัฒนำเพียงด้ำนใดด้ำนหนึ่งเท่ำนั้น แต่จะถูก
หล่อหลอมให้มีควำมรู้โดยรอบด้ำนเกี่ยวกับธุรกิจทั้งหมดขององค์กร นอกจำกนี้ผู้เรียนยังต้องพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ผ่ำนกำรทำโครงงำนร่วมกับผู้เรียนคนอื่นจำกต่ำงสำยงำนในองค์กร รวมทั้งเรียนรู้ปรัชญำ
ที่สำมำรถนำไปใช้ในกำรทำงำนอย่ำงมีควำมสุขและมีคุณภำพ ตลอดจนต้องเปิดรับสิ่งใหม่ๆและรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของ
สังคมอยู่เสมอ
4. การฝึกอบรมตามความรู้ความสามารถเฉพาะ (Competencies)
กลุ่ มทิ สโก้ได้ ให้ ควำมสำคั ญกั บกำรพัฒนำศั กยภำพพนั กงำนตำมควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำมหน้ำที่งำน
ทั้งควำมรู้เฉพำะทำง ควำมรู้ด้ำนธุรกิจ และกำรพัฒนำตนเอง เพื่อส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิผล โดยมีแผนพัฒนำตำม Learning roadmap ที่เหมำะสมตำมวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจของแต่ละ
หน่วยงำน และสนับสนุนให้พนักงำนได้รับ กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ไม่ว่ำจะเป็นกำรฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงำนภำยใน และ
กำรฝึกอบรมที่จัดโดยสถำบันภำยนอก
5. โครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (TISCO Brand Values)
กลุ่มทิสโก้ได้ให้ควำมสำคัญในกำรตระหนักรู้และส่งเสริมให้พนักงำนยึดมั่นในค่ำนิยมองค์กร คื อ ควำมเชี่ยวชำญ
(Mastery) ควำมซื่อสัตย์ (Integrity) ควำมน่ำเชื่อถือ (Reliability) และใส่ใจในลูกค้ำ (Customer Priority) นอกจำกนี้ ยังได้
กำหนดอุปนิสัยเพิ่มเติม คือ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creativity) และกำรให้คำแนะนำ (Guidance) โดยมุ่งเน้นให้พนักงำนใน
ทุกระดับสำมำรถแสดงออกได้อย่ำงสอดคล้องกับค่ำนิยมและวิสัยทัศน์ขององค์กรผ่ำนโครงกำร Value in Practice ซึ่งเริ่มจำก
กำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ และค่ำนิยมจำกระดับผู้บริหำร ให้กับหัวหน้ำงำนเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจที่ตรงกันและสำมำรถนำไปสู่
กำรปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ ำงสอดคล้องของพนักงำนทุกระดั บ รวมถึงกำรออกแบบกำรสื่อสำรและหลักสูตรฝึกอบรมที่จะต้อง
สอดคล้องกับค่ำนิยมอย่ำงชัดเจนและได้บรรจุไว้ในกำรฝึกอบรม กิจกรรมพนักงำนในรูปแบบต่ำงๆ ดังนี้
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ในกำรฝึกอบรมพนักงำน จะเริ่มสร้ำงกำรตระหนักรู้และควำมเข้ำใจในพฤติกรรมค่ำนิยมในกำรปฐมนิเทศพนักงำน
กำรฝึกอบรมควำมรู้ให้พนักงำนมีควำมรู้และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่ำนิยม เช่น ควำมเชี่ยวชำญผลิตภัณฑ์และกระบวนกำร
ทำงำนที่มีอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งยังมุ่งพัฒนำให้พนักงำนสำมำรถให้คำแนะนำและถ่ำยทอดควำมรู้เบื้องต้นด้ำนกำรเงิน ผ่ำนกำรจัด
แคมป์วิชำกำรให้กับเยำวชนในระดับมัธยมศึกษำและอุดมศึกษำ กำรอบรม Market Conduct ทำงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต
ไม่ปิดบังข้อมูลแก่ลูกค้ำ อันเป็นสิ่งที่ทิสโก้ให้ควำมสำคัญเสมอมำ
กิจกรรมพนักงำนและกำรสื่อสำรเกี่ยวกับค่ำนิยมองค์กร ได้กระตุ้นควำมคิดสร้ำงสรรค์ ส่งเสริมกำรแสดงออกและ
นำค่ำนิยมขององค์กรมำใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยสร้ำงกำรมมีส่วนร่วมประชุมเพื่อแก้ปัญหำในองค์กรอย่ำงสร้ำงสรรค์ รวมถึง
กำรจัดโครงกำรประกวดและโครงกำรชมเชยต่ำงๆ เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง
ทั้งนี้กลุ่มทิสโก้ได้มีกำรวัดผลพฤติกรรมค่ำนิยมองค์กรผ่ำนแบบสำรวจควำมพึงพอใจพนักงำนประจำปี โดยพบว่ำ
ในปี 2561 พนักงำนในกลุ่มทิสโก้สำมำรถแสดงออกถึงค่ำนิยมทั้งหก ระดับคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมค่ำนิยมอยู่ที่ 8.08 จำก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน จำกผลกำรสำรวจพบว่ำพนักงำนสำมำรถสะท้อนค่ำนิยม Integrity (ควำมซื่อสัตย์) และ Mastery
(ควำมเชี่ยวชำญ) ได้อย่ำงชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับแนวทำงที่องค์กรมุ่งเน้นมำอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ พนักงำนในกลุ่มทิสโก้ได้แสดง
ควำมพึงพอใจในวัฒนธรรมองค์กรที่ดีโดยมีค่ำควำมพึงพอใจอยู่ที่ 8.40
6. ระบบจัดการการเรียนรู้และ e-learning (Learning Management System & e-Learning)
กลุ่มทิสโก้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรที่พนักงำนทุกคนในองค์กร สำมำรถเข้ำถึงและได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ
และควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง จึงได้พัฒนำระบบจัดกำรกำรเรียนรู้ (Learning Management System) ซึ่งจะช่วยให้พนักงำนทุกคน
สำมำรถเข้ำถึงองค์ควำมรู้ผ่ำนกำรศึกษำในรูปแบบ e-learning และสำมำรถติดตำมผลกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเป็นระบบ โดย
พนักงำนทุกคนในองค์กร ได้รับกำรเรียนรู้และทดสอบผ่ำนระบบ e-Learning ได้อย่ำงครบถ้วน
7. โครงการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
กลุ่มทิสโก้คำนึงถึงควำมเชี่ยวชำญและปัจจัยแห่งควำมสำเร็จต่ำง ๆ ที่สะสมและถ่ำยทอดต่อกันมำในองค์กรมำ
อย่ำงยำวนำน และเพื่อให้กำรรวบรวมและนำองค์ควำมรู้เหล่ำนี้ไปใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้มีกำรริเริ่มโครงกำรจัดกำร
องค์ควำมรู้ (Knowledge Management) ขึ้น เพื่อถอดองค์ควำมรู้ในองค์กรให้ครบถ้วนไม่สูญหำย โดยเริ่มจำกบุคลำกร
ผู้เชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์ รวมถึงผู้เกษียณอำยุ และนำมำรวบรวมอย่ำงเป็นระบบ เพื่อเผยแพร่ให้พนักงำนได้เรียนรู้ และ
เป็นทรัพยำกรที่จะใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกรได้อย่ำงต่อเนื่องในอนำคต
นอกจำกนี้ทิสโก้ ยังมีหลักสูตรกำรฝึกอบรมอื่นๆ เพื่อพัฒนำศักยภำพของพนักงำนอีกรวม 392 หลักสูตร
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หลักสูตรการพัฒนาบุคคลากรของทิสโก้
โครงการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ

โครงการพัฒนาผู้บริหาร
โครงกำรสำหรับผู้บริหำร
ระดับกลำง
 โครงกำรสำหรับผู้บริหำรระดับต้น
 โครงกำรพัฒนำผู้บริหำรฝึกหัด

การฝึกอบรมตามความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้าน















โครงกำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ลูกค้ำสัมพันธ์
โครงกำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรธนกิจสำขำ
โครงกำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่สินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์
โครงกำรพัฒนำผู้จัดกำรเช่ำซื้อ
โครงกำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่กำรตลำดสินเชื่อรำย
ย่อย
โครงกำรพัฒนำผู้จัดกำรปฏิบัติกำร
โครงกำรพัฒนำผู้จัดกำรสำขำ
โครงกำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่สินเชื่ออเนกประสงค์
และกำรขำยตรง
โครงกำรพัฒนำพนักงำนบริกำรลูกค้ำ
โครงกำรพัฒนำพนักงำนบริกำรตัวแทน
จำหน่ำย
โครงกำรพัฒนำผู้จัดกำรเขตสมหวัง
โครงกำรยกระดับวิชำชีพด้ำนกำรแนะนำ
และวำงแผนกำรลงทุนและคุ้มครองควำมเสี่ยง

โครงการปลูกฝังค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร
ระบบจัดกำรกำรเรียนรู้
และ e-Learning

มีแผนพัฒนำตำมแผนกำรเรียนรู้
(Learning Roadmap) ที่เหมำะสม
ตำมวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจ
ของแต่ละหน่วยงำน
โครงการจัดการองค์ความรู้
รวบรวมและถอดองค์ควำมรู้จำก
ผู้เชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์
ตลอดจนผู้เกษียณอำยุ อย่ำงเป็น
ระบบ เพื่อนำ มำถ่ำยทอดและ
เผยแพร่ให้กับพนักงำน

จานวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี
ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน
ปี 2559
จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย (ชม./คน/ปี)
22.30
จานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจาแนกตามเพศ (ชม./คน/ปี)
ชำย
18.44
หญิง
24.66
จานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจาแนกตามระดับตาแหน่งงาน (ชม./คน/ปี)
ระดับผู้บริหำร (1)
94.81
ไม่ใช่ระดับผู้บริหำร (2)
20.33
จานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจาแนกตามสายธุรกิจ (ชม./คน/ปี)
ลูกค้ำรำยย่อย
16.20
ลูกค้ำบรรษัท
14.99
ลูกค้ำธนบดีและจัดกำรกองทุน
39.95
สนับสนุนองค์กร
20.44
หมำยเหตุ ปี 2559-2561 มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลพนักงำนที่ใช้เป็นฐำนในกำรคำนวณ
(1)
ระดับผู้บริหำร หมำยถึง ระดับหัวหน้ำงำนจนถึงระดับผู้บริหำร
(2)
ไม่ใช่ระดับผู้บริหำร หมำยถึง พนักงำนต่ำกว่ำระดับหัวหน้ำงำน

8-41

ปี 2560
21.55

ปี 2561
33.34

20.83
21.97

31.59
34.32

31.10
21.30

50.98
32.89

17.23
13.47
31.80
24.06

28.72
17.20
47.82
32.50
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9.

การกากับดูแลกิจการ

9.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

กลุ่มทิสโก้มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการทางการเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จึงยึดมั่นที่จะ
รักษามาตรฐานสูงสุดในการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ โดยการให้บริการลูกค้าอย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม การ
เปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ตลอดจนการดูแลรักษาข้อมูลของลูกค้า ด้วยตระหนักว่าธุรกิจต้องดาเนินควบคู่กับการเป็นพลเมืองที่ดี
ของสังคมและการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่เพียงนามาใช้กับบริษัท แต่ยังรวมถึงบริษัทย่อย ตลอดจนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทย่อย
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว ในปี 2561 กลุ่มทิสโก้ได้ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดยอ้างอิง
จากหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ จรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ของสมาคมธนาคารไทย และหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกากับดูแลกิจการและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
อนุมัติ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน และวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนทั้งทางธุรกิจและทางสังคม
รวมถึงการสร้ างมูลค่าสูงสุ ดแก่ผู้ถือหุ้น และเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนเป็นแนวทางให้แก่กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มทิสโก้ในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
นโยบายการกากับดูแลกิจการของทิสโก้ ครอบคลุมถึงองค์ประกอบ และหน้าที่ความรับผิดชอบในโครงสร้างการกากับ
ดูแลกิจการ แนวปฏิบัติในการกากับดูแลกิจการ โครงสร้างการปฏิบัติงาน หน้าที่ขององค์คณะกากับดูแล และนโยบายการ
ปฏิบัติงานแบบรวมศูนย์ เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามนโยบายการกากับดู แลกิจการของกลุ่มอย่างเคร่งครัด และ
สม่าเสมอ ทั้งในระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผ่านหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีใน 5 หลัก ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้นและ
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ และความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบสูงสุด
มีความโปร่งใส และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้บริษัทในกลุ่มทิสโก้มีการบริหารจัดการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (รายละเอียดของแนวปฏิบัติในการกากับดูแลกิจการของบริษัท สามารถ
ดูเพิ่มเติมได้ ที่ www.tisco.co.th)
เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมี ความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกั บกฎระเบี ยบ ข้อบังคับ ตลอดจนจรรยาบรรณ และ
สามารถนาไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บริษัทจึงให้พนักงานทุกคนทาแบบทดสอบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนนโยบายทรัพยากรบุคคล ผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทเป็นประจาทุกปี และนาผลที่ได้มาประเมินระดับ
ความรูแ้ ละความเข้าใจของพนักงานเพื่อปรับปรุงการสื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจอย่างทั่วถึง และตระหนักถึงหน้าที่ของตน
ในการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร โดยบริษัทพัฒนาและปรับปรุงแบบทดสอบดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมาย
และระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา และกาหนดให้พนักงานที่ได้ผลทดสอบไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนด ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
และทาแบบทดสอบจนผ่านเกณฑ์ นอกจากการกาหนดให้พนักงานปัจจุบันต้องทาแบบทดสอบโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัตงิ านแล้ว พนักงานที่เข้าทางานระหว่างปีทุกคนก็ถูกกาหนดให้ทาแบบทดสอบดังกล่าวด้วยเพิ่มเติมจากการเข้าฟัง
กฎระเบียบในการปฐมนิเทศ ทั้งนี้ ผลการทดสอบดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานในรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
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สาหรับปีที่ผ่านมา ถือเป็นความน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งทีบ่ ริษัทได้เป็น 1 ใน 11 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับการจัดอันดับ
อยู่ในกลุ่ม Top 50 ของบริษัทจดทะเบียนอาเซียนที่ได้คะแนน ASEAN CG Scorecard สูงสุด จาก ASEAN Capital
Markets Forum ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานกากับตลาดทุนของทุกประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐาน
บรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศอาเซียนไปสู่ระดับสากล โดยกระบวนการประเมิน ประกอบด้วยการพิจารณา
เอกสารของบริษัทที่เปิดเผยต่อสาธารณะและเปรียบเทียบกับแนวทางการกากับดูแลกิจการขององค์การเพื่อความร่วมมือและการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และการสัมภาษณ์โดยตรง (Validation Process) โดยผู้ประเมินอิสระภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับที่
บริษัทได้รับผลการประเมินรายงานการกากับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ประจาปี 2561 (Excellent Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลที่บริษัทเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนเอกสาร
เผยแพร่อื่นๆ ของบริษัท และบริษัทยังได้ผ่าน การประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี 2561 ด้วยคะแนน
เต็ม 100 คะแนน ต่ อเนื่ องเป็นปีที่ 4 จากสมาคมส่ งเสริมผู้ ลงทุ นไทย ร่ วมกั บสมาคมบริ ษัทจดทะเบี ยนและสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากจานวนบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการประเมินทั้งหมด 657 บริษัท
อีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้นาเสนอรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการกากับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อรับทราบ และพิจารณา
นาข้อเสนอแนะไปพัฒนาและปรับปรุงการกากับดูแลกิจการของบริษัทและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว
บริษัทได้ให้ความสาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล และการพบปะกับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างสม่าเสมอ
เพื่อชี้แจงนโยบายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถามต่างๆ บนหลักการของการดาเนินกิจการบนพื้นฐานของความ
น่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพ โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและมุ่งมั่นที่จะพิทักษ์และอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือ
หุ้น ได้แก่ การซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกาไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอผ่านช่องทางและเวลา
ที่เหมาะสม การเข้าร่วมประชุมเพื่ อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ รวมถึงการได้รับ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานของบริษัทอย่างเพียงพอเพื่อการตัดสินใจ
บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย บุ คคลธรรมดาหรือ
สถาบัน สัญชาติไทยหรือต่างชาติ ทั้งที่เป็นผู้บริหารหรือไม่เป็นผู้บริหาร โดยมีนโยบายดังนี้
ก) ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะได้รับการคุ้มครองจากการกระทาที่ไม่เป็นธรรมทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
ข) กาหนดหลักเกณฑ์การห้ามใช้ข้อมูลภายในไว้อย่างเข้มงวด
ค) คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องเปิดเผยธุรกรรมที่ตนมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบโดยตรงกับ
บริษัทอย่างมีนัยสาคัญ ไม่ว่าจะโดยทางตรง ทางอ้อม หรือผ่านบุคคลที่สาม
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย (ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน) เข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม พร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (สาหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป ซึ่งเป็นแบบทั่วไป) แบบ ข.
(สาหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป ซึ่งเป็นแบบกาหนดรายการชัดเจน) และแบบ ค. (สาหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่ว มประชุมได้ มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน
นอกจากนี้ บริษัทได้ติดต่อนักลงทุนสถาบันที่เป็นกองทุนหรือคัสโตเดียน เพื่อส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม และอานวยความสะดวก
ในการช่วยตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วมประชุมก่อนล่วงหน้า รวมถึงมีการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่างๆ อีกด้วย
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ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีซึ่งต้องจัดภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของ
รอบปีบัญชีแล้ว คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง
หรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด อาจเข้าชื่อกันทาหนังสือร้องขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญได้ แต่ในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนด้วย เมื่อมีคาร้องขอเช่นว่านั้น ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
บริษัทให้ความสาคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเป็นโอกาสสาคัญที่ผู้ถือหุ้นจะสามารถใช้สิทธิเพื่อมี
ส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องสาคัญต่างๆ ของกิจการ ซึ่งได้อานวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ดังนี้


การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งถือหุ้นอย่างน้อย 100,000 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลาย
รายรวมกันก็ได้ เสนอเรื่องที่เห็นว่าสาคัญและควรบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลที่
มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นกรรมการมายังบริษัท โดยมีกาหนดระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอ
ผู้ถือหุ้นสามารถนาส่งข้อเสนอมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นตามรูปแบบและวิธีการที่บริษัทกาหนด ในส่วนของ
วาระการประชุมนั้น คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมในการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้น สาหรั บข้อเสนอเกี่ ยวกับบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณา
ค่าตอบแทนจะพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป สาหรับเรื่องที่
ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
พร้อมชี้แจงเหตุผลในการประชุมผู้ถือหุ้น บนเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 นั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอเพิ่ม
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ งเป็นกรรมการ
เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์บริษัทให้ผู้ถือ
หุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอเพิ่มวาระ รวมทั้งกาหนดระยะเวลาสิน้ สุดการเสนอเพิ่มวาระเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาได้ว่า
จะบรรจุ หรือ ไม่บรรจุเป็นวาระในหนังสือนัดประชุม และวิธีการเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มี คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณา
เลื อ กตั้ ง เป็ น กรรมการต่ อ คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน เพื่ อ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กและให้ ค วามเห็ น ต่ อ
คณะกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้แจ้งการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์บริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มี
ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด


การแจ้งรายละเอียดการประชุมและเอกสารการประชุม

บริษัทจัดทาเอกสารการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเปิดเผยให้นักลงทุนทราบเป็นการทั่วไป
ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยแจ้งการเปิดเผยให้ทราบผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
ในขณะที่บริษัทจะดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7
วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ รายละเอียดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และในเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น เป็น
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ข้อมูลเดียวกันประกอบด้วย (1) หนังสือเชิญประชุม (2) ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม (3) ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการ
เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (4) ข้อบังคับของบริษัท ในหมวดเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการ (ว่าด้วยเรื่อง
จานวน การเลือกตั้ง และวาระของกรรมการ) และเงินปันผล (5) วาระการประชุม (6) รายงานประจาปี (7) แบบหนังสือมอบ
ฉันทะ (8) หนังสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน (9) แผนที่สถานที่ประชุม และ (10) ซองธุรกิจตอบรับ
นอกจากนี้ บริษัทยังลงประกาศบอกกล่าวการนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางหนังสือพิมพ์เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันอีกด้วย ทั้งนี้ รายละเอียดวาระการประชุมระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อ
พิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 บริษัทได้แจ้งวาระการประชุมผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 และเปิดเผยเอกสารการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ให้นักลงทุนทราบเป็นการทั่วไปผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561 ในขณะที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 30
มีนาคม 2561 ซึ่งล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลา 34 วัน และ 24 วันตามลาดับ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
กากับดูแลกิจการที่ดี


การเข้าร่วมประชุม

บริ ษั ทจั ดให้ มี เจ้ าหน้ าที่ เพื่ อตรวจสอบเอกสารของผู้ถื อหุ้นหรือผู้ รั บมอบฉั นทะที่ มีสิทธิ เข้ าร่วมประชุมตาม
รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อรักษา
สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าได้ก่อนการประชุมอย่างเพียงพอ และเพื่อ
อานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้นาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียนพร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่
ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย ส่งผลให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และถูกต้อง นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุม ผู้ถือ
หุ้นยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังมิได้ลงคะแนนได้อีกด้วย สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถ
มาร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น รวมถึง ผู้บริหาร หรือ กรรมการของบริษัทเข้าประชุม
แทนนั้น บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระมากกว่า 1 คน พร้อมประวัติให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะ บริษัทได้แนบหนังสือมอบ
ฉันทะที่ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ อีกทั้ง สามารถออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือลงทะเบียน
เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึ่งนาส่งให้ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะประเภทอื่น และหนังสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย
สาหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจาปี 2561 บริษั ทได้เสนอชื่อกรรมการอิ สระพร้ อมประวัติ ให้ ผู้ถื อหุ้ น
พิจารณามอบฉันทะ จานวน 4 ท่าน ได้แก่ ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ โดยบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ เพิ่มเติมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะประเภทอื่นได้จากเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย


การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ก่อนวันประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาถามเกี่ยวกับบริษัทและวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการ
และฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุมผ่านทางโทรสารและจดหมายอิเล็ กทรอนิกส์ถึงหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นการล่วงหน้า
ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดง
ความคิด เห็ นและสอบถามต่ อที่ ประชุ มตามระเบีย บวาระการประชุม และเรื่อ งที่ เ สนอ บริษั ทจะด าเนิ นการอย่ างดีที่ สุด
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ให้กรรมการทุกราย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อชี้แจงข้อซักถาม
อีกด้วย โดยกรรมการและผู้บริหารจะอธิบายและชี้แจงเหตุผลอย่างตรงประเด็นจนเป็นที่กระจ่าง
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมเป็นจานวน 11 ท่าน จากจานวน 12
ท่าน คิดเป็นร้อยละ 91.6667 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มทิสโก้และผู้สอบบัญชี ได้เข้าร่วมประชุม และมีตัวแทนจากธนาคาร
แห่งประเทศไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย


การดาเนินการประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาระเบียบวาระตามลาดับที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติ
ให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่
กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ โดยก่อนเริ่มพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ จะมีการแจ้งจานวนหรือสัดส่วนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ
มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบสิทธิในการลงคะแนน คะแนนเสียงที่ต้องการในแต่ละวาระ และ
วิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะให้มาร่วมประชุม
มีสิทธิออกเสียง 1 เสียงต่ อ 1 หุ้น ยกเว้น วาระการพิจารณาเลื อกตั้งกรรมการซึ่งใช้ วิธีการลงคะแนนเสีย งแบบสะสม
(Cumulative Voting) สาหรับการออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้นาบัตรลงคะแนนมาใช้ในการออกเสียงในทุกวาระรวมทั้งวาระ
การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้และเพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันมาก
ที่สุด ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีบุคคลภายนอกทาหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย
และข้อบังคับบริษัท เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจนับคะแนน จะประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุ
ผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ของบริษัท การประชุมดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตาม
ข้อบังคับของบริษัท โดยเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม และไม่มีการเพิ่มหรือสลับลาดับวาระการประชุม หรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท สานักงาน ดีไอเอ ออดิท
จากัด เป็นผู้ทาหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัท
สานักงาน ดีไอเอ ออดิท จากัด ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าสังเกตการณ์ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม
ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ บริษัทใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ซึ่ง
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถใช้สิทธิในการเสนอและเลือกตั้งกรรมการอิสระได้ พร้อมกับให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายคนเพื่อความเป็นธรรมและโปร่งใสอีกด้วย
สาหรับผลของการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทันทีภายในวันประชุม หรือช่วงเวลาก่อนเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์รอบเช้าอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง
ของวันทาการถัดไปเพื่อให้นักลงทุนทราบทั่วกัน และจัดทารายงานการประชุมที่มีสาระสาคัญครบถ้วน โดยมีการบันทึกคาชี้แจง
ที่เป็นสาระสาคัญ คาถามและความคิดเห็นต่างๆ และมติทั้งหมดของที่ประชุมผู้ถือหุ้น แยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรือ งดออกเสียง ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท และนาส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน
14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดเก็บรายงานการประชุมไว้ ณ สานักงานบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีการบันทึก
เหตุการณ์การประชุมผู้ถือหุ้นลงบนแผ่นบันทึกภาพ (DVD) เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ โดยแจ้งความจานงขอรับแผ่น
บันทึกภาพดังกล่าวได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
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ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ของบริษัทซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2561 บริษัทได้แจ้งมติที่
ประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันประชุม และเผยแพร่รายงานการประชุมในวันที่ 7 พฤษภาคม
2561 ซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาที่กาหนดไว้ในวรรคก่อน
ในด้านมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัท กาหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานให้
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ และไม่ให้ความสาคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตนเหนือ
ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท รวมถึงไม่นาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทกาหนดให้กรรมการ ผู้บริหารสูงสุด
หรือผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรก นับต่อจากผู้บริหารสูงสุดลงมา ผู้ซึ่งดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดารงตาแหน่งระดับ
บริหารรายที่ 4 ทุกราย รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งสูงกว่าหรือเทียบเท่าผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินจะต้องรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนเองรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องถือเมื่อเข้าดารงตาแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทกาหนดระเบียบเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน
โดยให้พนักงานเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กับบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเท่านั้น และต้องขออนุมัติหรือ
รายงานผู้บังคับบัญชาและฝ่ายกากับก่อนทารายการซื้อขาย อีกทั้งยังห้ามผู้บริหารระดับสูงและผู้มีส่วนรับรู้ข้อมูลภายใน ทาการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 7 วันก่อนวันทาการสุดท้ายของทุกเดือน จนถึง 2 วันถัดจากวันประกาศงบ
การเงินของบริษัทหรือรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท
กรรมการ ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรก นับต่อจากผู้บริหารสูงสุดลงมา ผู้ซึ่งดารง
ตาแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งสูงกว่าหรือเทียบเท่าผู้จัดการฝ่ายบัญชี
รวมถึงคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องรายงานการถือหรือการเปลี่ยนแปลงการ
ถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3
วันทาการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกรรมการจะต้องรายงานการถือหุ้น
ของบริษัทให้คณะกรรมการทราบผ่านคณะกรรมการตรวจสอบทุกสิ้นไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการถือครอง
หลักทรัพย์ของกรรมการและรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบภายใต้รายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวข้างต้นจะต้องส่งสาเนารายงานการถือ หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ของตนเอง
มายังบริษัทภายในวันเดียวกับที่ได้ส่งรายงานให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้
กรรมการและผู้บริหารจะต้องนาส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทย่อย
ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆ ที่กาหนดโดยบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เนื่องจากกลุ่มทิสโก้ให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) กลุ่มทิสโก้จึงไม่มีนโยบายสนับสนุนการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณารายการดังกล่าวและรายการเกี่ยวโยงหรือ
รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์รายการอื่นๆ อย่างรอบคอบและรายงาน และ/หรือเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณาต่อไป บริษัทจะพิจารณารายการระหว่างกันด้วยหลักเกณฑ์และหลักเกณฑ์เดียวกันกับการทารายการตามธุรกิจปกติที่
กระทากับบุคคลภายนอก ผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในรายการใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติรายการดังกล่าว
2. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งโดย
ตามกฎหมายหรือโดยสัญญาข้อตกลงร่วมกัน บริษัทมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่มี
คุณภาพและตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
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ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม
1. ผู้ถือหุ้น
บริษัทมุ่งมั่นพิทักษ์สิทธิขั้นพื้นฐานและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังได้รับประโยชน์
โดยอ้อมจากความไว้วางใจที่เป็นผลจากการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น ซึ่งช่วยส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างบริษัทกับคู่ค้า และมีส่วนสาคัญในการเพิ่มพูนความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมกับทาให้ บริษัทมีความมั่นคง
ทางการเงินและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. พนักงาน
บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและให้เกียรติเสมอ ทั้งที่เป็นพนักงานประจาและพนักงาน
สัญญาจ้าง พนักงานได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามระบบประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมกัน และได้รับ
การฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน รวมถึงสวัสดิการด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทางาน รวมถึงการเก็บ
รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไว้เป็นความลับและไม่นาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานออกไปหาประโยชน์โดยมิชอบ
3. ลูกค้า
บริษัทมุ่งมั่นรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน และยึดมั่นต่อหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาที่ให้กับ
ลูกค้าโดยส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมอย่างมืออาชีพอันเป็นประโยชน์และคุ้มค่าต่อลูกค้า ด้วยจรรยาบรรณและ
มาตรฐานอันสูงสุด โดยปราศจากการเรียกรับหรือให้สินบนหรือสิ่งตอบแทนในลักษณะที่ไม่ถูกต้องในทุกรูปแบบ
4. คู่ค้าและเจ้าหนี้
บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมและซื่อสัตย์สุจริตโดยเคารพเงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันในการ
ดาเนินการค้าร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายของแนวร่วมปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชน
(Collective Action Coalition)
5. คู่แข่ง
บริษัทงดการกล่าวโจมตีหรือการกระทาใดๆ ต่อคู่แข่ง อันเป็นการผูกขาด หรือลดการแข่งขัน หรือจากัดการ
แข่งขันในตลาด ทิสโก้ดาเนินธุรกิจด้วยความเคารพในการแข่งขันที่เป็นธรรมและซื่อสัตย์สุจริต โดยทางานภายในกรอบของ
กฎระเบียบของการแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวข้องและละเว้นจากการกระทาที่อาจมีผลกระทบในทางลบต่ออุตสาหกรรมการเงิน
เช่น เงื่อนไขในการบริการที่ไม่เป็นธรรม หรือการรวมกลุ่มเพื่อผูกขาดทางธุรกิจ นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้อย่าง
เสรีและไม่ถูกขัดขวางในการเปลี่ยนไปใช้บริการกับคู่แข่งจนเกินพอดี หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ทิสโก้ จะจัดให้มีกระบวนการที่
เหมาะสมในการระงับหรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
6. สังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและดาเนินการอย่างต่อเนื่องในการริเริ่มพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น โดยได้
ใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญในประเด็นความยั่งยืนซึ่งมีความสาคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียและบริษัทเอง เช่น การสนับสนุน
การศึกษาและความรู้ทางการเงินและกิจกรรมในด้านความรับ ผิดชอบต่อสังคมอื่นๆ ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการสังคม
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ดาเนินการโดยพนักงานจิตอาสา และลูกค้ากับคู่ค้าทางธุรกิจด้วย
ในบางโอกาส เพื่อปลูกฝังค่านิยมทางศีลธรรมและจิตสาธารณะ
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นอกเหนือจากการที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน หรือเสนอเรื่องสาคัญอื่นๆ ได้โดยตรงต่อกรรมการ
อิสระ หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียยิ่งขึ้น บริษัทได้จัดให้มีช่องทางติดต่อที่
หลากหลาย อาทิ เปิดศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ เคาน์เตอร์บริการทั้งที่สานักงานใหญ่และสาขา เว็บไซต์ของบริษัท และจัดให้มี
หน่วยงานเฉพาะ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน หรือเสนอเรื่องสาคัญอื่นๆ ต่อบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น จัดให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการรับความคิดเห็น ข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ขณะที่
หน่วยงานทรัพยากรบุคคลและศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกลุ่มทิสโก้ (TISCO HR Help Line) รับผิดชอบในการรับข้อคิดเห็นและ
เรื่องราวร้องทุกข์จากพนักงาน นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานกากับรับผิดชอบในการรับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือเรื่องสาคัญอื่นๆ
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบ ตลอดจนการกากับดูแลต่างๆ หน่วยงานเหล่านี้จะเป็นผู้คัดกรองและรายงานเรื่องที่
มีความสาคัญไปยังคณะอนุกรรมการกากับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงาน ซึ่งจะดาเนินการแก้ไขปัญหา และ/หรือ รายงานต่อไป
ยังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานเรื่องที่มีนัยสาคัญไปยัง
คณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทาแนวนโยบายการแจ้งเบาะแส และวิธีปฏิบัติงานต่อข้อร้องเรียนของ
ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างชัดเจน เพื่อรักษาสิทธิ รวมถึงคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียน
ดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองและเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ
นโยบายการรับแจ้งเบาะแส
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจขององค์กรอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม กลุ่มทิสโก้มีการ
กาหนดนโยบายการรับแจ้งเบาะแสที่ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัท นโยบายการรับแจ้งเบาะแสมีการกาหนด
กระบวนการในการแจ้งเบาะแสและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสาหรับทั้งพนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและส่งเสริมให้มีการรายงานและการแก้ไขปัญหากรณีที่พบเห็นรายการผิดปกติของ
การปฏิบัติงานที่เข้าข่ายเป็นการกระทาทุจริต การกระทาผิดกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ขององค์กร รวมถึงการประพฤติมิชอบใดๆ
ทั้งสิ้น
กลุ่มทิ สโก้จั ดให้ มีช่องทางสาหรั บผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้ งเบาะแสข้อร้องเรี ยนหรื อการแจ้งความผิดปกติของการ
ปฏิบัติงานหรือความประพฤติมิชอบ รวมถึงการกระทาที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจขององค์กร ซึ่งสามารถแจ้งโดยส่ง
หนังสือมายัง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือส่งมาที่ หน่วยงานกากับ เลขที่ 48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ช่องทางดังกล่าวมีการสื่อสารและแจ้งให้บุคคลภายนอกรับทราบผ่านเว็บไซด์ขององค์กร
สาหรับพนักงาน กลุ่มทิสโก้มีการกาหนดช่องทางในการรับแจ้งเรื่องที่พนักงานประสงค์จะร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสกรณี
ที่พบรายการผิดปกติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใดๆ ที่เข้าข่ายเป็นการประพฤติมิชอบ ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (HR Help Line)
ช่องทางดังกล่าวมีการสื่อสารผ่านอินทราเน็ตขององค์กร กระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน (HR Help Line) นั้น จะมีการพิจารณาและตรวจสอบหาข้อเท็จจริงว่าเป็นเรื่องที่กระทาผิดหรือไม่ กรณีที่ตรวจสอบ
พบว่ามีการกระทาผิด จะมีการพิจารณาลงโทษทางวินัยการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
กลุ่มทิสโก้มีนโยบายคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส กาหนดการรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนเป็นความลับและเปิดเผย
เฉพาะเท่าที่จาเป็น โดยคานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน ทั้งนี้ในปี 2561 กลุ่มทิสโก้ไม่พบข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการกระทาผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชัน หรือจรรยาบรรณธุรกิจที่มีนัยสาคัญ
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
กลุ่มทิสโก้กาหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ 5 ช่องทาง ดังนี้
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ช่องทางที่ 1

การร้องเรียนด้วยตนเองที่สานักงานใหญ่หรือสาขาของธนาคาร โดยแจ้งผ่านพนักงาน
หรือกรอกแบบฟอร์มแล้วส่งให้พนักงาน

ช่องทางที่ 2

การร้องเรียนโดยจัดทาเป็นหนังสือ และส่งมาที่
ประธานกรรมการตวจสอบ หรือ หน่วยงานกากับ
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
เลขที่ 48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ช่องทางที่ 3

การร้องเรียนผ่านศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์หรือโทรสารที่หมายเลข
โทรศัพท์ 0 2633 6000 และโทรสาร 0 2633 6800

ช่องทางที่ 4

การร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ช่องทางที่ 5

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกลุ่มทิสโก้ (TISCO HR Help Line) สาหรับพนักงาน

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทมีการวางระบบเพื่อให้มั่นใจว่า ผูถ้ ือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นมีสิทธิที่จะได้รับการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสาคัญ
อย่างครบถ้วนและในเวลาที่เหมาะสม รวมถึงการรายงานทางการเงินรายไตรมาส คาอธิบายและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูล
ทางการเงินอื่นที่สาคัญ ไม่ว่าจะโดยข้อกาหนดที่บังคับหรือบนพื้นฐานความสมัครใจ
การเปิดเผยข้อมูลจะเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางที่ สามารถเข้าถึงได้ง่าย ตัวอย่างเช่น ช่องทาง
เว็บไซต์ของบริษัท การแถลงข่าว การประชุมนักวิเคราะห์รายไตรมาส การประชุมกับนักลงทุน และช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทได้แจ้งผลโดยละเอียดทั้งหมดของการออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุมสามัญประจาปีหรือการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ในวันทาการถัดไปหลังการประชุม
บริษัทจัดทารายงานต่างๆ เพื่อนาส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนพื้นฐานของความเป็น
ธรรมและง่ายต่อการเข้าใจ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่จัดทารายงานอธิบายถึงผลการดาเนินงานและเหตุการณ์สาคัญในรอบปี
ให้ ผู้ถื อหุ้ นได้รั บทราบ และรั บผิ ดชอบต่อการประเมิ นความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่ งการประเมินเบื้ องต้ น
ดาเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานก่อนที่ค ณะกรรมการจะอนุมัติการประเมิน
เป็นขั้นตอนสุดท้าย ในด้านการรับรองความถูกต้องของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทาหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้ได้รับการจัดทาอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป และมีเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสเพียงพอต่อผู้ลงทุนในการตัดสินใจลงทุน กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการเป็นผู้จัดทา
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบจะออกรายงานเมื่อมีประเด็น
การตรวจสอบควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี โดยรายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบ
บัญชี จะรวบรวมไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ตลอดจนรายงานความยั่งยืน ซึ่งจะ
สะท้อนการปฏิบัติที่จะนาไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน
บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยรายชื่อ และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดอื่นๆ จานวนครั้งของการ
ประชุม จานวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร
และข้อมูลอื่นๆ ขององค์กร ในรายงานประจาปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท
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บริษัทมอบหมายให้สานักเลขานุการบริษัท (Corporate Secretariat Office) และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
(Investor Relations) ท าหน้ าที่เผยแพร่ข้ อมูลขององค์กร ทั้ งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่ วไปให้แก่ผู้ถื อหุ้น นักลงทุ น
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในการลงทุน และหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางต่างๆ
ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
เว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้โดยสะดวก นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อเผยแพร่และชี้แจงข้อมูล รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซักถามข้อมูลอย่างโปร่งใส โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้า
ร่วมการชี้แจงด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวรวมถึงการประชุมนักวิเคราะห์เพื่อชี้แจงผลประกอบการรายไตรมาส (Quarterly Analyst
Meeting) การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) การให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัวแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งใน
ประเทศและจากต่างประเทศ และการพบปะผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงได้เข้า
ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ในปี 2561 สรุปได้ดังนี้
1. การประชุมนักวิเคราะห์เพื่อชี้แจงผลประกอบการรายไตรมาส (Quarterly Analyst Meeting) จานวน 4 ครั้ง
ในแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 60 คน
2. การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) จานวน 2 ครั้ง ในแต่ละครั้ง มีสื่อมวลชนเข้าร่วมประมาณ 30 ราย
3. การเข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (“SET Opportunity Day”) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จานวน 2 ครั้ง ในแต่ละครั้ง มีนักวิเคราะห์และนักลงทุนเข้าร่วมประมาณ 40 คน
4. การเข้าพบและให้ข้อมูล (Company Visit) จานวน 37 ครั้ง และการประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call)
จานวน 13 ครั้ง แก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ ทั้งจากในประเทศและจากต่างประเทศ
5. การให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมประเทศต่างๆ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง และ
มาเลเซีย เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 การเข้าร่วมประชุมนักลงทุน (Investor Conference) จานวน 13 ครั้ง แบ่งเป็นในประเทศ 8 ครั้ง และ
ต่างประเทศ 5 ครั้ง โดยมีนักลงทุนเข้าร่วม จานวน 128 ราย
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
เว็บไซต์

:
:
:
:
:
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นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการถือครองหุ้นของบริษัทและการมีส่วนได้เสีย
ของตน รายละเอียดตามข้อ 4 ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไปนี้
4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น ให้มีหน้าที่รับผิดชอบการดาเนินงานทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมถึงการสั่ง
การ อนุมัติ และดูแลการดาเนินการตามกลยุทธ์ของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนการกากับดูแลกิจการ และค่านิยมองค์กร คณะกรรมการ
มีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพและดูแลให้มีการสืบทอด
ตาแหน่งงาน นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีหน้าที่กากับดูแลคณะผู้บริหารและมีความรับผิดชอบสูงสุดในการดูแลกลยุทธ์ความ
เสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน รวมถึงวิธีที่บริษัทจัดโครงสร้างองค์กรและกากับดูแลตนเอง (สามารถดูรายละเอียด ขอบเขต
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อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้ที่ ส่วนที่ 8 โครงสร้างการจัดการ)
จากความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงมีนโยบายในการคัดเลือกคณะกรรมการ ทั้งในระดับตัวบุคคลและระดับ
องค์คณะที่มีประสบการณ์เหมาะสมและหลากหลาย ประกอบไปด้วยคุณลักษณะและความสามารถที่จาเป็น อาทิเช่น ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นมืออาชีพ และความสามารถในการซักถามทาความเข้าใจเชิงวิเคราะห์ต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเป็นอิสระ
4.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
บริษัทกาหนดโครงสร้างและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ตลอดจน
สัดส่วนของกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่า
องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม
คณะกรรมการได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย
ความซื่อสัตย์ ความสามารถในการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ความเข้าใจในธุรกิจ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่มทิสโก้ โดยมี
การกาหนดโครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสมและแนวปฏิบัติเบื้องต้นว่าด้วยสัดส่วนของกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อให้องค์คณะของคณะกรรมการมีความเหมาะสม ทั้งนี้
กรรมการแต่ละท่านมีวาระการดารงตาแหน่งเป็นเวลา 1 ปี คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับการเลือกตั้งใหม่ทั้ง
คณะในการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น สามั ญ ประจ าปี ทุ ก ครั้ ง โดยให้ ค ณะกรรมการชุ ด เดิ ม รั ก ษาการณ์ ใ นต าแหน่ ง ต่ อ ไปจนกว่ า
คณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับตาแหน่ง โดยกาหนดไว้ชัดเจนในข้อบังคับของแต่ละบริษัท เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสามารถอุทิศเวลาในการบริหารจัดการบริษัทได้อย่างเต็มที่ จึงกาหนดให้
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงดารงตาแหน่งประธานกรรมการ กรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม ตาแหน่งใด
ตาแหน่งหนึ่งหรือหลายตาแหน่งในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ และดารงตาแหน่งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอานาจจัดการ หรือ
ที่ปรึกษาที่ทาหน้าที่เปรียบเสมือนกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่เกิน 5
บริษัทจดทะเบียน โดยไม่นับรวมบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จากการปรับโครงสร้างหนี้ ตามที่กาหนดไว้ในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารควรหลีกเลี่ยงการรับตาแหน่งหรืองานใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
นอกเหนื อ จากการก าหนดให้ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประธานกรรมการไม่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง แล้ ว ประธาน
คณะกรรมการยังมีสถานะเป็นกรรมการอิสระและ/หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบและถ่วงดุล
อานาจระหว่ างคณะกรรมการและคณะผู้ บริ หารอย่ างเหมาะสม นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการจะไม่ เป็ นสมาชิ กใน
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยใด เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยสามารถเสนอความคิ ด เห็ น ได้ อ ย่ า งเป็ น อิ สระ รวมถึ ง ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบต้องไม่เป็นประธานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการกากับความเสี่ยงอีกด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แบ่งแยกบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ออกจากคณะผู้บริหารอย่างชัดเจน เพื่อการถ่วงดุลอานาจและป้องกันมิให้เกิดสถานการณ์ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอานาจในการ
ตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จ เช่น ผู้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และแบ่งแยก
บทบาทหน้าทีก่ ันอย่างชัดเจน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการ คณะกรรมการจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากั บดู แลกิจการ โดยคณะกรรมการชุ ดย่ อยแต่ ละคณะมี โครงสร้ างและหลักเกณฑ์ ด้าน
องค์ประกอบและการสรรหา ตลอดจนกฎบัตรซึ่งระบุขอบเขต หน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
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กลุ่มทิสโก้ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ จัดการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการจัดทาหนังสือ
เชิญประชุม รายงานการประชุม และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทกาหนดให้
กรรมการและผู้มีอานาจในการจัดการ (ตามที่ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551) จัดทารายงานการมี
ส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องส่งให้เลขานุการบริษัท เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งเลขานุการบริษัทมี
หน้าที่จัดเก็บและจัดทารายงานความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแจ้งไปยังประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการมีบทบาทหลัก 2 ด้าน ได้แก่ บทบาทด้านผลการดาเนินงาน และบทบาทด้านการกากับดูแล
กิจการ แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทต้องให้ความสาคัญต่อการกาหนดนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดจนติดตาม
ดูแล และควบคุมการบริหารงานของบริษัทเพื่อให้ มั่ นใจได้ว่านโยบายสาคัญต่างๆ ของบริษัทได้ถูกนาไปใช้ปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อกาหนด กฏเกณฑ์ต่างๆ เพื่อมาตรฐานจรรยาบรรณสูงสุด
(1) บทบาทด้านผลการดาเนินงาน - การกาหนดนโยบายและกลยุทธ์
คณะกรรมการต้องจัดให้มีแผนกลยุทธ์ระยะยาว ที่สะท้อนถึงแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการดาเนินธุรกิจใน
อนาคตของบริษัท ส่วนแผนธุรกิจระยะสั้น ควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ เพื่อที่ฝ่ายจัดการจะสามารถนาไป
ปฏิบัติและประเมินผลได้อย่างสม่าเสมอ คณะกรรมการอนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณของกลุ่มทิสโก้ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา
และทบทวนจากคณะกรรมการบริหารแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานและการทาประมาณการโดยฝ่าย
จัดการในแต่ละปี แผนการปฏิบัติงานจะครอบคลุมถึงตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานและเป้าหมายทางธุรกิจซึ่ง ในกรณีที่การดาเนินงาน
ต่างไปจากแผนที่กาหนดจะต้องมีการติดตามและวิเคราะห์อย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ ยังมีการประเมินผล และรายงานการ
วิเคราะห์ ผลการดาเนิ นงานโดยฝ่ายจั ดการต่ อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อรับทราบความคื บหน้าอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ การ
ดาเนินงานประสบผลสาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย การติตตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอจะช่วยบ่งชี้ถึงความ
คลาดเคลื่อนของผลการปฏิบัติงานจากแผนงานที่ได้กาหนดไว้ เพื่อดาเนินการแก้ไขได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที
คณะกรรมการจะกาหนดนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการกากับควบคุมการดาเนินธุรกิจตามที่ได้รับ
มอบหมาย การบริหารทรัพยากรบุคคล การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน การตรวจสอบและการลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ระยะยาว และระยะสั้นของกลุ่มทิสโก้ ฝ่ายจัดการจะจัดเตรียมและนาเสนอนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อให้คณะกรรมการอนุมัติ
โดยคณะกรรมการจะต้องดูแลให้นโยบายและแนวปฏิบัติเป็นไปตามหลักการดาเนินธุรกิจของบริษัท นโยบายดังกล่าวช่วยให้
ฝ่ายจัดการสามารถตัดสินใจดาเนินการได้ในสถานการณ์ต่างๆ เป็นการจากัดความผิดพลาดที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อันเป็นผล
จากการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง
นโยบายจะต้องครอบคลุมกิจกรรมหลักทั้งหมดของบริษัท และจะต้องสามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมได้
เพื่อรองรับแนวปฏิบัติใหม่หรือที่มีการปรับปรุง และสถานการณ์ของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดทานโยบายที่ชัดเจนเป็นลาย
ลักษณ์อักษรสามารถป้องกันการสื่อสารที่ผิดพลาดได้ บริษัทจะทาธุรกรรมใหม่ได้ต่อเมื่อมีการจัดทานโยบายที่เกี่ยวข้องรองรับ
แล้วเท่านั้น โดยคณะกรรมการควรจัดให้มีวิธีการประเมินผล และการรายงานกิจกรรมเสี่ยงที่เหมาะสม
ในการปฏิบัติตามนโยบายนั้นต้องมีการจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนโดยมีการสื่อสารมาตรฐาน
ดังกล่าวให้พนักงานทุกระดับของบริ ษัททราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้จะต้ องมี แหล่งของข้อมูลอ้างอิ งเพี ยงแหล่งเดียวเพื่อให้ เป็ น
มาตรฐานเดียวกันทัง้ หมด คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีมาตรฐานในการทบทวนปรับปรุงนโยบายเป็นครั้งคราวเพื่อให้นโยบาย
มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในทุกระยะดังที่กล่าวข้างต้น
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กลุ่มทิสโก้ให้ความสาคัญในการดาเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
กลุ่มทิสโก้ไม่มีนโยบายสนับสนุนให้มีการทารายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน หรือการทารายการซึ่งอาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ หากเกิดรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณารายการดังกล่าวอย่างละเอียดถี่ถ้วน
โดยจะรายงาน และ/หรือ นาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี บริษัทจะพิจารณารายการดังกล่าวเสมือน
การทารายการปกติการค้าทั่วไป บุคคลที่เข้าข่ายที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่มีสิทธิในการอนุมัติการเข้าทา
รายการดังกล่าว
(2) บทบาทด้านการกากับดูแลกิจการ - การดูแลควบคุม ติดตามประเมินผล และความรับผิดชอบต่อผลงานในหน้าที่
แม้ว่าคณะกรรมการจะมอบหมายหน้าที่สาคัญๆ ส่วนใหญ่ รวมทั้งการบริหารงานประจาวันให้แก่ฝ่าย
จัดการแล้วก็ตาม คณะกรรมการยังคงมีความรับผิดชอบในการกากับดูแลและติดตามการดาเนินงานของบริษัทเพื่อการปฏิบัติ
ตามบทบาทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีให้ครบถ้วน คณะกรรมการควรรับทราบถึงสภาพแวดล้อมในการดาเนินงานของบริษัท
ตลอดเวลา รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท ซึ่งรวมถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โครงสร้าง
ของกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ กรรมการควรตระหนักถึงภาระความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ
และควรดู แลให้บริ ษั ทมี นโยบายและวิ ธีปฏิ บั ติ ที่ เหมาะสมเพื่ อควบคุ ม การด าเนินงานของบริ ษั ทให้ ถู กต้องตามกฎหมาย
ข้อกาหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กรรมการควรติดตามหาความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค
ระดับชาติ และระดับสากล รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทอยู่เสมอ
รายงานที่ฝ่ายจัดการจัดทาและนาเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานะ
และผลประกอบการด้านต่างๆ อาทิ ข้อมูลทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินให้กู้ยืม สภาพคล่อง สภาวะและความ
ผันผวนของตลาด การลงทุน สินทรัพย์และหนี้สิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ เป็นเครื่องมือสาคัญ
ที่คณะกรรมการบริษัทจะใช้ในการทาหน้าที่สอดส่องดูแลการดาเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณารายงาน
และข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นด้วยความรอบคอบ และระมัดระวังเพื่อให้ทราบถึงสัญญาณเตือนในด้านต่างๆ เช่น ผลประกอบการที่
ถดถอย ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น การใช้อานาจในลักษณะที่ไม่ถูกต้องของฝ่ายจัดการ ปัญหาที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน การไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งประเด็นอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานนั้นๆ
คณะกรรมการควรกาหนดให้ฝ่ายจัดการจัดส่งรายงานเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นประจา
รวมทั้งให้ฝ่ายจัดการแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แนวโน้มทางการตลาด มาตรฐานทางธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ และตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจมหภาคอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการ
บริษัทควรกาหนดให้ฝ่ายจัดการมีหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงอุปสรรคในการแข่งขัน โอกาสทางธุรกิจ ตลอดจน
ความเปลี่ยนแปลงใดๆ ในธุรกิจ และขั้นตอนของทางการซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท รวมทั้งกาหนดให้ฝ่ายจัดการจัดหา
ข้อมูลสนับสนุนให้แก่คณะกรรมการบริษัทในการวางแผนทางกลยุทธ์ กาหนดนโยบาย หรือกากับดูแลกิจการหรือธุรกิจของ
บริษัทด้วย
สาหรับหน้าที่ในการดูแลการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการควรดูแลให้แน่ใจว่าฝ่ายจัดการทราบถึงความ
เสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบและมีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอใน
การกาหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงวิธีการประเมินความเสี่ยง กระบวนการสอบทานและควบคุมความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ ของสถาบัน
การเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทควรให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทซึ่งฝ่ายจัดการจัดทาขึ้น
กลุ่มทิสโก้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของทางการ และมีหน้าที่จะต้อง
จัดทารายงานต่างๆ เสนอต่อหน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแลเป็นจานวนมาก คณะกรรมการจึงมีความรับผิดชอบในการจัดให้มี
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ระบบควบคุมต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า กลุ่มทิสโก้ได้ดาเนินการโดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ โดยที่ระบบ
ควบคุมดังกล่าว จะเป็นเครื่องมือช่วยชี้เตือนให้เห็นถึงการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือ
อาจเกิดขึน้ ได้อย่างทันท่วงที
4.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการมีการประเมินตนเองเป็นประจาทุกปี ปีละ 1 ครั้ง
ซึ่งเปิดโอกาสให้กรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและยกประเด็นปัญหาต่างๆ ขึ้นหารือ (หากมี) โดยการ
ประเมินจะดาเนินการอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนองค์คณะและตัวบุคคลด้วยหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งหมายรวมถึง
หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกากับกาหนด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและ
เสนอแนะแนวทางการประเมินต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
การประเมิ น การปฏิ บั ติ งานดั ง กล่ าวเป็ น เครื่ อ งมื อ สาคั ญ ในการประเมิ นความเหมาะสมของโครงสร้ า ง
คณะกรรมการ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการจะ
วิเคราะห์ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ข้อควรสังเกตต่างๆ เพื่อนามาพิจารณาใช้ปฏิบัติให้เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมและการ
ดาเนินธุรกิจต่อไป
สาหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจาปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้
จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จัดท าเป็น 2 ลั กษณะ กล่าวคื อ การประเมิ นผลการปฏิบัติ งานตนเองของ
คณะกรรมการทั้งคณะ (The Board of Director Performance Self-assessment) และการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
และการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบไขว้ (The Director’s Individual Self-Assessment and Cross-Evaluation) ซึ่งพิจารณา
และอนุมัติโดยคณะกรรมการ
ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบไขว้ (The Director’s Individual Cross-Evaluation) จะใช้การสุ่ม
รายชื่อกรรมการเพื่อจับคู่การประเมินไขว้ จากนั้น เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ให้แก่กรรมการ ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยประเมินจากการเปรียบเทียบระหว่าง
การปฏิบัติกับแนวปฏิบัติที่ดี และเชิงประสิทธิภาพ ได้แก่
1) นโยบายคณะกรรมการ
2) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
3) โครงสร้างของคณะกรรมการ
4) แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ
5) การจัดเตรียมและดาเนินการประชุมคณะกรรมการ
6) คุณลักษณะของกรรมการ
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบไขว้ โดยประเมินในเชิง
ประสิทธิภาพ ได้แก่
1) โครงสร้างของคณะกรรมการและคุณสมบัติกรรมการ
2) การจัดเตรียมและการเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการ
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ
9-14

ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 9 การกากับดูแลกิจการ

จากนั้น คณะกรรมการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยส่งกลับ
มาที่สานักเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและประเมินผล
สานักเลขานุการบริษัท สรุปผลการประเมินนาเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รายงาน
ผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
โดยสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ประจาปี 2561 พบว่า คณะกรรมการได้ปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัตที่ดี และกรรมการส่วนใหญ่ให้คะแนนในเชิงประสิทธิภาพที่ระดับ “ดีมาก” และ “พึงพอใจ” กับทั้ง 6 หัวข้อ
การประเมิน
ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคลและแบบไขว้ พบว่า การปฏิบัติหน้าที่โดยรวมของ
กรรมการในเชิงประสิทธิภาพอยู่ในระดับ “ดีมาก” และ “พึงพอใจ” ทั้งนี้ คณะกรรมการยังได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่อไปด้วย
ในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ได้แก่
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกากับดูแล
กิจการ ซึ่งได้ดาเนินการเป็นประจาทุกปี ด้วยเช่นกัน และเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี 2561 ได้ถูก
นาเสนอในรายงานของคณะกรรมการชุดย่อยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปีแล้ว
นอกจากนี้ คณะกรรมการตระหนักถึงความโปร่งใสในการแต่งตั้งกรรมการ จึงได้ ทบทวนและอนุมัติ นโยบาย
การประเมินความเป็นอิสระของกรรมการ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เพื่อนาหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้มาประเมินความเป็น
อิสระของกรรมการอิสระทุกท่านเป็นประจาทุกปี ไม่เพียงเฉพาะกรรมการที่มีวาระการดารงตาแหน่งเกิน 9 ปีเท่านั้น ซึ่งกรรมการ
อิสระแต่ละท่านจะถูกประเมินจากกรรมการทุกท่าน และเพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น การ
ประเมินความเป็นอิสระนี้ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับและจัดทาผลประเมินโดยเลขานุการบริษัท เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จากการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ได้แก่ นายปลิว มังกรกนก รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์
เพรียบจริยวัฒน์ ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร นางภัทรียา เบญจพลชัย นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ และนายสถิตย์ อ๋องมณี
พบว่า กรรมการอิสระทุกท่านยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระได้เป็นอย่างดี
4.3 ค่าตอบแทน
เพื่อให้การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการมีความโปร่งใสและเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบ คณะกรรมการจึง
มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ภายใต้
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะนาเสนอผลการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการต่อไป ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องไม่สูงเกินความจาเป็นและ
สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราทั่วไปของธุรกิจเดียวกัน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความชานาญ ความตั้งใจและทุ่มเทใน
การปฏิบัติงาน ประกอบกับผลงานหรือประโยชน์ที่กรรมการรายนั้นทาให้แก่บริษัท
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4.4 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการศึกษาและอบรมในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามหลักสูตรเฉพาะทาง
เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบอย่างสม่าเสมอ โดยดาเนินการให้กรรมการทุกท่านเป็น
สมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งมีสานักเลขานุการบริษัทเป็นสื่อกลางในการติดตามดูแลข่าวสาร
ในด้านต่างๆ รวมถึงสนับสนุนการเข้าอบรมหลักสูตรและการอบรมที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนเป็นประจาทุกปี ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งกาหนดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กรรมการทราบล่วงหน้าอย่างสม่าเสมอ
กรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทและผลการดาเนินงานที่ผ่านมาโดยผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้กรรมการใหม่มีความเข้าใจในธุรกิจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเต็มที่ โดยส่งมอบคู่มือกรรมการ นโยบาย และแนวปฏิบัติของการกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ให้แก่กรรมการ
ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านได้รับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการแล้ว และในปี 2561 มี
กรรมการที่เข้าอบรมและสัมมนาอื่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น 10 ท่าน จาก 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 90.91
ของคณะกรรมการทั้งคณะ ปรากฏรายชื่อหลักสูตรอบรม/สัมมนาภายนอกและภายในดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. นายปลิว มังกรกนก

2. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล

3. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์

4. ศ. ดร. ปราณี ทินกร

หลักสูตรอบรมและงานสัมมนา
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน
 Cybersecurity, Threatscape and You
โดย ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
 Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset and the opportunity in Thailand
โดย บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จากัด
 Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance into Corrupt-less Society
โดย โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายนอก
 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน
 Cybersecurity, Threatscape and You
โดย ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
 Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset and the opportunity in Thailand
โดย บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จากัด
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายนอก
 Audit Committee Forum 2018 หัวข้อ Learn, unlearn and relearn - Audit Committee in the Age of
Disruption โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน
 Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset and the opportunity in Thailand
โดย บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จากัด
 Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance into Corrupt-less Society
โดย โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน
 Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset and the opportunity in Thailand
โดย บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จากัด
 Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance into Corrupt-less Society
โดย โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
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ชื่อ-นามสกุล
5. นางภัทรียา เบญจพลชัย

6. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์

7. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

8. นายสถิตย์ อ๋องมณี

9. นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)

10. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล

หลักสูตรอบรมและงานสัมมนา
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายนอก
 หลักสูตร Ethical Leadership Program โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Audit Committee Forum 2018 หัวข้อ Learn, unlearn and relearn - Audit Committee in the Age of
Disruption โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน
 Cybersecurity, Threatscape and You
โดย ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
 Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset and the opportunity in Thailand
โดย บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จากัด
 Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance into Corrupt-less Society
โดย โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายนอก
 หลักสูตร Boards that Make a Difference โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน
 Cybersecurity, Threatscape and You
โดย ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
 Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset and the opportunity in Thailand
โดย บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จากัด
 Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance into Corrupt-less Society
โดย โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายนอก
 หลักสูตร Boards that Make a Difference โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน
 Cybersecurity, Threatscape and You
โดย ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
 Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset and the opportunity in Thailand
โดย บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จากัด
 Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance into Corrupt-less Society
โดย โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน
 Cybersecurity, Threatscape and You
โดย ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน
 Cybersecurity, Threatscape and You
โดย ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน
 Cybersecurity, Threatscape and You
โดย ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
 Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset and the opportunity in Thailand
โดย บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จากัด
 Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance into Corrupt-less Society
โดย โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
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นอกเหนือจากการเข้าร่วมการอบรมและสัมมนา ในปี 2561 ข้างต้นแล้ว กรรมการและผู้บริหารระดับสูงยังได้
ผ่านการอบรมหลักสูตรและงานสัมมนาต่างๆ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ 1
4.5 การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้
คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทาหน้าที่จัด เตรียมและนาเสนอ
แนวทางการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ โดยแนวทางการประเมินดังกล่าวจะนาเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะทาการประเมิน โดยการประเมิ นจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน (Financial KPI) และตัวชี้วัดการปฏิบัติงานด้านที่ไม่ใช่การเงิน (Non-Financial KPI) ทั้งนี้ ตัวชี้วัด
ดังกล่ าวจะสอดคล้ องกั บวิ สัยทัศน์ พั นธกิ จ เป้าหมายระยะสั้น เป้ าหมายระยะกลาง และเป้ าหมายระยะยาวของบริ ษั ท
โดยคานึงถึงสถานการณ์และสภาวะธุรกิจในขณะนั้นๆ ร่วมด้วย
เพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะจัดให้มีการ
ประชุมร่วมกับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มทิสโก้ โดยไม่มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้เข้าร่วม ก่อนการ
ประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มทิสโก้จะพิจารณาข้อมูลจากผลการประเมินของประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กล่าวคือ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ร่วมกับผลการประเมินจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเองอีกด้วย โดยผลการประเมินจะนาเข้าไปรายงานในการประชุมคณะกรรมการ
4.6 แผนการกาหนดผู้สืบทอดตาแหน่ง (Succession Planning)
บริษัทได้มีการกาหนดผู้สืบทอดตาแหน่งงานที่สาคัญไว้ครบทุกตาแหน่ง เพื่อให้การดาเนินธุรกิจเป็นไปอย่าง
ราบรื่นและต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดาเนินการดูแลให้มีการ
จัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ และทบทวนแผนดังกล่าวเป็นระยะ เพื่อความเหมาะสม
สาหรับงานในตาแหน่งบริหาร คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้พิจารณาและประเมินผู้สืบทอดตาแหน่ง เพื่อ นาเสนอ
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนพิ จารณาอนุ มั ติ โดยพิ จารณาถึงปั จจั ยต่างๆ เช่น คุ ณสมบั ติ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละตาแหน่งงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที่
สามารถสืบทอดในแต่ละตาแหน่ง
5. ความซื่อสัตย์และจริยธรรม
ความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นรากฐานทางธุรกิจที่สาคัญของกลุ่มทิสโก้ตั้งแต่แรกเริ่ม ทาให้ผู้มีส่วนได้เสียเชื่อมั่นว่า
กลุ่มทิสโก้และพนักงานจะประพฤติปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบด้วยมาตรฐานอันสูงสุด พนักงานจะได้รับการปลูกฝังให้ยึดมั่นใน
คุณค่า เช่น ความเอาใจใส่ ความเชื่อถือได้ ความซื่อสัตย์สุจริต ความจงรักภักดี ความมีวุฒิภาวะ ความเที่ยงธรรม ความเคารพ
นับถือ ความไว้วางใจ และความเป็นมืออาชีพ กลุ่มทิสโก้ถือว่า ความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของการเป็น
พนักงานทิสโก้
บริ ษั ทในกลุ่ มทิ สโก้ กรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ ห าร คณะผู้ บริ หาร และพนั กงานทุ กคน มุ่ งมั่ นที่ จะรั กษา
มาตรฐานอันสูงสุดของกลุ่มทิสโก้ในเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมซึ่งรวมถึง
ก) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ข) ความขั ด แย้ งทางผลประโยชน์ จ ะต้ อ งได้ รั บการเปิ ด เผยและจั ด การอย่ า งเหมาะสมให้ มั่ น ใจว่ า บุ ค คลที่ มี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้องอย่างมีสาระสาคัญไม่มีส่วนในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องนั้น
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ค) ไม่อนุญาตให้พนักงานรับหรือเสนอ เงินสด ของขวัญที่มีมูลค่า หรือผลตอบแทนอื่นใด ซึ่งอาจจะถูกตีความว่าเป็น
การรับหรือให้สินบน
ง) ประเด็นด้านจริยธรรมจะต้องได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
9.2

คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้การกากับดูแลกิจการบรรลุเป้าหมายสูงสุด และรักษามาตรฐานการดาเนินงานในระดับสูง คณะกรรมการได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการสอบทานหรือพิจารณาศึกษาเรื่องต่างๆ ที่สาคัญใน
รายละเอี ยด ได้ แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการก ากั บดูแลกิจการ คณะกรรมการชุ ด ย่อยมีอ านาจในการตัดสิ นใจแทนคณะกรรมการ เสนอความเห็ นหรื อ
ข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการตัดสินใจ ตามกรอบที่คณะกรรมการเห็นสมควรมอบหมาย หากจาเป็น เป็นคราวๆ ไป ซึ่งองค์คณะ
ของคณะกรรมการชุ ดต่างๆ จะต้องมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิ จ ขอบเขตการดาเนินงาน ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคน และเป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สมาชิกในคณะกรรมการชุดอื่นที่มีส่วนได้เสียหรือ
อาจมีส่วนได้เสียในรายการใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณารายการดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
คณะกรรมการมีการกาหนดบทบาทและแบ่งแยกขอบเขต อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกากับดูแล
กิจการ อย่างชัดเจน โดยสรุปได้ดังนี้ (สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ส่วนที่ 8 โครงสร้างการจัดการ)
คณะกรรมการบริหาร รับผิดชอบงานในระดับปฏิบัติการซึ่งต้องมีการพิจารณาในรายละเอียดของนโยบาย ขั้นตอนการ
ดาเนินการ การบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดการด้านอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการในเรื่องการ
จัดสรรงบประมาณ คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่พิจารณาเรื่องเร่งด่วน ซึ่งในกรณีปกติต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
โดยเฉพาะกรณีที่ต้องตัดสินใจในช่วงที่ยังไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งยังมีอานาจแต่งตั้งและให้คาแนะนา
คณะกรรมการชุดย่อยที่รับผิดชอบเฉพาะเรื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานภายในกลุ่มทิสโก้
คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ปัจจุบันคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการที่มีส่วน
ร่วมบริหารงาน จานวน 4 ท่าน ได้แก่ นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล เป็น ประธานคณะกรรมการบริหาร นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล
นายทาคาชิ คุโรเมะ (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 23 เมษายน 2561) และ นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) เป็น กรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการกากับดูแลและทบทวนรายงานทางการ
เงิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบ รวมถึงการกากับการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการทาให้มั่นใจว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและครบถ้วนสมบูรณ์ มีการถ่วงดุลและตรวจสอบที่เป็นอิสระในการจัดทารายงานทางการเงินซึ่งแสดงอย่างสมเหตุสมผล
และเปิดเผยข้อมูลแก่นักลงทุนอย่างทันกาล คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชีอิสระของทิสโก้ เพื่อ
ตรวจสอบงบการเงินที่จัดเตรียมโดยผู้บริหาร กับให้ความเห็นต่อรายงานทางการเงินเหล่านั้นว่าได้แสดงฐานะทางการเงินอย่าง
ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ยอบรับ ตลอดจนทาหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชีด้วย
บริษัทย่อยแต่ละบริษัทอาจจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ ตามข้อกาหนดของทางการ คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทย่อย จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่าความรับผิดชอบที่กาหนดโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีการนามาใช้และปฏิบัติจริง
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คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ
อิ สระจ านวน 3 ท่ าน ได้ แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. อั งครั ตน์ เพรี ยบจริ ยวั ฒ น์ เป็ น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ และ นายสถิตย์ อ๋องมณี เป็น กรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัททั้ง 3 ท่านมี
ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท)
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ได้ รั บ มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการก ากั บดู แ ลนโยบายและ
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่เป็นคณะกรรมการ ประธานและรองประธานคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการในคณะกรรมการชุด
ย่อย เพื่อพิจารณาแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ตลอดจนการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง (ได้แก่ คณะผู้บริหารและผู้บริหารที่
รองลงมา 1 ลาดับขั้น) รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ
ของบริษัทย่อยซึ่งอยู่ภายใต้การกากับดูแลโดยหน่วยงานกากับตลาดทุนและการเงิน ได้แก่ ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) บริษัท
หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด และนาเสนอต่อคณะกรรมการ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่
กาหนดและกากับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน และกาหนดเป้าหมายสาหรับการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน รวมถึง
กาหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้และผู้บริหารระดับสูง เพื่อสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับบริษัทด้วย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและ
พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนประกอบไปด้ ว ยกรรมการ จ านวน 3 ท่ า น ได้ แ ก่ ศาสาตรจารย์ ดร. ปราณี ทิ น กร เป็ น ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ นายฮอน คิท ชิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) และนายสถิตย์
อ๋องมณี เป็น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการก ากั บดู แลกิ จการ ได้ รั บมอบหมายให้ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ในการก าหนดนโยบายการก ากั บดูแลกิ จการ
จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนกากับดูแลแนวปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุด
ย่อย และผู้บริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการก ากั บ ดู แลกิ จ การได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากคณะกรรมการ ปั จ จุ บั น คณะกรรมการก ากั บดู แ ลกิ จ การ
ประกอบด้วยกรรมการ จานวน 3 ท่าน ได้แก่ นางภัทรียา เบญจพลชัย เป็น ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ซึ่งเป็น
กรรมการอิสระ นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ และ ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ เป็น กรรมการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการเฉพาะกิจด้านต่างๆ ของบริษัท
 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากสายงานต่างๆ ของกลุ่มทิสโก้ ได้รับการแต่งตั้ง

และมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ เพื่อพิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงใน
ภาพรวม ขีดจากัดความเสี่ยง และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ต้อง
เสนอนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงผลจากการติดตามความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลสายธุรกิจและการควบคุมหลักของกลุ่มทิสโก้ ได้รับการแต่งตั้ง

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจากการเสนอโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ เพื่อพิจารณา
กาหนดกลยุทธ์การดาเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และแผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณประจาปีของกลุ่มทิสโก้ และ
กากับการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ และนโยบายการกากับดูแลกิจการ ตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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 คณะอนุกรรมการกากับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงาน ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ เพื่อทา

หน้าทีท่ บทวนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและกิจกรรมควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสม ทั้งในด้านประสิทธิภาพการดาเนินงานและด้านควบคุมความเสี่ยง นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการกากับ
กฎเกณฑ์และการปฏิบัติงาน ยังมีบทบาทในการทาให้เกิดความเชื่อมั่นว่า บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิผลในกลุ่มทิสโก้ รวมทั้งทบทวนและพิจารณาแผนการ
จัดการเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและข้อผิดพลาดที่มีนัยสาคัญ
 คณะอนุกรรมการความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ เพื่อทา

หน้าที่กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงของกลุ่มทิสโก้ กากับดูแลให้แน่ใจว่ากระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องและนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิผลในกลุ่มทิสโก้ รวมถึงกากับ ติดตาม และควบคุมกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก ตลอดจนกลยุทธ์และโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ความสาคัญในมุมมองของความเสี่ยง
 คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ เพื่อรับผิดชอบ

กาหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานด้านปฏิบัติการสารสนเทศสาหรับกลุ่มทิสโก้ โดยมี
หน้าที่ทาให้เกิดความเชื่อมั่นว่า ศูนย์งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐาน เครื่องเซิร์ฟเวอร์ สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และอุปกรณ์สานักงานทางานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมี
หน้าที่ในการทบทวนค่ าใช้ จ่าย และกากับการจัดการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ตลอดจนนโยบายความมั่ นคง
ปลอดภัยทางสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานภายในกลุ่มทิสโก้
 คณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคล ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ เพื่อทาหน้าที่ในการ

ทบทวนและพิ จารณาโครงสร้ างองค์ กรและโครงสร้ างงาน แผนการสื บทอดต าแหน่ ง การบริ หารพนั ก งานที่ มี
ความสามารถสูง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนของพนักงานในกลุ่มทิสโก้
คณะกรรมการเฉพาะกิจด้านต่างๆ ของธนาคารและบริษัทย่อยอื่น
 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารทิสโก้ ทาหน้าที่ควบคุมดู แลการรับนโยบายบริหารความเสี่ยงใน

ภาพรวมของบริษัทมาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหน่วยงานต่างๆ ของธนาคาร แล้วรายงานผล
จากการปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์นั้นให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของของบริษัทใหญ่ภายใต้แนว
ปฏิบัติในการกากับและรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรและฝ่ายวิจัยความเสี่ยงทาหน้าที่สนับสนุนการดูแลและควบคุมความเสี่ยงโดยรวมของ
ธนาคาร ตามแนวทางและข้อกาหนดในการบริหารความเสี่ยงโดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการ
รายงานฐานะความเสี่ยงต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ วิเคราะห์
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินธุรกิจใหม่
 คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารทิสโก้และบริษัทย่อยอื่นที่ทาธุรกิจการให้สินเชื่อ และคณะอนุกรรมการ

พิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหาของธนาคารทิสโก้ มีหน้าที่กาหนดแนวทางการพิจารณาสินเชื่อ และควบคุมระเบียบปฏิบัติ
ในการให้สินเชื่อในระดับรายการ เพื่อให้มีการดูแลและควบคุมความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่ครบถ้วน ทั้งนี้มีสายควบคุม
สินเชื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการประเมินและติดตามควบคุมการพิจารณาสินเชื่อในระดับรายการ นอกจากนี้ยัง
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มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่สอบทานสินเชื่อ (Credit Review) และตรวจสอบกระบวนการพิจารณาสินเชื่อให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์
9.3

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

9.3.1 การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึง
มีค วามรู้ ความสามารถ ทัก ษะ ความเชี่ย วชาญ และประสบการณ์ใ นด้า นต่า งๆ สอดคล้อ งกับ กลยุท ธ์ข องกลุ่ม ทิสโก้
ตลอดจนมีความเข้าใจทีเ่ พียงพอในด้านการเงิน การธนาคาร รวมถึงธุรกิจหลักทรัพย์ เศรษฐกิจ กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ
และอื่นๆ โดยคานึงถึงความจาเป็นขององค์กร การกากับดูแลกิจการที่ดี และโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อสร้างความคิดเห็นที่
หลากหลายในคณะกรรมการจากพื้นฐานทางธุรกิ จและประสบการณ์ที่ แตกต่างกั นในกรรมการแต่ละท่ าน ตลอดจนให้ มี
องค์ประกอบที่มีความหลากหลาย (Board Composition) ทั้งในด้านอายุ เพศ ความรู้ ความชานาญ ประสบการณ์ และคุณสมบัติ
ที่สาคัญอื่นๆ เพื่อให้สามารถรับความเห็นที่แตกต่ างและแสดงข้อคิดเห็นเพื่อ ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจของบริษัทได้
โดยกาหนดให้มีจานวนกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่าจานวนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ในขณะที่จานวน
ตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละรายจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อการถ่วงดุลอานาจอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการ
สรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนจะรั บฟังข้อเสนอแนะของผู้ถื อหุ้นรายย่อย ซึ่งเสนอชื่ อบุคคลที่ควรได้รั บการเลือกตั้งเป็ น
กรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทด้วย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด ดังรายละเอียดปรากฏในข้อ 9.1
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและ/หรือกรรมการ
อิสระแทนกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือเพื่อพิจารณาเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระในกรณีที่กรรมการพ้นตาแหน่งตามวาระ หรือเลือกตั้ง
กรรมการใหม่เพิ่มเติม โดยหลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทเป็นดังนี้
1) ให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กาหนดจานวนผู้ที่จะดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นคราวๆ ไป โดยให้
มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร และมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายกาหนด
2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือคูณด้วยจานวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดก็ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จานวนกรรมการที่จะพึงมี
3) ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว แต่ให้คณะกรรมการชุด
เดิมรักษาการในตาแหน่งเพื่อดาเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จาเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะ
เข้ารับหน้าที่ กรรมการผู้ออกไปนั้นจะได้รับเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
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4) ผู้เป็นกรรมการนั้นเฉพาะแต่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้นที่จะตั้งหรือถอนได้ อย่างไรก็ดี ถ้าหากว่ามีตาแหน่ง
ว่ า งลงในคณะกรรมการเพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ หรื อ สิ้ น ก าหนดเวลาดั ง ที่ ร ะบุ ไว้ แ ล้ ว
ให้กรรมการที่คงเหลืออยู่ตั้งผู้อื่นขึ้นใหม่ให้เต็มที่ว่าง เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทั้งนี้ มติใน
การตั้งกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ แต่ผู้ที่
ได้รับการตั้งจากกรรมการที่คงเหลือดังว่านี้ จะคงอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่ากาหนดเวลาที่กรรมการผู้ที่เขาเข้าสืบ
ตาแหน่งแทนชอบที่จะอยู่ได้ ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นถอนกรรมการผู้หนึ่งและตั้งผู้อื่นขึ้นไว้แทนที่ ผู้ที่รับแต่งตั้งนั้นให้
อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่ากาหนดเวลาที่กรรมการผู้ถูกถอนนั้นชอบที่จะอยู่ได้
5) ทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
9.3.2 การสรรหาผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทนจะพิ จารณาคั ดเลื อกและกลั่ นกรองบุ คคลที่ มี ความสามารถและ
คุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อดารงตาแหน่งผู้บริหารสูงสุด โดยมีปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ประกอบการพิจารณา ได้แก่ คุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในสายงานด้านการเงิน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งควรมีแนวคิดและวิสัยทัศน์ใน
การบริหารจัดการในแนวทางเดียวกับคณะกรรมการ เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรประสบผลสาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ซึ่ง
ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด และคณะกรรมการจะต้ อ งมี ค วามไว้ ว างใจซึ่ ง กั น และกั น ตลอดจนมี ก ารประสานงานกั น อย่ า งใกล้ ชิ ด
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
ต่อไป
สาหรับตาแหน่งผู้บริหารอื่นๆ ผู้บริหารสูงสุดจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป
9.3.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระนั้น บุคคลดังกล่ าวจะต้องมีคุณสมบัติ ตามประกาศ
ธนาคารแห่ งประเทศไทย คณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งคุณสมบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกากับดูแลกิจการของทิสโก้ สรุปได้ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากสถานภาพดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา หรือผู้มี
อานาจจัดการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจจัดการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
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5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามลักษณะที่กาหนดโดยคณะกรรมการกากับตลาดทุน กับบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารญาณอย่าง
อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี
ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือน
ประจา หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
10. ไม่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทหรือบริษัทย่อยต่อเนื่องกันเกิน 9 (เก้า) ปี ยกเว้นผู้ที่ได้รับแต่งตั้ งเป็นกรรมการอิสระ
ก่อนวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ให้สามารถดารงตาแหน่งกรรมการอิสระอยู่ต่อไปเกิน 9 (เก้า) ปีได้ แต่ต้องไม่เกินวันที่
1 พฤษภาคม 2565 และ
11. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
9.3.4 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา1
- ไม่มี 9.4

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลุ่มทิสโก้ ซึ่งประกอบด้วย บริษัทและบริษัทย่อย วางแนวคิดการบริหารของกลุ่มทิสโก้เสมือนเป็นหน่วยธุรกิจเดียว
เพื่อให้มั่นใจว่ามีการกากับดูแลกิจการที่ดีและใช้ทรัพยากรที่มีร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างการบริหารระหว่างบริษัทซึ่ง
เป็นบริษัทแม่ และบริษัทย่อย ภายใต้กรอบดังกล่าว ทาให้มั่นใจว่าธุรกิจดาเนินไปในทิศทางเดียวกันและมีการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีด้วยมาตรฐานที่เท่าเทียมกันทั้งองค์กร ทั้งนี้ บริษัท ในฐานะบริษัทแม่ ทาหน้าที่กากับดูแล กาหนดนโยบาย รวมถึงมาตรฐาน
และกลยุทธ์จากส่วนกลางให้กับบริษัทย่อยในกลุ่มทั้งหมด บริษัทยังรวมศูนย์การควบคุมและหน่วยสนับสนุนทั้งหมดสาหรับ
บริษัทและบริษัทย่อย ในขณะที่บริษัทย่อยจะเป็นหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ซึ่งทาหน้าที่ การตลาดและการขาย ลูกค้าสัมพันธ์
ตลอดจนการดาเนินธุรกรรม และการควบคุมเครดิต
1

ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2)
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บริษัท ในฐานะบริษัทกากับดูแล เป็นผู้กาหนดทิศทางกลยุทธ์ของกลุ่ม แผนธุรกิจ และการจัดสรรทรัพยากรของบริษัทใน
กลุ่มทั้งหมด แม้ว่ากลุ่มทิสโก้จะใช้กระบวนการจัดทาและดาเนินแผนกลยุทธ์ทั้งจากระดับบนลงสู่ล่าง และจากระดับล่างขึ้นสู่บน
แต่คณะกรรมการเท่านั้นที่มีอานาจสูงสุดในการอนุมัติรูปแบบธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนกลยุทธ์องค์กร แผนธุรกิจ และ
งบประมาณด้านการเงิน ซึ่งนามาปฏิบัติโดยบริษัทในกลุ่มทิสโก้
ด้วยอานาจการบริหารตามที่ระบุในนโยบายกากับดูแลกิจการ บริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อย ของบริษัทย่อยทั้งหมด ตลอดจนกาหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ อนุมัติธุรกรรมที่มีนัยสาคัญ และติ ดตามผลการ
ดาเนินงานและประเด็นที่มีนัยสาคัญของบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแม่
หน่วยงานสนับสนุนและควบคุมทั้งหมดจะถูกรวมศูนย์ที่บริ ษัทแม่ เพื่ อสร้ างการกากับดูแลกิจการที่ ดีเป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน และเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานของกลุ่ม ทั้งนี้ การบริหารงาน
แบบรวมศูนย์ ครอบคลุมถึงการกากับดูแล กลยุทธ์และการวางแผน การเงินและบัญชี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมเครดิต
การก ากั บและการควบคุ มภายใน ทรั พยากรบุ คคล ตลอดจนการพั ฒนาธุ รกิ จและการบริหารความเสี่ ยงด้ านปฏิ บั ติ การ
โดยกลุ่มทิสโก้จะจัดทานโยบายกลางในด้านต่างๆ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์สาหรับบริษัทในกลุ่มทั้งหมด ในขณะที่บริษัทย่อยทา
หน้าที่เป็นหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการด้านการเงินที่หลากหลายรูปแบบ มีบทบาทหลักในด้านการตลาดและ
การขาย ลูกค้าสัมพันธ์ การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้า รวมถึงการดาเนินธุรกรรมและการควบคุมเครดิต โดยดาเนิน
ธุรกิจภายใต้นโยบาย แนวทาง และกลยุทธ์ ที่บริษัทแม่กาหนด โดยมีการติดตามผลประกอบการและกิจกรรมหลักทางธุรกิจของ
บริษัทย่อย จัดทาเป็นรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท แม่อย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ การกากับดูแลในเรื่องการตัดสินใจและการ
ควบคุมที่สาคัญ รวมถึงการตัดสินใจที่มีนัยสาคัญเกี่ยวกับการลงทุนหรือการเลิกกิจการ การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
และการควบรวมหรือการร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของบริษัทย่อย จะต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทแม่
นอกจากนี้ บริษัทได้ทาการโอนย้ายผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารของกลุ่มที่รับผิดชอบดูแลหรือกากับส่วนงานหลักที่มี
ความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ มาเป็นพนักงานในสังกัดของบริษัท โดยบริษัทได้มอบหมาย (Secondment)
ให้ผู้บริหารดังกล่าวไปบริหารจัดการบริษัทย่อยเต็มเวลาโดยมีงานในความรับผิดชอบเช่นเดียวกับก่อนการโอนย้ายเพื่อให้มั่นใจ
ว่าสามารถอุทิศเวลาในการบริหารจัดการบริษัทดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ภายใต้นโยบายและแผนงานของกลุ่ม ซึ่งอนุมัติโดย
คณะกรรมการ
เพื่อให้การท าหน้ าที่ในการก ากับดูแลบริษั ทในกลุ่ม เป็นไปภายใต้มาตรฐานเดียวกัน และเป็นไปตามหลั กเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้อง1 บริษัทมีการกาหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่บริษัทมอบหมายให้เข้าไปบริหาร
จัดการบริษัทย่อยไว้อย่างชัดเจน มีการติดตามดูแลบริษัทย่อยให้ดาเนินการเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญต่างๆ อย่างครบถ้วนถูกต้อง
เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดูแลควบคุมให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ รวมทั้งมี
การติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกาหนด โดย
การกากับดูแลดังกล่าว คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยรวมทั้งผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ทาหน้าที่ในการ
ควบคุมดูแล รายละเอียดขอบเขต อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยปรากฎในหัวข้อย่อย 8.1 และ 9.2
สาหรับการทารายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสาคัญ หรือการทา
รายการสาคัญอื่นใดของบริ ษัทย่อย เช่น การเลิกบริ ษัทย่ อย การอนุมั ติการเพิ่มทุนหรื อลดทุน ต้ องได้รั บมติจากที่ ประชุ ม
คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการทารายการดังกล่าว โดยที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของตลาด
1

ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
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หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด
9.5

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กลุ่มทิสโก้ได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบต่างๆ รักษาความลับของลูกค้า และไม่ให้ความสาคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตัวเหนือความรับผิดชอบที่มีต่อกลุ่มทิสโก้
ซึ่งรวมถึงการที่พนักงานไม่นาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้ได้รวบรวมแนวปฏิบัติทางด้านธุรกิจ กฎระเบียบและข้อบังคับ รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบ
ธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ไว้ในคู่มือปฏิบัติงาน (Compliance Manual) รวมทั้งกาหนดนโยบายป้องกันและจัดการความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจและให้บริการลูกค้า
กลุ่มทิสโก้ได้กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ซึ่ งกาหนดให้ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน
เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และรายงานการซื้อขายต่อหน่วยงานกากับ และ
ห้ามผู้มีส่วนรับรู้ข้อมูลภายในซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงซื้อขายหุ้นบริษัท ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 7 วันก่อนวันทาการสุดท้ายของ
ทุกเดือน จนถึง 2 วันถัดจากวันประกาศงบการเงิน หรือรายการย่อแสดงหนี้สินและสินทรัพย์ของบริษัท
นอกจากนี้ กรรมการต้องเก็บข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับกลุ่มทิสโก้ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะไว้เป็นความลับ การซื้อขาย
หุ้นทิสโก้ด้วยข้อมูลภายในที่ยงั ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะถือเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย นอกจากการห้ามซื้อขายหุ้นบริษัทโดย
ใช้ข้อมูลภายในแล้ว กรรมการต้องไม่ให้ข้อมูลภายในต่อผู้อื่นเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวหรือวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตาม ตลอดจนมี
หน้าที่รักษาความลับของข้อมูลภายในที่ได้ทราบจากการปฏิบตั ิหน้าที่ให้กับกลุ่มทิสโก้ เว้นแต่ได้รับหรือมีหน้าที่ต้องเปิดเผยตาม
กฎหมาย และในกรณีทกี่ รรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต้องการซื้อขายหุ้นของบริษัท กรรมการต้องแจ้งต่อเลขานุการบริษัทอย่างน้อย
1 วันก่อนการซื้อขายหุ้น ตามทีน่ โยบายการกากับดูแลกิจการกาหนด
กลุ่มทิสโก้มีมาตรการลงโทษการไม่ปฎิบัติตามแนวทางหรือระเบียบปฏิบัติที่กลุ่มทิสโก้กาหนด รวมถึงการนาข้อมูล
ภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นใด ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของบริษัท
9.6

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)
กลุ่มทิสโก้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ในรอบปีบัญชี 2561 เป็นจานวนเงินรวม
10,350,000 บาท
9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)
กลุ่มทิสโก้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ในรอบปีบัญชี 2561 ซึ่งได้แก่ ค่าตรวจสอบการประเมินราคาทรัพย์สิน
ห้องชุดภายในอาคาร ให้แก่ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นจานวนเงินรวม 280,000 บาท
9.7

การนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการได้นาเสนอการทบทวนการนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้ในกลุ่มทิสโก้ ใน
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 พบว่า คณะกรรมการได้นาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
สาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จรรยาบรรณของธนาคาร
พาณิชย์ของสมาคมธนาคารไทย และหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจน
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่มาปฏิบัติและ
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ปรับใช้ภายในกลุ่มทิสโก้ตามความเหมาะสมแล้ว พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวได้
โดยปรากฏรายละเอียดดังนี้
1. คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอก คณะกรรมการเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการกากับ
มาช่วยในการกาหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็น ดู แ ลกิ จ การว่ า กระบวนการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
ในการประเมิ น ผลการปฏิบั ติ ง านของคณะกรรมการ คณะกรรมการในปัจจุบัน เพียงพอแล้ว
อย่ า งน้ อ ยทุ ก ๆ 3 ปี และเปิ ด เผยการด าเนิ น การ
ดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี
2. คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายให้กรรมการอิ สระ
มี การด ารงต าแหน่ งต่ อ เนื่ องไม่ เกิ น 9 ปี นั บ จากวั น ที่
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก
ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดารงตาแหน่ง
ต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผล
ถึงความจาเป็นดังกล่าว

คณะกรรมการ โดยข้ อ เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ได้จัดทานโยบายการประเมินความเป็น
อิสระของกรรมการ กาหนดให้มีการทดสอบความเป็นอิสระของ
กรรมการที่ดารงตาแหน่งครบหรือเกิน 9 ปี ทั้งนี้ หลังจากวันที่
1 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการจะก าหนดนโยบายให้
กรรมการอิสระดารงตาแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี ตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน
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10.

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การดาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กลุ่มทิสโก้เชื่อมั่นว่าการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว ธุรกิจต้องให้ความสาคัญกับธรรมาภิบาล และคานึงถึง
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตามแนวทางการพัฒนา
อย่างยั่งยืน เพื่อผลักดันและพัฒนาให้เกิดการดาเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกระบวนการปฏิบัติงานภายในของ
องค์กร (In-Process Sustainable Development) กลุ่มทิสโก้ได้กาหนดและทบทวนแนวนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainable Development Policy) ให้เป็นไปตามกรอบการดาเนินการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development
Framework) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ 1) การเป็นผู้นาตลาดผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างรับผิดชอบ 2) การเป็นสถาบัน
การเงินที่รับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล และ 3) การสร้างสรรค์สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบ โดยทั้ง 3 หมวด
สนับสนุนการขับเคลื่อนการดาเนินการด้านความยั่งยืนที่มีสาระสาคัญต่อองค์กร ครอบคลุมหัวข้อด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) อย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนสนับสนุนการขับเคลื่อน
เป้าหมายของโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่ประกาศโดยองค์กรสหประชาชาติ
เพื่อผลักดันให้เกิดการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มทิสโก้ได้จัดตั้งคณะทางานด้านการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Working Team) เพื่อกากับการดาเนินการให้เป็นไปตาม Sustainable
Development Framework ที่กาหนด โดยในปี 2561 กลุ่มทิสโก้โดยคณะทางานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้กาหนดแผนการ
พัฒนาความยั่งยืน 3 ปี (Sustainable Development Roadmap) ตามหมวดการพัฒนาด้านความยั่งยืน โดยแผนดังกล่าว
มีการจัดลาดับความสาคัญของการดาเนินงานและกาหนดเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้เกิดการพัฒนา
องค์กรด้านความอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม
ด้วยความมุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยคานึงถึงการสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบ
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่กาหนดไว้ ทาให้ในปี 2561 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“TISCO”) ได้รับ
เลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment -THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่าง
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และยังได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน “ระดับดีเด่น” และรางวัลรายงานความยั่งยืน “Most Improved” จาก
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ในด้านการเปิดเผยข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการกรอบการดาเนินการเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยื นผนวกเข้ าสู่ การดาเนิ นงานหลั กตามภารกิ จขององค์ การได้ อย่ างเป็นรู ปธรรม รวมถึ งการพั ฒนาการเปิดเผยข้อมู ลให้
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานสากล
สาหรับรายละเอียดการดาเนินงานด้านความยั่งยืนของกลุ่มทิสโก้ได้เปิดเผยไว้ใน “รายงานความยั่งยืน ประจาปี 2561”
ซึ่งจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน GRI Standards และกลุ่มธุรกิจการให้บริการทางการเงิน (Financial Services Sector
Disclosures) ขององค์กรแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) โดยระบุรายละเอียดเนื้อหา
ข้ อมู ลองค์ กร แนวทางการบริ หารจั ดการ หั วข้ อเรื่ องความยั่ งยื น และตั วบ่ งชี้ การด าเนิ นงานที่ มี นั ยสาคั ญในช่ วงปี 2561
ที่ค รอบคลุมการดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สัง คม และสิ่ง แวดล้อ ม โดยพิจ ารณาความเกี่ย วข้องและการส่ง มอบคุณ ค่า
ให้แ ก่ผู ้ม ีส ่ว นได้เ สีย ทุก กลุ ่ม ตลอดจนน าเสนอความเชื ่อ มโยงของการด าเนิน งานขององค์ก รกับ เป้า หมายโลก
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2573 (SDG2030)
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กลุ่มทิสโก้ให้ความสาคัญและมุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสมาตลอดระยะเวลาของการดาเนินธุรกิจด้าน
การเงิน โดยยึดหลักปฏิบัติตามแนวนโยบายด้านการกากับดูแลกิจการ และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และปลูกฝังให้พนักงาน
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยกาหนดเป็นหนึ่งในค่านิยมขององค์กรและระบุเป็นแนวปฏิบัติในคู่มือการปฏิบัติงานของ
พนักงาน
โดยในปี 2553 กลุ่มทิสโก้ได้ร่ว มลงนามแสดงเจตนารมณ์เ ป็น แนวร่ว มต่อต้า นการทุจ ริต ของภาคเอกชนไทยกับ
โครงการแนวร่วมปฎิบัติ (Collective Action Coalition: CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยกลุ่มทิสโก้
เป็นหนึ่ง ในบริษัทจดทะเบียนกลุ่มแรกๆ ที่ผ่านการรับรองฐานะจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 และผ่านการต่ออายุรับรองฐานะต่อ 3 ปี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 โดยในปี 2561 นี้
กลุ่มทิสโก้อยู่ในระหว่างการเตรียมการเพื่อดาเนินการขอต่ออายุรับรองฐานะในการเป็นแนวร่วมต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย
กับโครงการแนวร่วมปฎิบัติฯอีกวาระหนึ่ง
กลุ่มทิสโก้ได้จัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต โดยทบทวนประสิทธิภาพของนโยบายรวมถึง
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเป็นประจาสม่าเสมอและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่มอุตสาหกรรม มีการสื่อสารสาระสาคัญของ
นโยบายและแนวปฏิบัติให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น การประกาศบนอินทราเน็ตขององค์กร การ
จัดสื่อการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดประชุมชี้แจงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการบรรจุการทดสอบความรู้
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตให้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลประจาปีของพนักงาน (Compulsory KPI) เป็นต้น
นอกจากนี้ กลุ่มทิสโก้ยังจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นประจาทุกปี โดยมีการรายงานผลการประเมิน
ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา ในส่วนของการแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชั่น กลุ่มทิสโก้ได้จัดส่งจรรยาบรรณ
ธุรกิจของคู่ค้าซึ่งมีการผนวกเรื่องการต่อต้านทุจริตไว้เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณดังกล่าวให้กับคู่ค้าขององค์กรเพื่อแสดง
เจตนารมณ์ในการดาเนินธุรกิจขององค์กรและขอความร่วมมือจากคู่ค้าในการร่วมปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนดไว้ในจรรยาบรรณ
ธุรกิจของคู่ค้า รวมถึงการให้ความร่วมมือกับ CAC ในการเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ต่อต้านคอร์รัปขั่นให้กับตัวแทนของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่นๆ ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการประกาศเจตนารมณ์กับ CAC
แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
กลุ่มทิสโก้ออกแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น จัดทาเป็นนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริต (Anti-Corruption Policy) เพื่อสื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในกลุ่มทิสโก้ ทราบถึงแนวปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันหรือลดโอกาสที่บริษัทจะถูกใช้เป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทางธุรกิจ และกาหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อสงสัย การสื่อสารและการอบรม แนวทางในการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
เกี่ยวกับเจตนารมณ์ขององค์กรในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น การรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนการตรวจสอบและ
การให้ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้บริหารและพนักงานสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับ
แต่ละสถานการณ์
สาหรับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่นที่กลุ่มทิสโก้ได้ดาเนินการไปแล้ว ได้แก่
1. กาหนดให้ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม (Integrity) เป็นค่านิยมหลัก (Core Value) ขององค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคนของ
กลุ่มทิสโก้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของจรรณยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการลูกค้า พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมนี้ให้กับพนักงานตั้งแต่วันแรกที่เข้าทางานและตลอดระยะเวลาที่เป็นพนักงาน
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2. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Corruption Risk) เป็นประจา พร้อมกับการประเมินความ
เสี่ยงด้านปฏิบัติการประจาปี
3. ทบทวนการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมิน โดยทบทวนแนวปฏิบัติ
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเสี่ยงเป็นประจา และกาหนดบทลงโทษอย่างเด็ดขาดสาหรับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
คอร์รัปชั่น
4. จัดให้มีการอบรมและสื่อสารให้พนักงานรับทราบ โดยบรรจุเป็นเนื้อหาในการเรียนรู้และทดสอบเพื่อประเมินผล
ประจาปีของพนักงาน (Compulsory KPI) สาหรับพนักงานประจาทุกคน ต้องเข้าทาทดสอบและได้คะแนนร้อยละ 100
นอกจากนี้ยังได้จัดสัมมนาภายในให้กับกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มทิสโก้โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มาให้ความรู้ความเข้าใจหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของกรรมการในการปฏิรูปองค์กรให้เป็นองค์กรที่ปราศจาก
การทุจริตคอร์รัปชั่น
5. จัดให้มีนโยบายการรับแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy) และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
ทั้งจากบุคคลภายนอกและจากพนักงานภายใน โดยประกาศช่องทางรับแจ้งเบาะแสจากบุคคลภายนอกไว้บนหน้าเว็บไซด์
ขององค์กร ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับจะถูกนาไปสืบหาข้อเท็จจริง โดยจัดเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ
6. คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง แสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตผ่านการร่วมกิจกรรมกับองค์กร
สมาคม หรือ กลุ่มความร่วมมืออื่นที่ต่อต้านการทุจริตเป็นประจาสม่าเสมอ โดยปี 2561 เป็นปีที่ 8 ที่กลุ่มทิสโก้ได้เข้าร่วมเป็นส่วน
หนึ่งขององค์กรเอกชนในการแสดงออกถึงการสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยกิจกรรมที่มีการเข้าร่วมในปี 2561 ได้แก่ การ
ร่วมงาน “งานต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)” ที่จัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันศุกร์ที่
7 ธันวาคม 2561
7. ทบทวนกระบวนการจัดซื้อให้มี ประสิทธิภาพและมี ระบบการควบคุมที่แข็งแกร่ง เพื่อลดโอกาสในการเกิดทุจริต
คอร์รัปชั่น โดยการกาหนดให้มีการรวมศูนย์ การจัดซื้อ โดยการจัดซื้อจัดจ้างมูลค่าสูงต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองความ
เหมาะสมของราคาและเงื่อนไขจากคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะ
8. กาหนดและปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับของขวัญให้ มีความเข้ มงวดมากขึ้น โดยก าหนดห้ามรับของขวั ญ
หรือสิ่งตอบแทนรูปแบบใดๆ ทุกประเภทจากลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจในทุกวาระโอกาส กรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธการ
รั บได้ กลุ่ มทิ สโก้ จะน าไปบริ จาค เพื่ อการกุ ศลหรื อสาธารณประโยชน์ กั บมู ลนิ ธิ ทิ สโก้ องค์ กรการกุ ศลอื่ น หรื อด าเนิ นการ
ตามความเหมาะสมต่อไป โดยกลุ่มทิสโก้มีการประกาศนโยบายการงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 บนหน้าเว็บไซด์ของ
องค์กร รวมถึงจัดทาหนังสือขอความร่วมมือยังลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ในการงดให้ของขวัญกับ
พนักงานและผู้บริหาร
9. เปิดเผยผลประเมินการดาเนินการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยกลุ่มทิสโก้มีระดับผลการประเมินปัจจุบันอยู่ในระดับ 4 คือ
เป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และอยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงไปสู่ระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับที่มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นไปยังคู่ค้าหรือบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทางธุรกิจ
10. บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทางการ
สนับสนุนการป้องกันคอร์รัปชั่นเช่นกัน โดยบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด ได้เปิดเผยผลประเมินความคืบหน้าการป้องกันการ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่นของบริษัทจดทะเบียนนั้นไว้ในบทวิเคราะห์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ลงทุน
ในขณะที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด ได้เปิดเผยผลประเมินความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
คอร์รัปชั่นของหลักทรัพย์ที่ลงทุนไว้ในเอกสารเผยแพร่กองทุน และนาผลการประเมินดังกล่าว รวมถึงฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นหนึ่งในปัจจัยในการพิจารณาลงทุนสาหรับกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
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ทั้งนี้ รายละเอียดนโยบายมีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทอย่างเป็นทางการในส่วนการกากับดูแลกิจการ เพื่อให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบนโยบายการต่อต้านทุจริตของบริษัทอย่างทั่วถึง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริตของกลุ่มทิสโก้ ได้ที่เว็บไซต์ https://www.tisco.co.th/th/sd/csr/goodgovernance.html#anticorp)
รางวัลแห่งความสาเร็จจากการดาเนินงานในปี 2561
กลุ่มทิสโก้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างต่อเนื่อง โดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการดาเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล การสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบ
อันเป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ในปี 2561 ทิสโก้ได้รับรางวัลแห่งความสาเร็จจากสถาบันต่างๆ ทั้งใน
ระดับประเทศและสากล ดังนี้
รางวัลระดับประเทศ
ด้านผลการดาเนินงาน
Best Company Performance
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดาเนินงานยอดเยี่ยม Best
Company Performance Award ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท ในงาน SET Awards 2018 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยคณะกรรมการพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการทางธุรกิจ การกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นการเปิดเผยข้อมูลและคุณภาพของงบการเงินซึ่งกลุ่มทิสโก้เคยได้รับรางวัลผลการดาเนินงาน
ดีเด่นมาแล้วเมื่อปี 2559
Distinguished Financial Management
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Distinguished Financial Management บริษัทที่มีการบริหาร
ทางการเงินอย่างโดดเด่น ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2018 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อยกย่องความสาเร็จ
ในการบริหารจัดการขององค์กรธุรกิจไทย และเป็นแบบอย่างให้แก่องค์กรอื่นๆ
ด้านการกากับดูแลกิจการ
หุ้นยั่งยืน
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability
Investment -THSI) ประจาปี 2561 ในงาน SET Sustainability Awards 2018 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งทิสโก้ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนถึงการให้ความสาคัญด้านการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง
ในระยะยาว โดยค านึ ง ถึ ง การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งอย่ า งรอบด้ า น การน านวั ต กรรมมาขั บ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ เพื่ อเพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม
ตามแนวทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่กาหนดไว้
Excellent CG Scoring
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” และได้รับการจัดอยู่ในระดับ Top
Quartile ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มที่มีมูลค่าทางการตลาดมากกว่า 10,000 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ในการประกาศ
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ผลสารวจการรายงานด้านการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจาปี 2561 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
ESG 100
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือ กเป็น 1 ใน 100 ของบริษัทจดทะเบียนที่ มี
การด าเนิ น งานโดดเด่ น ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และธรรมาภิ บ าล (Environmental, Social, Governance) หรื อ
กลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ประจาปี 2561 จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มมีการจัดอันดับกลุ่มหลักทรัพย์
ESG 100 ในปี 2558
ผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ในระดับ “ดีเลิศ”
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี 2561 ด้วย
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่ อเนื่ องเป็ นปี ที่ 4 โดยสมาคมส่ งเสริ มผู้ ลงทุ นไทย สมาคมบริษั ทจดทะเบี ยน และสานั กงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากจานวนบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการประเมินทั้งหมด 657 บริษัท
รายงานความยั่งยืนระดับดีเด่น
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนระดับดีเด่น จากสมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย ในพิธีมอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจาปี 2561 โดยรายงานดังกล่าวมีความโดดเด่นในการเปิดเผยข้อมูลเรื่องกรอบความ
ยั่งยืนทิสโก้ ซึ่งได้นามาบูรณาการผนวกเข้าสู่การดาเนินงานหลักตามภารกิจขององค์การได้อย่างเป็นรูปธรรม มีข้อมูลการส่งเสริม
การสร้างตลาดทุนที่ยั่งยืน การเสริมสร้างเศรษฐกิจในชนบทและการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และการบริหารผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบที่ง่ายต่อการทาความเข้าใจ
รายงานความยั่งยืน Most Improved
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Most Improved จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยในพิธี
มอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจาปี 2561 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลตามกรอบสากล
ครอบคลุมการดาเนินงานด้า นเศรษฐกิจ สั งคม สิ่งแวดล้ อม (ESG) นอกเหนือไปจากข้อมู ลทางการเงิน อีกทั้งแสดงถึ ง
ความยั่งยืนของธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ได้รับ รางวัล Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market ประจาปี
2561 ในงาน Best Bond Awards 2018 จัดขึ้นโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้
ธนาคารในด้านการส่งเสริมให้เกิดสภาพคล่องของหุ้นกู้ภาคเอกชนในตลาดรอง ที่มีมูลค่ารวมของการซื้อขายหุ้นกู้ภาคเอกชน
มากที่สุดในปี 2561
ประกาศเกียรติคุณแก่นกั วิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีความโดดเด่น
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด ได้รับการประกาศเกียรติคุณแก่นักวิเคราะห์ทางเทคนิค - ไม่แยกประเภท นักลงทุนสาย
สถาบันและนักลงทุนรายบุคคลที่มีความโดดเด่นในผลงาน ในงานมอบรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจาปี 2561 (IAA BEST
ANALYST AWARDS 2018 ) จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
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ทีมวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนดอยซ์ ทิสโก้ จากัด ได้รับรางวัลประเภท ทีมวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม-นัก
ลงทุนรายสถาบัน ในงานมอบรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจาปี 2561 (IAA BEST ANALYST AWARDS 2018 ) จัดโดย
สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
นักวิเคราะห์การลงทุนยอดเยีย่ ม
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ป รึ ก ษาการลงทุ น ดอยซ์ ทิ สโก้ จ ากั ด ได้ รั บ รางวั ลนั ก วิ เ คราะห์ ก ารลงทุ น ยอดเยี่ ย ม หมวด
เทคโนโลยี - นักลงทุนรายสถาบัน ระดับบุคคล ในงานมอบรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจาปี 2561 (IAA BEST ANALYST
AWARDS 2018 ) จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ซึ่งพิจารณาจากผลโหวตของนักลงทุนรายสถาบัน พร้อมด้วยเกณฑ์การ
พิจารณาจากคณะกรรมการ
รางวัลระดับสากล
ด้านการกากับดูแลกิจการ
ASEAN CG Scorecard
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้รับ รางวัล Top 50 ASEAN CG Scorecard ในฐานะบริษัท
จดทะเบียนที่ได้คะแนน ASEAN CG Scorecard สูงสุด 50 อันดับแรกของกลุ่มอาเซียน จาก ASEAN Capital Markets
Forum ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานกากับตลาดทุนของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐาน
บรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ มประเทศอาเซียนไปสู่ระดับสากล และทิสโก้เป็น 1 ใน 11 บริษัทจดทะเบียนไทย
ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวนี้ โดยคณะกรรมการพิจารณาจากเอกสารของบริษัทที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และนามาเปรียบเทียบกับ
แนวทางการกากับดูแลกิจการขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และสอบผ่าน Validation
Process โดยผู้ประเมินอิสระภายนอก
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
Top Bank in Corporate Bonds
ธนาคารทิสโก้ได้รับรางวัล Top Bank in Corporate Bonds สถาบันการเงินที่ซื้อขายตราสารหนี้ภาคเอกชนในตลาด
รองยอดเยี่ยม จาก The Asset สื่อการเงินการลงทุนชั้นนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในงาน The Asset Benchmark Research
Awards 2018
Best Individual
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Best Individual ผู้ค้าตราสารหนี้ภาคเอกชนในตลาดรองดีเด่น - ระดับ
บุคคล จาก The Asset สื่อการเงินการลงทุนชั้นนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในงาน The Asset Benchmark Research
Awards 2018
Most Innovative Asset Management Company – Thailand 2018
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด ได้รับรางวัล Most Innovative Asset Management Company –
Thailand 2018 จากนิตยสาร International Finance (UK) นิตยสารการเงินชั้นนาระดับโลก ในงาน International Finance
Awards 2018 โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน
ในรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มทางเลือกที่ดีให้กับนักลงทุนอยู่เสมอ
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Best Provident Fund Provider Thailand 2018
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด ได้รับรางวัล Best Provident Fund Provider Thailand 2018 จาก
Global Banking and Finance Review สื่อการเงินชั้นนาระดับโลก ที่พิจารณาจากผลงานที่สามารถบริหารผลตอบแทนที่ดี
อย่างสม่าเสมอให้กับสมาชิกกองกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และรักษามาตรฐานการบริการที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายได้
เป็นอย่างดี
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
กลุ่มทิสโก้ได้ตระหนักและให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุม
ภายในที่ดีเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มทิสโก้สามารถดาเนินธุรกิจได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
ยั่งยืน โดยเริ่มต้นตั้งแต่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้มีการดาเนินการธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาลและโปร่งใส มีการกาหนด
โครงสร้างการบริหารจัดการที่มีการถ่วงดุล การกาหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานกลางที่สาคัญเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อให้ทุกบริษัทภายใต้กลุ่มทิสโก้มีการนาไปปฏิบัติใช้ภายใต้มาตรฐานและระบบการควบคุมที่เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน รวมถึงมีการ
จัดทาจรรยาบรรณพนักงาน การกาหนดบทลงโทษทางวินัย และการกาหนดช่องทางและกระบวนการรับข้อร้องเรียนที่เหมาะสม
การกากับดูแลระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
การกากับดูแลการดาเนินธุรกิจและความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของกลุ่มทิสโก้อยู่ภายใต้การดูแล
ของคณะกรรมการบริษัทผ่านทางคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีโครงสร้างการกากับดูแลกิจการและ
ควบคุมแบบรวมศูนย์อยู่ที่บริษัทและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีโครงสร้าง
สาคัญดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารของบริษัท กากับดูแลการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในทั้งหมดของกลุ่มทิส
โก้โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านต่างๆและมอบหมายให้กากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายสาหรับบริษัทซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดูแล
ความเสี่ ยงและควบคุ มการปฏิ บั ติ ง านที่ เกี่ ย วข้ อ งแบบรวมศู น ย์ โดยแบ่ ง ออกเป็ น คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
คณะอนุ ก รรมการก ากั บ กฎเกณฑ์ แ ละการปฏิ บั ติ ง าน คณะอนุ ก รรมการความเสี่ ย งด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับธนาคารซึ่งเป็นบริษัทย่อยภายในกลุ่มทิสโก้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะกิจที่ทาหน้าที่กากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยแบ่ง
ออกเป็น คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อและคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา เป็นต้น
ในส่วนของบริษัทย่อยอื่นๆภายในกลุ่มทิสโก้นั้น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจอื่นๆเพื่อดูแลความเสี่ยงและควบคุมการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับความสาคัญและความซับซ้อนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องของแต่ละบริษัทตามความจาเป็นและ
เหมาะสม ทั้งนี้แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมของบริษัทในกลุ่มทิสโก้มีการดาเนินการภายใต้แนวนโยบาย
แบบรวมกลุ่ม ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายการควบคุมภายใน นโยบายการกากับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนถึง
นโยบายและแนวปฏิบัติงานกลางที่กาหนดโดยบริษัทใหญ่
2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทาหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบ
การควบคุมภายในซึ่งกาหนดและกากับดูแลโดยคณะกรรมการบริหาร รวมถึงความมีประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในที่มีการจัดทาโดยฝ่ายจัดการ
ของทางบริษัทเป็นประจาทุกปีก่อนนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาในส่วนของการกากับดูแล คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษัทมีการทบทวนนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ งานตรวจสอบของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ก ากับดูแลความ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในผ่านการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ รวมถึงกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกากับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงานและคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทย่อยต่างๆ เพือ่ ประเมินความถูกต้องตามควรของรายงานสถานะทางการเงินของบริษัท ความโปร่งใสของการดาเนินธุรกิจ
ความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในของทุกการปฏิบัติงาน และการดาเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมี
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การปฏิบัติงานที่เป็นไปตามข้อกาหนดกฎหมายและข้อกาหนดที่มีการบังคับใช้จากทางการ สาหรับบริษัทย่อยอื่นที่มีความสาคัญและ
อยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแลจะกาหนดให้มีการจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและการรายงานระบบ
การควบคุมและตรวจสอบภายในของแต่ละบริษัท ย่อย และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ใหญ่
สรุปภาพรวมระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
กลุ่มทิสโก้ได้มีวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ ทั้งในระดับภาพรวมขององค์กรไป
จนถึ งระดั บกิ จกรรมให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานสากล เพื่ อให้ มั่ นใจว่ า องค์ ก รสามารถบรรลุ เป้ าหมายของการด าเนิ น งาน
(Operations) อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) และนาเสนอรายงาน
(Reporting) ได้อย่างเหมาะสมและน่าเชื่อถือ การบริหารความเสี่ยงเป็นการกรอบการดาเนินการขององค์ประกอบต่างๆที่มี
ความสัมพันธ์กันที่เริ่มตั้งแต่การกากับดูแลและสร้างวัฒนธรรมขององค์กรเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง การกาหนด
วัตถุประสงค์ของกลยุทธขององค์กรที่ประสานและเชื่อมโยงกับกระบวนการจัดการความเสี่ยง การประเมินและบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ ดังกล่าว การกากับดูแลการดาเนินการ ตลอดจนถึงการสื่อสารและ
การรายงาน ระบบการควบคุมภายในเป็นหนึ่งในส่วนสาคัญของการบริหารความเสี่ยงและเป็นส่วนที่สร้างมูลค่าและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของการดาเนินการซึ่งกันและกัน
กลุ่มทิสโก้ได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการควบคุมภายใน เริ่มตั้งแต่การกาหนดให้ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานเป็นหนึ่งในคุณค่าหลักขององค์กร การกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกีย่ วกับการควบคุมภายใน การจัดให้มีโครงสร้าง
สายการรายงานที่มีความถ่วงดุลและการกาหนดอานาจในการสั่งการรวมถึงความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับลักษณะงานเพื่อให้องค์กร
บรรลุวัตถุประสงค์ และการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความชานาญในการปฏิบัติงาน ในส่วนของ
การก ากั บดู แลการปฏิ บั ติ งาน คณะกรรมการบริ ษั ทท าหน้ าที่ ในการก ากั บดู แลการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ของคณะผู้ บริ หารรวมถึ ง
ประสิทธิภาพของการควบคุมและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่อย่างเป็นอิสระผ่านการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในเกี่ย วกับ การประเมิน ประสิท ธิภาพของการบริห ารจัด การความเสี่ย งและระบบการควบคุม
ในขณะที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลทาหน้า ที่ใ นการกากับ ดูแ ลการปฏิบัติห น้า ที่ข องคณะกรรมการบริษัท กรรมการและ
ผู้บริหารของกลุ่มทิสโก้ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติงานตามนโยบายบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มทิสโก้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นอย่างดี โดยจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการกากับ
ดูแลความเสีย่ ง ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการสรรหากรรมการที่จะมาดารงตาแหน่งเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นอิสระในการ
กากับดูแลความเสี่ ยงขององค์กร นอกจากนี้ ได้ มี การแต่งตั้ งและมอบหมายคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทาหน้ าที่
รับผิดชอบในการจัดทานโยบายบริหารความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยงสาหรับความเสี่ยงที่สาคัญ กาหนดขีดจากัด
ความเสี่ ย งและการติ ด ตามและควบคุ มความเสี่ ยง ท าการประเมิ น และวั ด ระดั บความเสี่ ย งที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ ความเสี่ ย ง
ด้านสินเชื่อ ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านการจัดหาเงิน ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการรวมถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และความเสี่ยงด้านการทุจริต การจัดการภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงมีการกาหนดให้หน่วยงานบริหารความ
เสี่ยงทาหน้าที่ติ ดตามผลการปฏิ บัติตามแนวปฏิบั ติด้านการบริหารความเสี่ยงและรายงานความเสี่ยงให้ กับผู้บริ หารและ
คณะกรรมการที่ เ กี่ ย วข้ อ งรั บ ทราบอย่ า งสม่ าเสมอ และจะมี ก ารตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายบริ ห ารความเสี่ ย ง
โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินธุรกิจของทุกบริษัทภายในกลุ่มทิสโก้มีการปฏิบัติงานภายใต้ระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการปฏิบัติงาน สามารถลดความเสี่ยงที่อาจจะทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และ/หรืออาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร กลุ่มทิสโก้มีการออกแบบระบบการควบคุมแบบรวมศูนย์ มีการกาหนดแนวนโยบายและแนว
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ทางการควบคุมหลักและอานาจอนุมัติดาเนินการทีเ่ หมาะสมและบังคับใช้สาหรับทุกบริษัทภายในกลุ่มทิสโก้ รวมถึงการติดตาม
และกากับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันภายในกลุ่มทิสโก้ นอกจากนี้ ภายใต้กรอบการควบคุม
ของกลุ่มทิสโก้ มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้รับผิดชอบในการกาหนดกิจกรรมการควบคุม ผูป้ ฏิบตั ิงาน ผู้ติดตามและกากับดูแล
และผู้ประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการตรวจสอบอย่างเหมาะสม
กลุ่มทิสโก้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อ พัฒนาคุณภาพของข้อมูล และการสื่อสารข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทันเวลา ตลอดจนถึง การจัดตั้งหน่ วยงานบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นเพื่อกากับดูแลและ
สนับสนุนให้เกิดการควบคุมภายในที่สามารถดาเนินไปได้ตามแนวทางและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้รวมถึงการกากับดูแล
ให้เกิดการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพียงพอ นอกจากนี้ กลุ่มทิสโก้มีการกาหนด
ช่องทางและกระบวนการในการสื่อสารข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรที่เหมาะสมและจาเป็น เพื่อให้สามารถสื่อสารข้อมูลไป
ยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ กลุ่มทิสโก้มีการติดตามและประเมินผล
การควบคุมภายใน มีการจัดให้มีช่องทางการรายงานและสื่อสารข้อมูลข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในต่อบุคคลที่
รับผิดชอบเพื่อให้มีการกาหนดมาตรการในการดาเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการกาหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบ
ผ่านการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบและหน่วยงานกากับที่ทาหน้าที่ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่กากับดูแลตามแผนงานที่กาหนด ผลการกากับดูแลและการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามการควบคุมภายในมีการกาหนดให้รายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยกรรมการอิสระทั้ง 6 ท่านซึ่งรวมกรรมการ
ตรวจสอบ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่จัดทา
โดยฝ่ายบริหารและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแบบประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทครอบคลุม 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุม การปฏิบัติงาน
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมี
ความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะ
ดาเนินการตามระบบการปฏิบัติงานที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีกระบวนการติดตามควบคุมดูแลการดาเนินงานของ
บริษัทย่อยให้สามารถดาเนินธุรกิจภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันการทาธุรกรรมที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ได้
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
หรือผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 6
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่ได้มีความเห็น
เพิ่มเติมต่อระบบควบคุมภายในของบริษัทในปี 2561 แต่อย่างใด
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ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
(1) หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department)
กลุ่มทิสโก้ได้มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ ซอสุขไพบูลย์ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ด้านการตรวจสอบที่เหมาะสมต่อการดารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานผู้ตรวจสอบภายใน โดยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ
ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง นางสาวจิราภรณ์ ซอสุขไพบูลย์ ได้รับมอบหมายให้ดารงตาแหน่งเลขานุการ
ของคณะกรรมการตรวจสอบอีกตาแหน่งหนึ่งด้วย โดยคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในปรากฎ
ในเอกสารแนบ 3
(2) หัวหน้าหน่วยงานกากับ (Corporate Compliance Department)
กลุ่มทิสโก้มอบหมายให้นางดุลยรัตน์ ทวีผล ดารงตาแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานกากับ (Corporate Compliance
Department) เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการ ทั้งนี้ หน่วยงานกากับอยู่ภายใต้สายบังคับบัญชา
ของสานักกากับดูแลกิจการ (Governance Office) ซึ่งกลุ่มทิสโก้มอบหมายให้นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สานักกากับดูแลกิจการ โดยมีคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าปรากฎในเอกสารแนบ 3
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12. รายการระหว่างกัน
บริษัทได้เปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.34 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งปรากฎใน
งบการเงินรวมของบริษัทปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ บริษัทมีรายการทางธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มและบุคคลหรือบริษัทในกลุ่มซึ่ง
เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้าทั่วไป
12.1 ความจาเป็นและความสมเหตุผลของรายการ
การทารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นดังกล่าว มีความจาเป็นและมีความสมเหตุผลของการทารายการเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของกลุ่ม ซึ่งเป็นรายการที่สนับสนุนการดาเนินธุรกิจปกติของกลุ่มทิสโก้และเป็นไปตามเกณฑ์กากับแบบรวมกลุ่มของธนาคาร
แห่งประเทศไทย โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
12.2 มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิการทารายการระหว่างกัน
บริษัทจะพิจารณาการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ด้วยมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติ ที่ไม่
แตกต่างจากรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก ผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในรายการใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการ
อนุมัติรายการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทได้ให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อระบบการบริหารงานการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี
(Good Governance) และสอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ข องหน่ว ยงานกากับ ดูแ ลที่เกี่ยวข้อ ง นอกจากนี้ บริษัท ยังได้จัดให้มี
นโยบายการทารายการระหว่า งบุค คล/หน่ว ยงานที่มีค วามเกี่ยวข้อ ง (Related Party Transaction Policy) และบังคับใช้
กับบริษัทในกลุ่มทิสโก้ทั้งหมด บริษัท จึงไม่มีนโยบายสนับสนุนการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
อย่างไรก็ตาม หากต้องมีการทารายการ รายการดังกล่าวจะเป็นไปตามธุรกิจปกติของกลุ่มทิสโก้
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ส่วนที่ 3 หัวข้อที่ 13 ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ

ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
13.1 งบการเงิน
สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี
งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผู้ ส อบบั ญ ชี ส ำหรั บ งบกำรเงิ น ของบริ ษั ท และงบกำรเงิ น รวมของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ส ำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวำคม 2561 ได้แก่ นำงสำวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 4499 จำกบริษัท สำนักงำน อีวำย
จำกัด โดยรำยงำนของผู้สอบบัญชีสรุปได้ดังนี้
จำกกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และ
บริษัท ย่อ ย และเฉพำะของบริษัท ทิสโก้ไ ฟแนนเชีย ลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) โดยถูก ต้อ งตำมที่ค วรในสำระสำคัญ ตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผู้ ส อบบั ญ ชี ส ำหรั บ งบกำรเงิ น ของบริ ษั ท และงบกำรเงิ น รวมของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ส ำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวำคม 2560 ได้แก่ นำงสำวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 4499 จำกบริษัท สำนักงำน อีวำย
จำกัด โดยรำยงำนของผู้สอบบัญชีสรุปได้ดังนี้
จำกกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2560 ผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
และบริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ผู้ ส อบบั ญ ชี ส ำหรั บ งบกำรเงิ น ของบริ ษั ท และงบกำรเงิ น รวมของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ส ำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวำคม 2559 ได้แก่ นำงสำวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 4499 จำกบริษัท สำนักงำน อีวำย
จำกัด โดยรำยงำนของผู้สอบบัญชีสรุปได้ดังนี้
จำกกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2559 ผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชีย ลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
และบริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
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ตารางสรุปงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

1,191,800

1,324,808

1,149,005

54,071,389

44,647,149

38,067,417

สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์

5,685

เงินลงทุนสุทธิ

-

-

9,012,345

7,547,143

7,188,845

800,151

573,925

442,750

261,056,899

271,125,255

245,114,243

642,526

715,653

520,704

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ ค้างรับ

261,699,425

271,840,908

245,634,947

หัก: รายได้รอตัดบัญชี

(20,402,559)

(19,741,455)

(20,180,240)

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(11,665,492)

(11,447,166)

(7,973,890)

(8,146)

(8,948)

(9,748)

229,623,228

240,643,339

217,471,069

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

10,857

5,274

7,366

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิ

39,388

32,396

32,157

2,992,229

2,653,195

2,652,515

สินทรัพย์ไม่มตี ัวตนสุทธิ

448,222

537,696

567,053

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

991,525

743,145

513,602

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ

948,528

2,342,040

1,373,757

2,409,287

2,338,299

1,806,862

302,544,634

303,388,409

271,272,398

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ ค้างรับ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบีย้ ค้างรับ

หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

สินทรัพย์อนื่
รวมสินทรัพย์
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บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

193,108,310

180,803,844

155,067,524

4,374,674

4,017,507

5,196,603

238,219

431,361

180,242

10,653

29,815

34,118

55,556,919

71,078,619

70,328,919

827,442

734,853

576,114

8,499

15,633

2,581

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ

995,276

2,216,256

1,510,870

ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

881,275

729,377

753,021

ภาษีเงินได้นติ ิบคุ คลค้างจ่าย

753,846

849,052

565,781

7,960,065

7,750,327

5,731,082

264,715,178

268,656,644

239,946,855

หนี้สนิ และส่วนของเจ้าของ
หนี้สนิ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ ยืม
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

หนี้สินอืน่
รวมหนี้สนิ
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บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

339

339

339

8,006,694

8,006,694

8,006,694

8,007,033

8,007,033

8,007,033

99

99

108

8,006,456

8,006,456

8,006,447

8,006,555

8,006,555

8,006,555

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นบุริมสิทธิ 33,858 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 800,669,437 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นบุริมสิทธิ 9,859 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
(31 ธันวาคม 2560: 9,859 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
(31 ธันวาคม 2559: 10,758 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
หุ้นสามัญ 800,645,624 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
(31 ธันวาคม 2560: 800,645,624 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
(31 ธันวาคม 2559: 800,644,724 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ

-

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ

-

-

1,018,408

1,018,408

1,018,408

1,018,408

1,018,408

1,018,408

1,753,824

1,653,202

1,447,136

801,000

801,000

801,000

26,116,740

23,125,364

19,951,807

37,696,527

34,604,529

31,224,906

132,929

127,236

100,637

37,829,456

34,731,765
-

31,325,543
-

302,544,634

303,388,409

271,272,398

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว-สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนของผู้มสี ่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุมของบริษัทย่อย
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สนิ และส่วนของเจ้าของ
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บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
กาไรหรือขาดทุน:
การดาเนินงานต่อเนื่อง
รายได้ดอกเบีย้

17,690,276

16,381,521

16,011,544

ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้

(5,075,507)

(4,814,374)

(5,091,110)

รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ

12,614,769

11,567,147

10,920,434

6,339,093

6,344,652

5,367,829

(243,666)

(245,964)

(230,082)

6,095,427

6,098,688

5,137,747

6,339
496,291
222,708

(83,857)
41,968
130,420

(9,468)
12,594
131,212

62,584

138,178

78,973

ค่าปรับที่เกี่ยวเนื่องจากเงินให้สินเชื่อ

331,035

375,524

364,260

รายได้จากการดาเนินงานอืน่ ๆ

204,018

125,952

121,637

รวมรายได้จากการดาเนินงาน

20,033,171

18,394,020

16,757,389

5,839,300

5,073,893

4,298,798

16,425

12,740

12,745

1,213,428

1,148,613

970,203

303,080

252,389

208,869

ค่าใช้จา่ ยจากการดาเนินงานอืน่ ๆ

1,381,034

1,183,075

1,050,415

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน

8,753,267

7,670,710

6,541,030

2,701,452

3,078,651

3,972,366

กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

8,578,452

7,644,659

6,243,993

ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

1,663,017

1,486,816

1,220,410

กาไรสาหรับปีจากการดาเนินงานต่อเนื่อง

6,915,435

6,157,843

5,023,583

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
กาไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
รายได้เงินปันผลรับ

ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

การดาเนินงานที่ยกเลิก
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปีจากการดาเนินงานที่ยกเลิก
รวมกาไรสาหรับปี
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บริษท
ั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษท
ั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ในการร่วมค้า:
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดของการร่วมค้า
ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลังสุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลังสุทธิจากภาษีเงินได้

(233,032)

270,399

59,888

3,517
45,062
(184,453)

755
(55,109)
216,045

27,431
(11,978)
75,341

387,623
(56,943)
(66,712)
263,968

(155,385)
30,909
(124,476)

(40,122)
7,995
(32,127)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นสาหรับปีจากการดาเนินงานต่อเนื่อง

79,515

91,569

43,214

รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นสาหรับปี

79,515

91,569

43,214

6,994,950
128,306
7,123,256

6,249,412
(40,536)
6,208,876

5,066,797
5,066,797

6,887,379

6,130,544

5,005,894

128,306

(40,536)

-

7,015,685

6,090,008

5,005,894

28,056

27,299

17,689

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดาเนินงานที่ยกเลิก
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่งปันกาไร
ส่วนที่เป็นของบริษทั ฯ
กาไรจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
กาไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษทั ย่อย
กาไรจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไรจากการดาเนินงานที่ยกเลิก

-

กาไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุมของบริษัทย่อย

-

-

28,056

27,299

17,689

7,043,741

6,117,307

5,023,583

6,966,734

6,222,446

5,050,062

การแบ่งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษทั ฯ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดาเนินงานที่ยกเลิก
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทฯ

128,306

(40,536)

7,095,040

6,181,910

5,050,062

-

28,216

26,966

16,735

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษทั ย่อย
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดาเนินงานที่ยกเลิก
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุมของบริษัทย่อย

-

-

-

28,216

26,966

16,735

7,123,256

6,208,876

5,066,797

8.60
0.16
8.76

7.66
(0.05)
7.61

6.25
6.25

กาไรต่อหุ้นของผูถ้ อื หุ้นของบริษทั ฯ
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ
กาไรจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
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บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

8,578,452

7,644,659

6 ,243,993

128,306

(1,042)

-

8,706,758

7,643,617

6 ,243,993

390,757

350,638

252,316

4,898,708

5,064,167

6,094,764

(222,708)

(130,420)

(131,212)

(1,355)

(3,671)

4,420

(268)

394

11,128

(495,267)

(38,157)

(17,682)

(6,455)

83,376

(851)

กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มตี ัวตน

(5,661)

(12,997)

(14,127)

(กาไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

(6,992)

(239)

-

472

3,441

941

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของเงินลงทุน (โอนกลับ)
ค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
(กาไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
และตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า

ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี ัวตน

-

-

6,218

กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สินรอการขาย

(71,336)

(81,678)

(73,175)

ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน

83,138

42,708

89,986

รายได้ค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง

261,429

(317,317)

(19,887)

ค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น

536,621

601,873

413,512

(12,828,669)

(11,654,786)

(10,920,434)

(62,584)

(138,178)

(78,973)

เงินสดรับดอกเบีย้

17,680,774

16,743,707

16,335,057

เงินสดจ่ายดอกเบีย้

(3,844,808)

(3,824,667)

(4,234,443)

รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้เงินปันผล

เงินสดรับเงินปันผล
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
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62,584

138,178

78,973

(2,018,179)

(1,484,013)

(1,173,584)

13,056,959

12,985,976

12,866,940
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บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ณ วันที่
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

(9,424,150)

(6,579,740)

(6,904,757)

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

4,253,506

3,718,910

6,771,626

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1,393,513

(968,284)

(243,566)

ลูกหนี้สานักหักบัญชี

(114,224)

144,621

103,127

ทรัพย์สินรอการขาย

1,849,032

2,071,939

2,376,862

(201,668)

(883,412)

(188,541)

12,304,466

11,114,657

(3,276,666)

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

357,167

(1,179,096)

(4,833,456)

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

(193,142)

251,119

(176,093)

(1,220,980)

705,386

235,841

(25,021,700)

8,072,700

(20,370,000)

เจ้าหนี้สานักหักบัญชี

(52,820)

113,385

(96,576)

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

(47,493)

(39,353)

(20,927)

(1,099,657)

(395,852)

(1,213,333)

(4,161,191)

29,132,956

(14,969,519)

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน

(12,333,737)

(7,578,768)

(7,759,049)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน

11,125,400

7,447,916

8,968,790

(191,004)

(203,271)

(223,346)

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มตี ัวตน

(77,495)

(116,253)

(242,740)

เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์

8,061

13,006

14,168

-

(18,394,496)

-

(1,468,775)

(18,831,866)

757,823

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว

20,000,000

19,600,000

16,180,000

เงินสดจ่ายชาระคืนหุ้นกู้ระยะยาว

(10,500,000)

(26,923,000)

-

เงินปันผลจ่าย

(4,003,042)

(2,802,287)

(1,920,590)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

5,496,958

(10,125,287)

14,259,410

(133,008)

175,803

47,714

เงินสด ณ วันต้นปี

1,324,808

1,149,005

1,101,291

เงินสด ณ วันปลายปี

1,191,800

1,324,808

1,149,005

สินทรัพย์อนื่
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น

หนี้สินอืน่
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์

เงินสดจ่ายซื้อธุรกิจ
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
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13.2

อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

อัตราความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratio)
อัตรำกำไรขั้นต้น
อัตรำกำไรสุทธิ
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตรำดอกเบี้ยรับ
อัตรำดอกเบี้ยจ่ำย
ส่วนต่ำงอัตรำดอกเบี้ย
อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน

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

77.9
34.4
19.3
5.8
2.0
3.8
8.5

77.7
33.1
18.4
5.7
2.0
3.7
2.1

75.1
29.9
16.8
5.8
2.2
3.6
2.6

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตรำส่วนรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์

(%)
(%)
(เท่ำ)

4.2
2.3
0.07

4.0
2.1
0.06

4.0
1.8
0.06

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตรำส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตรำส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ยืมและเงินฝำก
อัตรำส่วนเงินให้กู้ต่อเงินฝำก
อัตรำส่วนเงินฝำกต่อหนี้สินรวม
อัตรำส่วนกำรจ่ำยเงินปันผล

(เท่ำ)
(%)
(%)
(%)
(%)

7.0
96.7
124.6
72.9
N/A

7.7
99.6
139.0
67.3
65.7

7.7
99.7
145.1
64.6
56.0

อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Ratio)
อัตรำส่วนค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม
อัตรำส่วนหนีส้ ูญต่อสินเชื่อรวม
อัตรำส่วนเงินให้สินเชื่อที่หยุดรับรู้รำยได้1 ต่อสินเชื่อรวม
อัตรำส่วนค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อหนีท้ ี่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้
อัตรำส่วนดอกเบี้ยค้ำงรับต่อสินเชื่อรวม

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

4.8
1.8
2.6
169.8
0.3

4.5
1.4
2.4
196.5
0.3

3.5
1.9
2.9
139.8
0.2

อัตราส่วนอื่นๆ (Other Ratios)
อัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (คำนวณตำมเกณฑ์ ธปท.)
อัตรำส่วนเงินกองทุนสภำพคล่องต่อหนี้สินทั่วไป (คำนวณตำมเกณฑ์ กลต.)

(%)
(%)

22.91
105.91

20.72
58.24

19.59
85.73

1

ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
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14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
บทวิ เ คราะห์ ข องฝ่ า ยบริ ห ารเป็ น การเปรี ย บเที ย บผลการด าเนิ น งานรวมและฐานะการเงิ น รวมของ
กลุ่มทิสโก้ในปี 2561 ซึ่งมีบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) เป็นบริษัทใหญ่ เทียบกับปี 2560
ภาวะตลาดเงินตลาดทุน
ตลอดทั้งปี 2561 เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศประสบกับความผันผวนจากปัจจัยรอบด้าน อย่างไรก็ดีเศรษฐกิจไทย
สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งภาคการส่งออกและการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัว
ได้ในระดับปานกลางตามมาตรการการลงทุนของภาครัฐที่กาลังดาเนินการ ในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังคงเติบโตได้แม้จะ
ชะลอตัวลงในช่วงครึ่งปีหลัง ทั้งนี้ ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศในปี 2561 มีจานวน 1,041,739 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.5
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 1.1 จากราคาน้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้น
ในส่วนของภาวะเศรษฐกิจโลกมีความผันผวนสูง ทั้งสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนที่ยังคงยืดเยื้อ การปรับขึ้น
ดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ 4 ครั้งในปี 2561 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.25-2.50 ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทน
พันธบัตร (Bond Yield) ของสหรัฐฯ ส่งผลให้เกิดปัญหาเงินทุนไหลออกจากประเทศเกิดใหม่ และส่งผลกระทบต่อเนื่อง
ไปยั ง การอ่ อ นค่ า ของตลาดหุ้ น และค่ า เงิ น ของสกุ ล เงิ น ประเทศเกิ ด ใหม่ อย่ า งไรก็ ดี ค่ า เงิ น บาทไทยยั ง คงแข็ ง แกร่ ง
จากฐานะดุลบัญชีเดินสะพัดที่ยังเป็นบวก และเงินไหลเข้าจากภาคการท่องเที่ยวที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Repo-1 วัน) 1 ครั้ง ในเดือน
ธันวาคมปี 2561 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.75 ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง คงที่ที่
ร้อยละ 0.93 และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง คงที่ที่ร้อยละ 6.20
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ทั้งนี้ ภาวะตลาดทุนในปี 2561 ผันผวนอย่างมากตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพิ่มขึ้น ตามมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันจาก 47,755.37 ล้านบาทในปี 2560 มาเป็น 56,409.06 ล้านบาท ในขณะที่
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปิดที่ 1,563.88 จุด ลดลง 189.83 จุด หรือร้อยละ 10.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่ 1,753.71 จุด จากการ
ไหลออกของเงินลงทุนของนักลงทุนกลุ่มสถาบันต่างประเทศ
เหตุการณ์สาคัญ
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) และบริษัท ออล-เวย์ส จากัด ได้ลงนามในสัญญาโอนขายลูกหนี้
สินเชื่อส่วนบุคคลและธุรกิจบัตรเครดิตให้แก่ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพ ทั้งนี้ ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ได้ทาการโอนขายลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลให้แก่ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพ เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561
และบริษัท ออล-เวย์ส จากัด ได้ทาการโอนขายธุรกิจบัตรเครดิตให้แก่ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพ เสร็จสมบูรณ์เมื่อ
วันที่ 23 กันยายน 2561 ทั้งนี้ บริษัทมีการแก้ไขงบการเงินย้อนหลังสาหรับงวดสิ้นปี 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทารายการ
บัญชีในงวดปัจจุบันและเพื่อจุดประสงค์ในการเปรียบเทียบและใช้ข้อมูล
14.1 ภาพรวมผลการดาเนินงาน
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) มีกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการในปี 2561 จานวน
5,626.80 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าธรรมเนียมบริการ แต่เนื่องจากบริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่มีการประกอบธุรกิจหลักอื่นใด ดังนั้น ผลการดาเนินงาน
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และฐานะการเงินที่ใช้ในการวิเคราะห์ จึงเป็นงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่ง ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจหลัก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจตลาดทุน
บริษัทมีผลกาไรสุทธิในส่วนของบริษัทในปี 2561 จานวน 7,015.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 925.68 ล้านบาท หรือร้อยละ
15.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจหลัก และการรับรู้กาไรพิเศษจากเงินลงทุนและ
การขายธุรกิจ โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 จากความสามารถในการรั กษาอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรวมและ
การบริหารจัดการต้นทุน ที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับการรับ โอนธุรกิจลูกค้ารายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
จากัด (มหาชน) อีกทั้ง บริษัทมีการรับรู้รายได้พิเศษจากกาไรจากเงินลงทุน ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย และ
กาไรจากการขายธุรกิจบัตรเครดิต อย่างไรก็ตาม รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจากธุรกิจหลัก ปรับตัวลดลงเล็กน้ อยที่ร้อยละ 0.7 จาก
รายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจที่ลดลง ในขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจหลักอื่นๆ สามารถขยายตัวได้ดี ในส่วนของการ
ตั้งสารองหนี้สูญลดลงร้อยละ 12.3 ตามการบริหารคุณภาพสินทรัพย์อย่างมี ประสิทธิภาพ
ณ สิ้นปี 2561 บริษัททาการปรับปรุงวิธีการจัดชั้นคุ ณภาพสินทรัพย์สาหรับสินเชื่อแบบผ่อนชาระ (Installment Loan)
ให้มีความเข้ม งวดมากขึ้น ตามนโยบายการควบคุม คุณ ภาพสิน ทรัพ ย์อ ย่า งระมัด ระวัง แม้ว่า การชาระหนี้ข องลูก หนี้
และคุณภาพสินทรัพย์ในพอร์ตสินเชื่อรวมยังคงทรงตัวอยู่ในระดับเดิม ส่งผลให้หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) งวดปี 2561
ปรับ ตัว เพิ่ม ขึ้น มาอยู่ที่ร้อ ยละ 2.86 โดยยัง รัก ษาอัต ราส่ว นเงิน สารองรวมของธนาคารต่อ สารองตามเกณฑ์ขั้น ต่าของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยในระดับสูงที่ร้อยละ 229.5
บริษัทมีกาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic earnings per share) สาหรับปี 2561 เท่ากับ 8.76 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 7.61
บาทต่อหุ้นในปี 2560 ส่วนอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ยของปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 19.3 เติบโตจากร้อยละ 18.4 ในปี 2560
สัดส่วนของรายได้จากการดาเนินงาน
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โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของบริษัทสาหรับปี 2560 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 : โครงสร้างรายได้ของบริษัท สาหรับปี 2560 และ 2561
ประเภทของรายได้
(ล้านบาท)
รายได้ดอกเบี้ย
เงินให้สินเชื่อ
รายการระหว่างธนาคาร
เงินให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
เงินลงทุน
รวมรายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียม
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน และธุรกรรมเพื่อค้า
และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธสี ่วนได้เสีย
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
กาไรก่อนภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวดจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไรสาหรับงวดจากการดาเนินงานที่ยกเลิก
กาไรสาหรับงวด
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรส่วนที่เป็นของบริษัท

14-3

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

ปี 2561

ปี 2560

8,090.39
706.37
8,691.42
202.09
17,690.28
(5,075.51)
12,614.77

6,608.71
584.92
8,993.74
194.16
16,381.52
(4,814.37)
11,567.15

22.4
20.8
(3.4)
4.1
8.0
5.4
9.1

6,339.09
(243.67)
6,095.43

6,344.65
(245.96)
6,098.69

(0.1)
(0.9)
(0.1)

502.63

(41.89)

n.a.

222.71
597.64
20,033.17
(8,753.27)
(2,701.45)
8,578.45
(1,663.02)
6,915.43
128.31
7,043.74
(28.06)
7,015.69

130.42
639.65
18,394.02
(7,670.71)
(3,078.65)
7,644.66
(1,486.82)
6,157.84
(40.54)
6,117.31
(27.30)
6,090.01

70.8
(6.6)
8.9
14.1
(12.3)
12.2
11.9
12.3
n.a.
15.1
2.8
15.2
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(1)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

ในปี 2561 รายได้ ด อกเบี้ ย สุ ท ธิมี จ านวน 12,614.77 ล้ า นบาท เพิ่ มขึ้ น 1,047.62 ล้ า นบาท (ร้ อ ยละ 9.1)
จากปีก่อนหน้า โดยมีรายได้ดอกเบี้ยจานวน 17,690.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,308.76 ล้านบาท (ร้อยละ 8.0) และมีค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ยจานวน 5,075.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 261.13 ล้านบาท (ร้อยละ 5.4)
อัตราผลตอบแทนของเงินให้สินเชื่ออยูท่ ี่ร้อยละ 6.9 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.8 ณ สิ้นปี 2560 จากการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนสินเชื่อจากสินเชื่อเช่าซื้อไปยังสินเชื่ออเนกประสงค์ ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนในระดับสูงกว่า และการรับโอนธุรกิจลูกค้า
รายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) ในขณะที่ต้นทุนเงินทุนลดลงจากร้อยละ 2.1 มาเป็นร้อยละ 2.0
ตามการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.7 ในปี
ก่อนหน้า มาเป็นร้อยละ 4.9 ในขณะที่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin) คงที่อยู่ที่ร้อยละ 4.2
สาหรับรายได้ดอกเบี้ยสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าของปี 2561 มี
จานวน 9,913.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,424.82 ล้านบาท (ร้อยละ 16.8) เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้
สงสั ย จะสู ญ และขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า อยู่ ที่ จ านวน 2,701.45 ล้ า นบาท ลดลงเมื่ อ เที ย บกั บ 3,078.65 ล้ า นบาท
ในปี 2560 ตามการบริหารคุณภาพสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 2 : ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยปี 2560 และ 2561

อัตราผลตอบแทนของเงินให้สินเชื่อ (Yield on Loans)
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (Cost of Fund)
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Loan Spread)

(2)

ปี 2561
(ร้อยละ)
6.9
2.0
4.9

ปี 2560
(ร้อยละ)
6.8
2.1
4.7

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

ในปี 2561 บริษัทมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจานวน 7,418.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
โดยเป็นรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจากธุรกิจหลักจานวน 6,936.73 ล้านบาท ลดลง 47.58 ล้านบาท (ร้อยละ 0.7) จากรายได้จาก
ธุรกิจวาณิชธนกิจที่ลดลง จากการบันทึกรายได้จากการเป็นผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพ ย์
เมื่อปี 2560 อย่างไรก็ดี รายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจธนาคารพาณิชย์เติบโตจานวน 286.94 ล้านบาท (ร้อยละ 6.9) มาอยู่ที่
4,436.69 ล้านบาท จากการขยายตัวอย่างแข็งแกร่งของธุรกิจนายหน้าประกันภัย รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์
เพิ่มขึ้นจานวน 3.35 ล้านบาท (ร้อยละ 0.4) มาอยู่ที่ 834.11 ล้านบาท ตามปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯที่เพิ่มขึ้น
อีกทั้ง รายได้ค่าธรรมเนียมพื้นฐานของธุรกิจจัดการกองทุนเพิ่มขึ้นจานวน 132.47 ล้านบาท (ร้อยละ 10.4) มาอยู่ที่ 1,411.83
ล้านบาท จากการออกกองทุนที่ตอบรับความต้องการของลูกค้าในภาวะตลาดทุนผันผวน
นอกจากนี้ ในปีนี้ บริษัทมีการรับรู้กาไรจากการขายเงินลงทุนจานวน 496.29 ล้านบาท รายได้พิเศษจากส่วน
แบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสียจานวน 152.14 ล้านบาท และกาไรจากการขายธุรกิจบัตรเครดิต ซึ่งแสดงอยู่ใน
“กาไรจากการดาเนินงานที่ยกเลิก” จานวน 128.31 ล้านบาท
(3)

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

บริษัทมีค่าใช้จ่ายสารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญรวมจานวน 2,701.45 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.1
ของยอดสินเชื่อเฉลี่ย และลดลงเมื่อเทียบกับ 3,078.65 ล้านบาทในปี 2560 ตามการบริหารคุณภาพสินทรัพย์อย่างมี ประสิทธิภาพ
โดยในปีนี้ บริษัทมีการตั้งสารองทั่วไปเพิ่มขึ้น 113 ล้านบาทจากสิ้นปีก่อนหน้า
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(4)

ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน

ในปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานมีจานวน 8,753.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,082.56 ล้านบาท (ร้อยละ 14.1)
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามการเติบโตของรายได้และผลกาไร อย่างไรก็ดี บริษัทยังคง
สามารถควบคุมต้นทุนในการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมยังคงอยู่ในระดับต่า
ที่ร้อยละ 43.7
(5)

ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี 2561 จานวน 1,663.02 ล้านบาท คิดเป็นอัตราภาษีร้อยละ 19.4
คงที่จากปี 2560
14.2 ฐานะการเงิน
(1) สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 302,544.63 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.3 จากสิ้นปี 2560
จากเงินให้สินเชื่อที่ลดลงจาก 251,383.80 ล้านบาท ณ สิ้นปีก่อนหน้า มาเป็น 240,654.34 ล้านบาท (ร้อยละ 4.3) ในขณะที่
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินเพิ่มขึ้นจาก 44,647.15 ล้านบาท มาเป็น 54,071.39 ล้านบาท (ร้อยละ 21.1) และเงินลงทุน
เพิ่มขึ้นจาก 7,547.14 ล้านบาท มาเป็น 9,012.34 ล้านบาท (ร้อยละ 19.4) เมื่อเทียบกับปี 2560
ตารางที่ 3: โครงสร้างสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561
สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าสุทธิ
สินเชื่อธุรกิจ
สินเชื่อรายย่อย
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สินเชื่ออื่น
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์รวม

(2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
1,191.80
0.4
54,071.39
17.9
5.68
0.0
9,012.34
3.0
800.15
0.3
45,048.72
14.9
179,045.33
59.2
14,865.66
4.9
1,694.63
0.6
(11,673.64)
(3.9)
8,482.57
2.8
302,544.63
100.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เปลี่ยนแปลง
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
1,324.81
0.4
(10.0)
44,647.15
14.7
21.1
n.a.
7,547.14
2.5
19.4
573.93
0.2
39.4
50,607.52
16.7
(11.0)
184,184.72
60.7
(2.8)
15,099.95
5.0
(1.6)
1,491.61
0.5
13.6
(11,456.11)
(3.8)
1.9
9,367.70
3.1
(9.3)
303,388.41
100.0
(0.3)

หนี้สนิ

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 264,715.18 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.5 จากสิ้นปี
ก่อนหน้า สาเหตุหลักเป็นผลมาจากหุ้นกู้ที่ลดลงจาก 63,601.70 ล้านบาท มาเป็น 49,680.00 ล้านบาท (ร้อยละ 21.9) ในขณะที่
เงินฝากรวมเพิ่มขึ้นจาก 188,280.76 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 มาเป็น 198,985.23 ล้านบาท (ร้อยละ 5.7) และรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงินเพิ่มขึ้นจาก 4,017.51 ล้านบาท มาเป็น 4,374.67 ล้านบาท (ร้อยละ 8.9) ทั้งนี้ สัดส่วนหนี้สินของบริษัท
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ประกอบด้วย เงินฝากซึ่งรวมเงินกู้ยืมระยะสั้นร้อยละ 75.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินร้อยละ 1.6 หุ้นกู้ร้อยละ 18.8
และอื่นๆ ร้อยละ 4.4
ตารางที่ 4: รายละเอียดของหนีส้ ินจาแนกตามประเภท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561
หนี้สิน
เงินฝากรวม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หุ้นกู้
อื่น ๆ
หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
198,985.23
75.2
4,374.67
1.6
49,680.00
18.8
11,675.28
4.4
264,715.18
100.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เปลี่ยนแปลง
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
188,280.76
70.1
5.7
4,017.51
1.5
8.9
63,601.70
23.7
(21.9)
12,756.67
4.7
(8.5)
268,656.64
100.0
(1.5)

(3) ส่วนของเจ้าของ
ส่ว นของเจ้ า ของ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 มี จ านวน 37,829.45 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 3,099.14 ล้ า นบาท
(ร้อยละ 8.9) จากปีก่อนหน้า จากการเพิ่มขึ้นของกาไรสะสมตามผลการดาเนินงานของปี 2561 ส่งผลให้มูลค่าตามบัญชี ของ
บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 47.25 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 43.88 บาทต่อหุ้นในปีก่อนหน้า
(4) สภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินสด จานวน 1,191.80 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.0 จากปี 2560 ประกอบด้วย
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงานจานวน 4,161.19 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของตราสารหนี้ที่ออกและ
เงินกู้ยืมระยะสั้น และมีกระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 1,468.78 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็น เงินสดจ่าย
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน ขณะที่มีกระแสเงินสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 5,496.96 ล้านบาท
ส่วนใหญ่เป็นผลจากเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
(5) แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างเงินทุนตามงบการเงินรวม ประกอบด้วยหนี้สินจานวน 264,715.18 ล้านบาท
และส่วนของเจ้าของจานวน 37,829.45 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 7.0 เท่า โดยองค์ประกอบ
ของแหล่งเงินทุนด้านหนี้สิน ได้แก่ เงินฝากรวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.8 ของแหล่งเงินทุน รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน มีสัดส่วนร้อยละ 1.4 หุ้น กู้และอื่น ๆร้อยละ 20.3 ขณะที่ส่ว นของผู้ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่ว นร้อยละ 12.5 ตามลาดับ
บริษัทมีแหล่งใช้ไปของเงินทุนหลัก คือ เงินให้สินเชื่อ ซึ่งมีจานวน 240,654.34 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 ทาให้อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อ
ต่อเงินฝาก1คิดเป็นร้อยละ 120.9 นอกจากนี้ยังได้นาเงินทุนไปลงทุนในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และตราสาร
ประเภทต่างๆ เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่อง
(6) การรับอาวัล การค้าประกัน และภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารทิสโก้ บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัท มีการรับอาวัล การค้าประกัน และ
ภาระผูกพันจานวน 3,023.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.8 จากสิ้นปี 2560 จากการเพิ่มขึ้นของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

1

เงินฝาก รวมถึง เงินกู้ยืมระยะสั้นที่เป็นฐานลูกค้าเงินฝากปกติของธนาคาร
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14.3 ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละกลุ่มธุรกิจ
(1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์
 เงินให้สินเชื่อ
เงินให้สินเชื่อของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 240,654.34 ล้านบาท ลดลง 10,729.46 ล้านบาท
(ร้อยละ 4.3) จากสิ้นปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากการโอนขายสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อบัตรเครดิต ประกอบกับภาวะตลาด
ของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ยังคงมีความแข่งขันสูง และการตัดหนี้สูญของสินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อธุรกิจขนา ดกลางและ
ขนาดย่อ ม ทั้ง นี้ สัด ส่ว นเงิน ให้สิน เชื่อ ของบริษัท แบ่ง ออกเป็น สิน เชื่อ รายย่อ ยร้อ ยละ 7 4.4 สิน เชื่อ ธุร กิจ ร้อ ยละ 18.7
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร้อยละ 6.2 และสินเชื่ออื่นๆ ร้อยละ 0.7
 สินเชื่อธุรกิจ
บริษัทมีสินเชื่อธุรกิจจานวน 45,048.72 ล้านบาท ลดลง 5,558.80 ล้า นบาท (ร้อ ยละ 11.0) จากสิ้น ปี
ก่อนหน้า เป็นผลมาจากการชาระหนี้คืนของสินเชื่อในกลุ่มการเกษตรและเหมืองแร่ และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
 สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บริษัทมีสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจานวน 14,865.66 ล้านบาท ลดลง 234.29 ล้านบาท
(ร้อยละ 1.6) จากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากการตัดหนี้สูญเพื่อควบคุมคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อ อย่างไรก็ดี สินเชื่อ
เพื่อผู้แทนจาหน่ายรถยนต์ (Car Inventory Financing) ยังคงเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งตลอดปี 2561
 สินเชื่อรายย่อย
บริษัทมีสินเชื่อรายย่อยจานวน 179,045.33 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.8 จากสิ้นปีก่อนหน้า โดยสินเชื่อราย
ย่อยของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ร้อยละ 73.1 สินเชื่อเพื่อ
การอุปโภคบริโภคร้อยละ 17.1 และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยร้อยละ 9.8 มูลค่าของสินเชื่อเช่าซื้อมีจานวน 130,861.49 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จากปีก่อนหน้า ตามการบริโภคภาคครัวเรือนที่ขยายตัว โดยยอดขายรถยนต์ใหม่ภายในประเทศของปี 2561
อยู่ที่ 1,041,739 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.5 เมื่อเทียบกับยอดขายรถของปี 2560 ที่ 871,647คัน ทั้งนี้ ธนาคารมี อัตราปริมาณ
การให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ต่อปริมาณการจาหน่ายรถยนต์ใหม่เฉลี่ย (Penetration Rate) ในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 6.6
สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคมีจานวน 30,602.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,778.21 ล้านบาท (ร้อยละ 14.1) เมื่อ
เทียบกับสิ้นปี 2560 จากการปล่อยสินเชื่อทุกช่องทาง ทั้งสาขาธนาคารและสานักอานวยสินเชื่อ ซึ่งเป็นไปตามแผนการขยาย
เครือข่ายสาขา โดยเฉพาะการขยายตัวของสินเชื่อจานาทะเบียนผ่านช่องทางสาขา “สมหวัง เงินสั่งได้” ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2561
สาขาสานักอานวยสินเชื่อ “สมหวัง เงินสั่งได้” มีจานวนทั้งสิ้น 238 สาขาทั่วประเทศ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมีจานวน 17,581.10 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.3 ตามภาวะตลาดที่ยังคงมีความ
แข่งขันสูง ประกอบกับการตัดหนี้สูญเพื่อควบคุมคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อ
นอกจากนี้ ระหว่างปี 2561 บริษัทโอนขายสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อบัตรเครดิตรวมทั้งสิ้นจานวนประมาณ
5,200 ล้านบาท
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 สินเชือ
่ อืน่ ๆ

บริษัทมีสินเชื่ออื่นๆ จานวน 1,694.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2560
ตารางที่ 5: เงินให้สินเชื่อจาแนกตามประเภทธุรกิจ
สินเชื่อตามประเภทธุรกิจ
การผลิตและการพาณิชย์
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
สาธารณูปโภคและการบริการ
การเกษตรและเหมืองแร่
สินเชื่อธุรกิจ
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สินเชื่อเช่าซื้อ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค
สินเชื่อส่วนบุคคล
สินเชื่อบัตรเครดิต
สินเชื่อรายย่อย
สินเชื่ออื่น
สินเชื่อรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
9,699.49
4.0
11,386.13
4.7
23,289.33
9.7
673.77
0.3
45,048.72
18.7
14,865.66
6.2
130,861.49
54.4
17,581.10
7.3
30,602.74
12.7
179,045.33
74.4
1,694.63
0.7
240,654.34
100.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เปลี่ยนแปลง
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
11,019.73
4.4
(12.0)
14,972.95
6.0
(24.0)
22,696.33
9.0
2.6
1,918.50
0.8
(64.9)
50,607.51
20.1
(11.0)
15,099.95
6.0
(1.6)
129,719.70
51.6
0.9
20,757.33
8.3
(15.3)
26,824.54
10.7
14.1
3,930.96
1.6
N.A.
2,952.19
1.2
N.A.
184,184.72
73.3
(2.8)
1,491.61
0.6
13.6
251,383.80
100.0
(4.3)

 สินเชือ่ ด้อยคุณภาพและค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ทั้งหมดจานวน 6,876.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,046.85 ล้านบาท
(ร้อยละ 18.0) เมื่อ เทีย บกับ สิ้น ปีก่อ นหน้า โดยในจานวนหนี้ที่ไม่ก่อ ให้เ กิด รายได้ทั้ง หมดแบ่ง เป็น ของธนาคารจานวน
6,309.06 ล้า นบาท และบริษัท ย่อ ยอื่น จานวน 567.15 ล้า นบาท ส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อ
สิน เชื ่อ รวมเพิ ่ม ขึ ้น มาอยู ่ที ่ร ้อ ยละ 2.86 จากร้อ ยละ 2. 32 ณ สิ ้น ปี 2560 โดยอัต ราส่ว นหนี ้ที ่ไ ม่ก ่อ ให้เ กิด รายได้
ประกอบด้ว ยหนี้ที่ไม่ก่อ ให้เ กิด รายได้ข องสิน เชื่อ รายย่อ ยในอั ตราร้อยละ 3.36 หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อธุรกิจ
ในอัตราร้อยละ 1.32 และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอัตราร้อยละ 0.75 สาหรับงวด
สิ้นปี 2561 บริษัทได้ทาการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดชั้นคุณภาพสินทรัพย์และการตั้งสารองหนี้สูญที่เข้มงวดมากขึ้นสาหรับ
สินเชื่อแบบผ่อนชาระ (Installment Loan) ซึ่งประกอบด้วยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อจานาทะเบียน ตามนโยบายการ
ควบคุมคุณภาพสินทรัพย์อย่างระมัดระวัง ส่งผลให้หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้รวม ณ สิ้นปี 2561 ปรับตัวสูงขึ้น แม้ว่าการชาระหนี้
ของลูกหนี้และคุณภาพสินทรัพย์ของสินเชื่อ Installment loan ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับเดิม ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การจัดชั้นคุณภาพ
ที่เข้มงวดขึ้นนี้ คานึงถึงปัจจัยการตัดชาระเงิน เพื่อชาระค่างวด เงินต้นและดอกเบี้ย
อนึ่งการเพิ่มขึ้นของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดอย่างมีนัยสาคัญของสินเชื่อประเภท Installment loan เกิดเนื่องมาจาก
หลักเกณฑ์การจัดชั้นที่เข้มงวดขึ้นและลาดับการตัดชาระเงินค่างวดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกัน ซึ่งธนาคารอยู่ในระหว่าง
การปรั บปรุ งระบบการตั ดรั บช าระเงิน ค่า งวดให้ส อดคล้อ ง และคาดว่า จะเสร็จ สิ ้น ภายในปี 2562 โดยภายหลัง จาก
การปรับปรุงระบบดังกล่าว หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดชั้นนี้จะปรับตัวลดลงเข้า
ใกล้ระดับเดิมก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง โดยในส่วนของการตั้งสารองหนี้สูญยังคานึงถึงหลักความระมัดระวังเป็นสาคัญ ทั้งนี้
ระดับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ก่อนปรับปรุงเกณฑ์การจัดชั้นใหม่ ณ 31 ธันวาคม 2561 จะอยู่ที่ร้อยละ 2.23
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นอกจากนี้ บริษัทยังดาเนินการแก้ปัญหาสินเชื่อด้อยคุณภาพผ่านการตัดหนี้สูญแก่สินเชื่อรายย่อยบางส่วน
และสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อควบคุมระดับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เป็นไปตาม
นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการรักษาฐานะทางการเงินอย่างแข็งแกร่ง
ทั้งนี้ บริษัทมียอดสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งสิ้น
จานวน 11,673.64 ล้านบาท โดยเงินสารองเป็นส่วนของธนาคารจานวน 11,051.80 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่าของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่เท่ากับ 4,615 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนของเงินสารองรวมของธนาคารต่อสารองพึงกันตาม
เกณฑ์ขั้นต่าของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ร้อยละ 239.3 ทั้งนี้ เงินสารองหนี้สูญต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Coverage Ratio)
ณ สิ้นปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 169.8
ตารางที่ 7 : หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จาแนกตามประเภทสินเชื่อ
หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามประเภทธุรกิจ
การผลิตและการพาณิชย์
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
สาธารณูปโภคและการบริการ
การเกษตรและเหมืองแร่
หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อธุรกิจ
หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
สินเชื่อเช่าซื้อ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
สินเชื่ออเนกประสงค์
สินเชื่อส่วนบุคคล
สินเชื่อบัตรเครดิต
หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อรายย่อย
สินเชื่ออื่น
หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ร้อยละ
จานวนเงิน สัดส่วน
ของ
(ล้านบาท) (ร้อยละ)
สินเชื่อ
2.99
290.02
4.2
0.84
95.93
1.4
0.68
159.22
2.3
7.04
47.43
0.7

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ
จานวนเงิน สัดส่วน
(ร้อยละ)
ของ
(ล้านบาท) (ร้อยละ)
สินเชื่อ
2.06
227.38
3.9
27.5
0.51
76.05
1.3
26.1
0.66
149.10
2.6
6.8
1.23
23.63
0.4
100.7

1.32

592.60

8.6

0.94

476.16

8.2

24.5

0.75

111.60

1.6

1.27

191.48

3.3

(41.7)

2.76
6.06
4.39
3.36
8.97
2.86

3,611.56
1,066.00
1,342.43
6,019.99
152.02
6,876.21

52.5
15.5
19.5
87.5
2.2
100.0

2.56
4.08
3.18
0.16
0.61
2.74
7.51
2.32

3,325.24
847.30
852.68
6.37
18.07
5,049.66
112.05
5,829.35

57.0
14.5
14.6
0.1
0.3
86.6
1.9
100.0

8.6
25.8
57.4
n.a.
n.a.
19.2
35.7
18.0

 เงินฝาก1 และเงินกู้ยืม
เงินฝากและเงินกู้ยืมของบริษัทมีจานวน 248,665.23 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.3 จากปี 2560 โดยเงินฝาก
รวมมีจานวน 198,985.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,704.47 ล้านบาท (ร้อยละ 5.7) ในขณะที่หุ้นกู้มีจานวน 49,680.00 ล้านบาท
ลดลง 13,921.70 ล้านบาท (ร้อยละ 21.9) เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพ
คล่องประมาณ 61,062.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 11,041.89 ล้านบาท (ร้อยละ 22.1) จากปีก่อนหน้า ทั้งนี้ สินทรัพย์สภาพ
คล่องคิดเป็นร้อยละ 24.6 เมื่อเทียบกับปริมาณเงินฝากและเงินกู้ยืมของบริษัท

1

เงินฝากรวม หมายถึง เงินฝาก และเงินกู้ยืมระยะสั้นซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนปรกติของกลุ่มทิสโก้
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ตารางที่ 6 : โครงสร้างเงินฝาก
ประเภทของเงินฝาก
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
บัตรเงินฝาก
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินฝากรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
2,483.56
1.2
54,683.84
27.5
40,074.74
20.1
95,866.17
48.2
5,876.92
3.0
198,985.23
100.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เปลี่ยนแปลง
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
3,785.00
2.0
(34.4)
64,544.34
34.3
(15.3)
19,860.34
10.5
101.8
92,614.16
49.2
3.5
7,476.92
4.0
(21.4)
188,280.76
100.0
5.7

(2) ธุรกิจหลักทรัพย์
ในปี 2561 มู ลค่าการซื้อขายเฉลี่ ยต่อวันผ่านบล.ทิสโก้ เท่ากับ 2,486.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้ อยละ 11.7
เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ 2,226.82 ล้านบาท ตามปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เพิ่มขึ้นในภาวะตลาดทุนผันผวน
ส่งผลให้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ขยายตัวร้อยละ 0.4 มาอยู่ที่ 834.11 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
อย่างไรก็ดี ส่วนแบ่งตลาดของบล.ทิสโก้อ่อนตัวลงจากร้อยละ 2.6 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.5 โดยส่วนแบ่งตลาดของลูกค้ารายย่อย
ลดลงจากร้อยละ 1.9 เป็นร้อยละ 1.7 และส่วนแบ่งตลาดของลูกค้าสถาบันต่างประเทศลดลงจากร้อยละ 2.3 เป็นร้อยละ 2.2
ในขณะที่ส่วนแบ่งตลาดของลูกค้าสถาบันในประเทศ (ไม่รวมบัญชีบริษัทหลักทรัพย์) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.4 เป็นร้อยละ 6.5
ทั้ง นี้ สัด ส่ว นมูล ค่า การซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ข อง บล.ทิส โก้ ประกอบด้ว ยลูก ค้า สถาบัน ในประเทศร้อ ยละ 31.5 ลูก ค้า
สถาบันต่างประเทศร้อยละ 37.8 และลูกค้ารายย่อยร้อยละ 30.7
(3) ธุรกิจจัดการกองทุน
บลจ.ทิสโก้ มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 249,061.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 3.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากการขยายตัวของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล ทั้งนี้ บลจ.ทิสโก้มีรายได้
ค่าธรรมเนียมพื้นฐานของธุรกิจจัดการกองทุนจานวน 1,411.83 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบกับปี 2560 ตามการ
ออกกองทุนรวมที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องในช่วงภาวะตลาดทุนผันผวน
ทั้งนี้ มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของ บลจ.ทิสโก้ แบ่งเป็นสัดส่วนของกองทุนสารองเลี้ยงชีพร้อยละ 65.1
กองทุนส่วนบุคคลร้อยละ 16.9 และกองทุนรวมร้อยละ 18.0 และมีส่วนแบ่ง ตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561เป็นอันดับที่ 8
คิดเป็นร้อยละ 3.5 โดยแบ่งเป็นกองทุนสารองเลี้ยงชีพซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 14.4 กองทุนส่วนบุคคล
มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 4.3 และกองทุนรวมมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับที่ 14 คิดเป็นร้อยละ 0.9
ตารางที่ 8: มูลค่าของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของ บลจ. ทิสโก้ จาแนกตามประเภทกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561
กองทุน
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
กองทุนส่วนบุคคล
กองทุนรวม
สินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
162,127.22
65.1
42,064.87
16.9
44,869.71
18.0
249,061.80
100.0
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เปลี่ยนแปลง
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
151,053.43
62.9
7.3
41,855.28
17.4
0.5
47,334.10
19.7
(5.2)
240,242.80
100.0
3.7
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14.4

เงินกองทุน

เงินกองทุนของกลุ่มทิสโก้ตามหลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุนภายในเพื่อรองรับความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มีจานวนทั้งสิ้น 35,427.67 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าเงินกองทุนขั้นต่าของกลุ่มเพื่อรองรับความเสี่ยงจานวน 14,795.51 ล้านบาท
ที่ประเมินจากแบบจาลองความเสี่ยงภายใน โดยเพิ่มขึ้น 353.16 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560 ส่วนใหญ่เนื่องมาจาก
การปรับเพิ ่ม ขึ้น ของความเสี่ย งด้า นตลาดและด้า นปฏิบัติก าร ซึ ่ง แสดงให้เ ห็น ระดับ เงิน กองทุน ส่ว นเกิน ที่มีอ ยู่สูง ถึง
20,632.16 ล้านบาทหรือร้อยละ 58.2 ของเงินกองทุนรวม
ความต้องการใช้เงินทุนโดยรวมของกลุ่มทิสโก้ที่ประเมินจากแบบจาลองภายในของกลุ่มประกอบด้วยเงินกองทุน
ที่ใช้รองรับความเสี่ยงด้านเครดิ ตเพิ่มขึ้น 48.28 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.4 เป็น 11,901.96 ล้านบาท โดยสินเชื่อรวมของ
กลุ่ม ทิสโก้ลดลงร้อ ยละ 4.3 ในช่ว งปีที่ผ่า นมา ทั้ง นี้ อัต ราส่ว นหนี้ที่ไม่ก่อ ให้เ กิด รายได้ข องกลุ่ม ทิสโก้ป รับ เพิ่ม ขึ้น จาก
ร้อยละ 2.3 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.9
ในขณะที่เงินกองทุนที่ใช้รองรับความเสี่ยงด้านตลาดเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 ที่ 125.06 ล้านบาทเป็น 265.14 ล้านบาท
ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์และการปรับตัวลดลงของตลาดหลักทรัพย์ในช่วงปีที่ผ่านมา ใน
ขณะเดียวกัน ความแตกต่างของสินทรัพย์และหนี้สินโดยรวม (Duration Gap) ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 0.85 ปี ซึ่งอยู่ในกรอบนโยบาย
ที่สามารถบริหารจัดการได้ โดยระยะเวลาเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี้ยทางด้านสินทรัพย์ปรับเพิ่มขึ้นจาก 1.32 ปีมาอยู่ที่
1.43 ปี ในขณะที่ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี้ยทางด้านหนี้สินปรับลดลงจาก 0.63 ปี เป็น 0.58 ปี
เมื่อพิจารณาในเรื่องความเพีย งพอของเงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคารทิ สโก้ และบล. ทิสโก้ ตามเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ตามลาดับ ธนาคารได้ดารง
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามเกณฑ์การดารงเงินกองทุนตามวิธี IRB โดยประมาณการอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
(BIS Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 22.91 โดยยังคงสูงกว่าอัตราเงินกองทุนขั้นต่าร้อยละ 10.375 ที่กาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ในขณะที่ประมาณการเงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 17.85 และร้อยละ 5.06
ตามลาดับ โดยอัต ราส่ว นการด ารงเงิน กองทุน ชั ้น ที่ 1 ดัง กล่า วยัง คงสูง กว่า อัต ราขั ้น ต่าร้อ ยละ 7.875 สาหรับ
บล. ทิสโก้ มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไป (NCR) อยู่ที่ร้อยละ 105.91 ซึ่งยังคงสูงกว่าอัตราขั้นต่าที่สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้ที่ร้อยละ 7.00
ตารางที่ 9 : ระยะเวลาเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบีย้ ของสินทรัพย์และหนี้สิน และผลกระทบ

สินทรัพย์
หนี้สิน*
ความแตกต่างสุทธิ (Gap)

ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับ
การเปลี่ยนแปลงของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิใน
อัตราดอกเบี้ย
1 ปีต่อการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นร้อยละ 1
(ปี)
(ล้านบาท)
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2560
1.43
1.32
1,398.00
1,423.78
0.58
0.63
(1,198.29)
(1,154.74)
0.85
0.69
199.72
269.04

* ไม่รวมบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวัน
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ส่วนที่ 3 หัวข้อที่ 14 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.5

อันดับความน่าเชื่อถือ

บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จากัด ทั้งนี้ ณ วันที่ 25 เมษายน 2561
บริษัท ทริส เรทติ้ง จากัดได้ประกาศยืนยันคงอันดับเครดิต A- ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่”’ อันดับเครดิตดังกล่าว สะท้อนถึง
ความสามารถในการทากาไร ความเชื่อมั่นในคุณภาพสินทรัพย์ และฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งของบริษัท ผลการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ มีดังนี้
วันที่ประกาศผลอันดับเครดิต
25 เมษายน 2561
Aคงที่

ผลอันดับเครดิต
(Unsolicited Rating)
อันดับเครดิต
แนวโน้มอันดับเครดิต

14.6

ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการดาเนินงานอย่างมีนัยสาคัญในอนาคต (Forward Looking)

ปัจจัยเชิงมหภาคที่อาจมีผลต่อการดาเนินงานของบริษัทประกอบด้วยปัจจัยหลักใน 3 ด้าน ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ ทิศทางอัตราดอกเบี้ย และแนวโน้มยอดขายรถยนต์ในประเทศ โดยมีรายละเอียดของปัจจัยต่างๆ ดังนี้
ภาวะเศรษฐกิจในปี 2562 มีแนวโน้มการเติบโตในระดับปานกลาง โดยมีการเติบโตของภาคการส่งออก และการ
ท่องเที่ยวเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แม้ว่าการขยายตัว ของภาคการส่งออกมีแนวโน้มชะลอตัวจากสงคราม
การค้าและภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน ขณะที่การจัดตั้งรัฐบาลใหม่และการใช้จ่ายงบประมาณลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ของภาครัฐเป็นปัจจัยสนับสนุนสาคัญที่ผลักดันการเติบโตภาคการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม กาลังซื้อ
ผู้บริโภคยั งได้ รับแรงกดดัน จากปัญหาหนี้สินภาคครั วเรื อนที่ อยู่ใ นระดับสู ง ในขณะที่ความต้ องการสิ นเชื่ อยัง คงเพิ่มขึ้ น
สอดคล้องไปกับขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจ
สาหรับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในประเทศ บริษัทคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยอาจปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
หากภาพรวมเศรษฐกิ จ ปรั บตัว ดีขึ้น กอปรกั บ การดาเนิน นโยบายการเงิน แบบผ่อนคลายมีค วามจาเป็นลดลงจากภาวะ
เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง
สาหรับแนวโน้มยอดขายรถยนต์ในประเทศซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อของบริษัท คาดว่า
จะทรงตัวเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีการแข่งขันในตลาดสินเชื่อเช่าซื้อที่รุนแรงเป็นปัจจัยท้าทาย นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงธุรกิจ
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยเพิ่มศักยภาพการให้บริการของสถาบันการเงินในอนาคต
ท่ามกลางความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจในประเทศ บริษัทยังคงดาเนินนโยบายการบริหารด้วยความระมัดระวัง
มุ่งเน้นทาธุรกิจ ภายใต้การกากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่
ยึดลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจจะสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ บริษัท
ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
ในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสาคัญของ
บริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้ง
ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่ง ครอบคลุม ถึง ข้อ บกพร่อ งและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมี
ผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการนี้ เพื่อ เป็น หลัก ฐานว่า เอกสารทั้ง หมดเป็น เอกสารชุด เดีย วกัน กับ ที่ บ ริษัท ได้รับ รองความถูก ต้อ งแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ หรือ นายกนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ หรือ นายกนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์ กากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูล
ทีบ่ ริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ชื่อ

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล

นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ประธานคณะกรรมการบริหาร

- อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล -

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มทิสโก้

- สุทัศน์ เรืองมานะมงคล -

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สานักกากับดูแลกิจการ

- ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ -

หัวหน้าวางแผนและงบประมาณ

- กนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์ -

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ

นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์

นายกนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)
ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด
1. นายปลิว มังกรกนก
ประธานคณะกรรมการ

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

70 Master of Business Administration (Finance)

สามัญ

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งครั้งแรก:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ)

Stanford University, USA

2,221,010
(ร้อยละ 0.28)

University of California at Los Angeles, USA
Master of Science (Industrial Engineering)
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ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

บุรมิ สิทธิ

-

(ประเภทธุรกิจ)

-

กลุ่มทิสโก้
2555-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2553-ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการ

(การลงทุน)

2555-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

2552-ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการ

(ธนาคารพาณิชย์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัทอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- IOD Forum: Tough Boardroom Situations – Independent
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งครั้งล่าสุด :

ตาแหน่ง

และผูบ้ ริหาร

กรรมการอิสระ

4 กันยายน 2551

ความสัมพันธ์

-

Directors Share Lessons Learned
- หลักสูตร Audit Committee Program

บริษัทจดทะเบียนอื่น
2559-ปัจจุบัน

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

2555-ปัจจุบัน

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 5

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นงิ่ จากัด (มหาชน)

กรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

(โรงกลั่นน้ามัน)

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2555-2558

สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 10

รองประธานคณะกรรมการ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัทอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2559-ปัจจุบัน

กรรมการ

2554-ปัจจุบัน

กรรมการ

(สนามกอล์ฟ)

สถาบันวิทยาการตลาดทุน
การอบรมภายใน
- Cybersecurity Threatscape and You
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

บริษัท ชัชวาลย์-รอยัล แฮสโคนิง่ จากัด
(ทีป่ รึกษาทางด้านวิศวกรรม)

2553-ปัจจุบัน

กรรมการ

- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset

บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
(ทีป่ รึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม)

and the opportunity in Thailand
บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จากัด

บริษัท อมตะ สปริง ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

หน่วยงานอื่น
2558-ปัจจุบัน

ทีป่ รึกษา

2550-2558

รองประธานกรรมการ

into Corrupt-less Society

2554-ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ

มูลนิธทิ สิ โก้เพือ่ การกุศล

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

2554-ปัจจุบัน

กรรมการ

มูลนิธหิ มอเสม พริ้งพวงแก้ว

ต่อต้านการทุจริต

2547-ปัจจุบัน

กรรมการอานวยการ

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

2556-2558

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สานักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ

- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance

- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development
สถาบันไทยพัฒน์

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Role of Financial Sector in Fighting Corruption
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

A1-1

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด
2. นายฮอน คิท ชิง

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
41 Bachelor of Science (Economics)

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

(ประเภทธุรกิจ)

-

กลุ่มทิสโก้
2553-ปัจจุบัน

รองประธานคณะกรรมการ

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

รองประธานคณะกรรมการ

2551-ปัจจุบัน

กรรมการ

(การลงทุน)

กรรมการสรรหา

2551-ปัจจุบัน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

และพิจารณาค่าตอบแทน

2553-2557

รองประธานคณะกรรมการ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

บริษัทอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ธนาคารพาณิชย์)

(อเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)

Massachusetts Institute of Technology, USA

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งครั้งแรก:

-

4 กันยายน 2551

บริษัทจดทะเบียนอื่น
2560-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งครั้งล่าสุด :

Shin Kong Textile Public Company Limited
(อุตสาหกรรมนาเข้าและส่งออก)
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บริษัทอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2555-ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

Cottonwood Group
(อสังหาริมทรัพย์)

2555-ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

2555-ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

2555-ปัจจุบัน

Managing Director

Boston Seaport M1&2 Development Limited Liability Company
(อสังหาริมทรัพย์)
5th Ave Gateway Development Limited Liability Company
(อสังหาริมทรัพย์)
Capcelona Advisors, LLC.
(ทีป่ รึกษา)

2551-ปัจจุบัน

Senior Advisor

CDIB & Partners Investment Holding Corporation
(การลงทุน)

หน่วยงานอื่น
3. นางอรนุช อภิศักดิศ์ ิริกุล
กรรมการ

60 ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
2553-ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการบริหาร

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

ประธานคณะกรรมการบริหาร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)

2551-ปัจจุบัน

กรรมการ

(กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)

นิติศาสตรบัณฑิต

2553-2559

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มทิสโก้

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชีและการเงิน)

2556-2557

รักษาการหัวหน้าพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์

2553-ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการบริหาร

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

2548-ปัจจุบัน

กรรมการ

(ธนาคารพาณิชย์)

2557-ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด

2557-ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ

(หลักทรัพย์)

2557-เม.ย.2560

ประธานคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด

กรรมการตรวจสอบ

(หลักทรัพย์จัดการกองทุน)

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งครั้งแรก:
4 กันยายน 2551

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรวิทยาการผู้นาไทย-จีน รุ่นที่ 1
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติรว่ มกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งครั้งล่าสุด :
23 เมษายน 2561

- TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 5
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับสถาบัน IMD
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

A1-2

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

(ประเภทธุรกิจ)
2554-เม.ย.2560

กรรมการ

สาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5

(บริการงานด้านฝึกอบรม)

สถาบันพระปกเกล้าแพทยสภา

บริษัทอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 8

-

สถาบันวิทยาการพลังงาน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 2

-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัทอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพือ่ สังคม" (นมธ.) รุ่น 2

-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 4

หน่วยงานอื่น
2561-ปัจจุบัน

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

2561-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

2561-ปัจจุบัน

กรรมการ

สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT รุ่น 5)

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส. รุ่นที่ 2)

บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทสิ โก้ จากัด

Amata City Bien Hoa, Vietnam
(พัฒนาเมือง)

สถาบันวิทยาลัยการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อนุกรรมการตรวจสอบ
อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 12
2561-ปัจจุบัน

กรรมการ

ศูนย์เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ

- หลักสูตร Director Certification Program

2561-ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชคาร จากัด

- หลักสูตรต่อต้านการทุจริตสาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 2

2561-ปัจจุบัน

กรรมการ

คณะกรรมการพัฒนาความเข้มแข็งด้านจีนศึกษา

2560-ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)

- Correspondent Banking Seminar

2560-ปัจจุบัน

กรรมการ

โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

DB (Asia Pacific) Training Center Pte Ltd.
การอบรมภายใน
- Cybersecurity Threatscape and You
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2560-ปัจจุบัน
2558-2560
2558-ปัจจุบัน

นายกสมาคม
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการโครงการ SHIFT Fund Facility Investment

- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset

2554-ปัจจุบัน

กรรมการ

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 31/2018)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

and the opportunity in Thailand
บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จากัด
- 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
A1-3

ในการต่อต้านทุจริต
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
กองทุนพัฒนาเงินทุนแห่งสหประชาชาติ (UNCDF)
มูลนิธทิ สิ โก้เพือ่ การกุศล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ปี)

ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด
4. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งครั้งแรก:
4 กันยายน 2551
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งครั้งล่าสุด :
23 เมษายน 2561

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
63 Doctor of Philosophy (Accounting)

สามัญ

-

New York University, USA

บุรมิ สิทธิ

-

(ประเภทธุรกิจ)

-

กลุ่มทิสโก้
เม.ย.2556-ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

บัญชีมหาบัณฑิต

2551-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

(การลงทุน)

บัญชีบัณฑิต

เม.ย.2556-ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ

(ธนาคารพาณิชย์)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร R-ACF-Audit Committee Forum

บริษัทอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance

-

รุ่นที่ 6/2017

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program

2557-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management

2551-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

(จัดจาหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้สานักงาน)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control
and Risk Management
- หลักสูตร Role of the Chairman Program

บริษัทอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2559-ปัจจุบัน

กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทหลักทรัพย์ เพือ่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
(การให้สินเชื่อเพือ่ ธุรกิจต่อหลักทรัพย์ )

- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function
- หลักสูตร Audit Committee Program

หน่วยงานอื่น

- หลักสูตร Director Certification Program

2561-ปัจจุบัน

คณะอนุกรรมการการบัญชีและการเงิน

- หลักสูตร Director Accrediation Program

2559-2561

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

2561-ปัจจุบัน

คณะทีป่ รึกษาด้านการระดมทุนและการกากับบริษัทจดทะเบียน

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2561-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บริษัท ทีโอที คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Certification in International Financial Reporting
Standard (IFRS)

คณะกรรมการตรวจสอบ

The Institute of Chartered Accountants in England and Wales

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(ICAEW)

การรถไฟแห่งประเทศไทย

2555-ปัจจุบัน

คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

2545-ปัจจุบัน

คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

2535-ปัจจุบัน

ทีป่ รึกษาฝ่ายกากับบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การอบรมภายใน

2557-2561

กรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย

- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset

2549-2558

ประธานคณะกรรมการกากับดูแล

กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ

and the opportunity in Thailand

2540–2558

รองศาสตราจารย์

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จากัด

2555-2557

ทีป่ รึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ

- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance
into Corrupt-less Society
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

A1-4

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด
5. ศ. ดร. ปราณี ทินกร
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

30 ธันวาคม 2551

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

69 Doctor of Philosophy (Economics)

สามัญ

-

Master of Arts (Economics)

บุรมิ สิทธิ

-

University of Pennsylvania, USA

(ประเภทธุรกิจ)

-

กลุ่มทิสโก้
เม.ย.2556-ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2551-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

(การลงทุน)

Bachelor of Arts (Economics)

บริษัทอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

Swarthmore College, USA
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งครั้งแรก:

ตาแหน่ง

และผูบ้ ริหาร

-

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ วิธปี ฏิบัติสาหรับบอร์ดในการกากับดูแล

บริษัทจดทะเบียนอื่น

การป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์

-

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งครั้งล่าสุด :

- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance

23 เมษายน 2561

- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan

หน่วยงานอื่น

- หลักสูตร Role of the Compensation Committee

ธ.ค.2561-ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ

- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program

2557-2559

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program

ก.ย.2555-ส.ค.2559 กรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย

- หลักสูตร Director Certification Program
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management

ก.พ.2561-ปัจจุบัน

ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

สานักงานราชบัณฑิตยสภา

สานักธรรมศาสตร์และการเมือง

- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and
Risk Management

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

มิ.ย. 2560-ปัจจุบัน

กรรมการจัดทาพจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์

- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting

2552-ปัจจุบัน

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกริก

- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function

2551-ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

มูลนิธสิ ถาบันวิจัยเพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

- หลักสูตร Audit Committee Program

2548-ปัจจุบัน

กรรมการสภา

- หลักสูตร Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การอบรมภายใน
- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset
and the opportunity in Thailand
บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จากัด
- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance
into Corrupt-less Society
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต
- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development
สถาบันไทยพัฒน์
- Opportunities in Financial Services as a result of
Digital disruption and changing customer behaviours
CAPCO - The Capital Markets Company Limited
A1-5

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด
6. นางภัทรียา เบญจพลชัย
กรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
64 พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

(ประเภทธุรกิจ)

-

กลุ่มทิสโก้
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการ

ประกาศนียบัตรด้านการสอบบัญชีขั้นสูง

2554-2561

กรรมการตรวจสอบ

(การลงทุน)

กากับดูแลกิจการ

บัญชีบัณฑิต (บัญชีทฤษฎี)

2553-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2554-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

2554-2561

กรรมการตรวจสอบ

(ธนาคารพาณิชย์)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- หลักสูตร Ethical Leadership

ส.ค.2556-ปัจจุบัน

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งครั้งแรก:

- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance

บริษัทอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

16 มิถุนายน 2553

- หลักสูตร Director Certification Program Update

-

- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program

บริษัทจดทะเบียนอื่น

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งครั้งล่าสุด :
23 เมษายน 2561

- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (รุ่นที่ 1)

2559-ปัจจุบัน

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- IOD (Singapore) 2017 Flagship Conference
"The Sustainability Imperative"

2557-ปัจจุบัน

- IOD (UK) Annual Convention 2016 "Thriving in a Changing World"

(โทรคมนาคม)

กรรมการอิสระ

บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(กิจการสื่อสารมวลชน)

กรรมการกากับดูแลกิจการ

The Institute of Directors (UK)

กรรมการสรรหา

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

บริษัทอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2556-ปัจจุบัน

- หลักสูตรผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการ

Singapore Institute of Directors (SID)

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

กรรมการอิสระ

2553-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บริษัท บางกอกกล๊าส จากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์)

กรรมการ

บริษัท บ้านร่วมทางฝัน จากัด

การอบรมภายใน

(พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

- Cybersecurity Threatscape and You
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

หน่วยงานอื่น
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ก.พ.2560-ปัจจุบัน

ทีป่ รึกษาสาหรับมาตรการลงโทษทางแพ่ง

ก.พ.2560-ปัจจุบัน

อนุกรรมการวินจิ ฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพือ่ ครอบงากิจการ

and the opportunity in Thailand

2553-2560

คณะกรรมการวินยั กรรมการและผู้บริหารของบริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์

บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จากัด

2558-ปัจจุบัน

กรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2556-ปัจจุบัน

คณะกรรมการพิจารณา SET AWARD และอนุกรรมการศูนย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset

- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance
into Corrupt-less Society

พัฒนาการกากับดูแลกิจการทีด่ ี

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

2556-ปัจจุบัน

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

ต่อต้านการทุจริต

2556-ปัจจุบัน

กรรมการ

2554-2557

คณะกรรมการพิจารณากรรมการแห่งปี

2556-ปัจจุบัน

กรรมการประเมินกองทุนหมุนเวียน

กระทรวงการคลัง

2553-ปัจจุบัน

ทีป่ รึกษา

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2553-ปัจจุบัน

ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development
สถาบันไทยพัฒน์
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

A1-6

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ปี)

ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

- Opportunities in Financial Services as a result of
Digital disruption and changing customer behaviours

(ประเภทธุรกิจ)
2550-ปัจจุบัน

ทีป่ รึกษากิติมศักดิ์

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

2545-2560

กรรมการ

บริษัท กระบี่ เภตรา จากัด

CAPCO - The Capital Markets Company Limited

7. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
กรรมการอิสระ
กรรมการกากับดูแลกิจการ

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร

69 Master of Business Administration
(Banking & Finance)
North Texas State University, USA

(พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

2554-2560

กรรมการจรรยาบรรณ

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

2554-2559

ประธานคณะกรรรมการตรวจสอบ

สานักงานคณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย

-

กลุ่มทิสโก้
เม.ย.2557-ปัจจุบัน

กรรมการกากับดูแลกิจการ

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2551-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

(การลงทุน)

2556-2557

กรรมการตรวจสอบ

2556-เม.ย.2557

กรรมการตรวจสอบ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

2551-เม.ย.2557

กรรมการอิสระ

(ธนาคารพาณิชย์)

กรรมการตรวจสอบ

บัญชีบัณฑิต

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งครั้งแรก:

- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT 6/2018)

4 กันยายน 2551

- Breakfast Talk 3/2017 "Corporate Disclosures:

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งครั้งล่าสุด :

- หลักสูตร Director Certification Program Update
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- หลักสูตร Risk Management Committee Program

เม.ย. 2560-ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาล

บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)

- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program
- หลักสูตร Director Certification Program
- หลักสูตร Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ประกาศนียบัตร Executive Program in International Management
Stanford-National University of Singapore
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Building, Leading &
Sustaining Innovation Organization Management
Sloan School of Management,
Massachusetts Institute of Technology, USA
การอบรมภายใน
- Cybersecurity Threatscape and You
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset
and the opportunity in Thailand
บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จากัด

2559-ปัจจุบัน

(สารวจและผลิตปิโตรเลียม)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริษัทอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

What are investors looking for beyond financial measures?"

บริษัทจดทะเบียนอื่น

เม.ย.2560-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน
2558-พ.ค.2560

2557-ปัจจุบัน
2553-2557

A1-7

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
บริษัทอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
หน่วยงานอื่น
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการปริญญาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
(ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าและไอน้าเพือ่ การอุตสาหกรรม)

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด
(พลังงานชีวมวล)
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร

(ประเภทธุรกิจ)

- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance
into Corrupt-less Society
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต
- 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
8. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
กรรมการ
กรรมการกากับดูแลกิจการ
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งครั้งแรก:
8 พฤษภาคม 2556

61 Doctor of Philosophy (Economics)

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
พ.ค.2560-ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ค.2560-ปัจจุบัน

กรรมการกากับดูแลกิจการ

(การลงทุน)

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ปริมาณวิเคราะห์)

2560-ปัจจุบัน

ทีป่ รึกษาศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทสิ โก้

University of Wisconsin- Madison, USA

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เม.ย.2557-เม.ย.2560 กรรมการตรวจสอบ

- หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD 8/2018)

เม.ย.2556-เม.ย.2560 กรรมการอิสระ

- หลักสูตร Audit Committee Forum 2017 "The Audit

เม.ย.2557-เม.ย.2560 กรรมการอิสระ

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งครั้งล่าสุด :

Committee's Role in Compliance

กรรมการตรวจสอบ
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and Ethical Culture Oversight"

บริษัทอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance

บริษัทจดทะเบียนอื่น
2555-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาหนดค่าตอบแทน

บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
(ถ่านหินและพลังงาน)

- หลักสูตร Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัทอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “วิธกี ารปฏิบัติสาหรับบอร์ดในการกากับ

-

ดูแลการป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์”
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ธนาคารพาณิชย์)

-

- หลักสูตร Director Certification Program Update
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

หน่วยงานอื่น
2561-ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการประเมินผลการดาเนินงาน

สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

- หลักสูตร Auditor Committee Forum 2016

2561-ปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

สานักนายกรัฐมนตรี

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

2561-ปัจจุบัน

คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์รว่ มกับ

2559-ปัจจุบัน

คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2559-ปัจจุบัน

คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรรี มั ย์

2559-ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

สานักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

2557-2559

บรรณาธิการวารสารวิชาการ ป.ป.ช.

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

A1-8

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ปี)

ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร

(ประเภทธุรกิจ)

การอบรมภายใน

2555-2559

คณะอนุกรรมการศูนย์นติ ิเศรษฐศาสตร์

- Cybersecurity Threatscape and You

2552-2559

คณะอนุกรรมการวิจัย

2556-ปัจจุบัน

คณะกรรมการนโยบายศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset

2554-ปัจจุบัน

ศาตราจารย์ ได้รบั เงินเดือนขั้นสูง (ท.11) สาขาเศรษฐศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

and the opportunity in Thailand

2557-2560

ประธานมูลนิธิ

มูลนิธสิ ถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ

บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จากัด

2555-2558

ประธานคณะอนุกรรมการกาหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียม

สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และ

และค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประธานคณะอนุกรรมการด้านการกากับตรวจสอบสถาบันการเงินและ

สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance
into Corrupt-less Society

2554-2558

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ต่อต้านการทุจริต
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption

2553-2558

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2554-2557

ทีป่ รึกษาคณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลังและงบประมาณ

วุฒิสภา

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Opportunities in Financial Services as a result of
Digital disruption and changing customer behaviours
CAPCO - The Capital Markets Company Limited
9. นายสถิตย์ อ๋องมณี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งครั้งแรก:
30 เมษายน 2557

72 Master of Business Administration (Finance)
บัญชีบัณฑิต

23 เมษายน 2561

150,035
(ร้อยละ 0.02)

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
พ.ค.2560-ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2559-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

(การลงทุน)

มิ.ย.2558-ปัจจุบัน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- Director Forum 2017 "The Board's Role in CEO

2557-เม.ย.2560

กรรมการกากับดูแลกิจการ

Succession Planning"

2557-2559

กรรมการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ส.ค.2556–2557

ทีป่ รึกษาคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ

การอบรมภายใน

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

พ.ค.2560-ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

- Cybersecurity Threatscape and You

2559-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

(ธนาคารพาณิชย์)

2557-2559

กรรมการ

2557-2559

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งครั้งล่าสุด :

สามัญ

Fairleigh Dickinson University, USA

- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development
สถาบันไทยพัฒน์

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
(หลักทรัพย์)

- Role of Financial Sector in Fighting Corruption

บริษัทอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

- Opportunities in Financial Services as a result of

บริษัทจดทะเบียนอื่น

Digital disruption and changing customer behaviours

-

CAPCO - The Capital Markets Company Limited

บริษัทอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
หน่วยงานอื่น
A1-9

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด
10. นายชือ-เหา ซุน
(โฮเวิร์ด ซุน)
กรรมการ
กรรมการบริหาร
(กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
40 Master of Science (Finance)
Bentley University, USA

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

(ประเภทธุรกิจ)

-

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

กลุ่มทิสโก้
2555-ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2554-ปัจจุบัน

กรรมการ

(การลงทุน)

เม.ย.2557-ปัจจุบัน

กรรมการ (กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

2555-ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

(ธนาคารพาณิชย์)

Taipei University, Taiwan

บริษัทอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งครั้งแรก:

การอบรมภายใน

-

29 มิถุนายน 2554

- Cybersecurity Threatscape and You

บริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

-

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งครั้งล่าสุด :

บริษัทอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

23 เมษายน 2561

2556-ปัจจุบัน

Senior Vice President

CDIB & Partners Investment Holding Corporation
(การลงทุน)

หน่วยงานอื่น
11. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มทิสโก้
(กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)

57 Master of Science (Finance)

Western Illinois University, USA
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
- หลักสูตร Director Certification Program

4 กันยายน 2551
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งครั้งล่าสุด :
23 เมษายน 2561

3,700,000
(ร้อยละ 0.46)

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งครั้งแรก:

สามัญ
บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
ม.ค.2560-ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มทิสโก้

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2558-ปัจจุบัน

กรรมการอานวยการ

(การลงทุน)

2552-ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

2551-ปัจจุบัน

กรรมการ

2553-2557

กรรมการผู้จัดการใหญ่

2552-ปัจจุบัน

กรรมการ (กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร

(ธนาคารพาณิชย์)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การอบรมภายใน

2552-2559

กรรมการผู้จัดการใหญ่

- Cybersecurity Threatscape and You

เม.ย.2560-ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด

กรรมการ

(หลักทรัพย์จัดการกองทุน)

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset

บริษัทอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

and the opportunity in Thailand

-

บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จากัด

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance

-

into Corrupt-less Society
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

บริษัทอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2556-ปัจจุบัน

กรรมการ

2553-ปัจจุบัน

กรรมการ

ต่อต้านการทุจริต
- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development

บริษัท โดลไทยแลนด์ จากัด
(อุปโภคบริโภค)

สถาบันไทยพัฒน์

บริษัท พีดีทแี อล เทรดดิ้ง จากัด
(จัดจาหน่ายสายไฟ สายเคเบิล้ เครื่องมือสื่อสาร)

A1-10

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

- Role of Financial Sector in Fighting Corruption

(ประเภทธุรกิจ)
2553-2561

กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด
(ผลิตสายไฟและสายเคเบิล้ )

- Opportunities in Financial Services as a result of

12. นางกฤษณา ธีระวุฒิ

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร

หน่วยงานอื่น

Digital disruption and changing customer behaviours

2552-ปัจจุบัน

กรรมการ

มูลนิธทิ สิ โก้เพือ่ การกุศล

CAPCO - The Capital Markets Company Limited

2553-2559

กรรมการ

สมาคมธนาคารไทย

68 Master of Business Administration (Marketing)

สามัญ

-

University of Wisconsin-Madison, USA

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
มิ.ย.2556-ปัจจุบัน

ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษัท

บัญชีบัณฑิต (ทฤษฎีบัญชี)

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อื่นๆ

- หลักสูตร Director Certification Program

2555-ปัจจุบัน

กรรมการ

2553-ปัจจุบัน

อุปนายก

บริษัท ครัวเจริญ จากัด
สมาคมสตรีนกั ธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-อุดรธานี

(อาหารและเครื่องดื่ม)

- หลักสูตร Director Accreditation Program
- หลักสูตร Effective Audit Committees and Best

2553-ปัจจุบัน

ทีป่ รึกษา

คณะกรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการสังคม

- หลักสูตร Audit Committee Program

2547-ปัจจุบัน

รองประธาน

ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control

2529-ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

บริษัท ถาวรอุดร จากัด

Practices Program

(โรงแรม)

and Risk Management
- หลักสูตร Role of Compensation Committee
- หลักสูตร Role of the Chairman Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
13. นายศักดิช์ ัย พีชะพัฒน์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการอานวยการ

51 Master of Business Administration (International Business)

สามัญ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) (เกียรตินยิ ม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

66,177
(ร้อยละ 0.00)

University of Hawaii at Manoa, USA
บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
ม.ค.2560-ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2553-2559

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

(การลงทุน)

เม.ย.2560-ปัจจุบัน

กรรมการ (กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร

(ธนาคารพาณิชย์)

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

ม.ค.2560-ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการใหญ่

2553-2559

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 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

(เช่าซื้อ)

2552-2560

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลิสซิ่ง จากัด

กรรมการ

(ลีสซิ่ง)

- หลักสูตร Financial Executive Development Program
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
การอบรมภายใน
- Cybersecurity Threatscape and You

กรรมการ
2549-ปัจจุบัน

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

กรรมการ

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จากัด (มหาชน)
(ประกันภัย)

A1-11

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร

(ประเภทธุรกิจ)

- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset
and the opportunity in Thailand
บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จากัด
- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance
into Corrupt-less Society
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต
- 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
14. นายพิธาดา วัชรศิริธรรม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

54 Master of Business Administration
Indiana University of Pennsylvania, USA

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
ม.ค.2556-ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

2553-ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบรรษัทธนกิจ

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

2554-ปัจจุบัน

กรรมการ

- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
(หลักทรัพย์)

Intermediaries (2016)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อื่นๆ

- หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการ

-

ลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 5
สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
15. นายชลิต ศิลป์ศรีกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

57 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สามัญ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Financial Executive Development Program (FINEX 14)
สมาคมสถาบันการศึกษาธนาคารและการเงินไทย
- หลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหาร

79

-

(ร้อยละ 0.00)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาบัญชี)
บุรมิ สิทธิ

-

กลุ่มทิสโก้
ก.พ.2560-ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ก.ค.2556-ม.ค.2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

(การลงทุน)

ก.พ.2560-ปัจจุบัน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสินเชื่อรายย่อย

ก.ค.2556-ม.ค.2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายธุรกิจธนบดีธนกิจ

(ธนาคารพาณิชย์)

มี.ค.2560-ปัจจุบัน

บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จากัด

ประธานคณะกรรมการ

Crestcom Bullet Proof Manager

(ลีสซิ่ง)

- หลักสูตร Director Certification Program

อื่นๆ
-

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
A1-12

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร

(ประเภทธุรกิจ)

การอบรมภายใน
- Cybersecurity Threatscape and You
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset
and the opportunity in Thailand
บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จากัด
- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance
into Corrupt-less Society
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต
16. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

51 Master of Business Administration (Finance)

สามัญ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

195,800

-

(ร้อยละ 0.02)

University of Wisconsin-Milwaukee, USA
บุรมิ สิทธิ

กลุ่มทิสโก้
ก.พ.2560-ปัจจุบัน

-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification Program

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจธนบดีและบริการธนาคาร

ม.ค.2553-ม.ค.2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

(การลงทุน)

ก.พ.2560-ปัจจุบัน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจธนบดีและบริการธนาคาร

ก.ค.2556-ม.ค.2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายสินเชื่อรายย่อย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2560-ปัจจุบัน

กรรมการ

2560-ปัจจุบัน

กรรมการ

เม.ย.2560-ปัจจุบัน

กรรมการ

การอบรมภายใน

(ธนาคารพาณิชย์)
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
(หลักทรัพย์)

- Cybersecurity Threatscape and You
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
(หลักทรัพย์จัดการกองทุน)

- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset
and the opportunity in Thailand

บริษัท หลักทรัพย์ทปี่ รึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จากัด
(ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภททีป่ รึกษา)

บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จากัด

อื่นๆ

- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance

2542-2561

กรรมการ

into Corrupt-less Society

บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จากัด
(ขนส่ง)

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต
17. นายไพบูลย์ นลินทรางกูร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

50 Master of Business Administration (Finance)

สามัญ

(ร้อยละ 0.04)

Bachelor of Arts (Computer Science)
Indiana University at Bloomington, USA
Bachelor of Arts (Computer Science)
University of California at Santa Cruz, USA
Chartered Financial Analyst

286,000

บุรมิ สิทธิ

-

กลุ่มทิสโก้
2553-ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

2549-ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด

2548-ปัจจุบัน

กรรมการ

(หลักทรัพย์)

2554-ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

บริษัท หลักทรัพย์ทปี่ รึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จากัด

-

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

CFA Institute, USA

(ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภททีป่ รึกษา)

A1-13

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร

(ประเภทธุรกิจ)

- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับ

อื่นๆ

นักบริหารระดับสูง รุ่น 19

2561-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

สถาบันพระปกเกล้า

2553-2557

ประธานกรรมการ

2560-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

สมาพันธ์นกั วิเคราะห์การลงทุนแห่งเอเชีย

2552-ปัจจุบัน

นายกสมาคม

สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

2557-2558

สมาชิกสภาปฏิรปู แห่งชาติ

สภาปฏิรปู แห่งชาติ

2553-2557

กรรมการ

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือ่ แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

2551-2557

กรรมการ

คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย

- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 5
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 3
สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 5

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

สถาบันวิทยาการการค้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries (2016)
- หลักสูตร Director Certification Program
- หลักสูตร Audit Committee Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การอบรมภายใน
- Cybersecurity Threatscape and You
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
18. นายชาตรี จันทรงาม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สายควบคุมการเงินและบริหาร
ความเสี่ยง

48 Master of Finance (Distinction)

สามัญ

Master of Business Administration (International Business)
Schiller International University, UK

30,000
(ร้อยละ 0.00)

Imperial College, London, UK
บุรมิ สิทธิ

-

กลุ่มทิสโก้
2560-ปัจจุบัน

2553-2560

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง

(การลงทุน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2555-ปัจจุบัน

รักษาการหัวหน้าการลงทุน

Certified Financial Analyst

2558-ปัจจุบัน

กรรมการ

- หลักสูตร Corporate Governance for Capital

2554-ปัจจุบัน

กรรมการ

2554-ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จากัด
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

Market Intermediaries (2016)
- หลักสูตร Director Certification Program

บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จากัด
(ลีสซิ่ง)

CFA Institute, USA

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัท หลักทรัพย์ทปี่ รึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จากัด
(ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภททีป่ รึกษาการลงทุน)

A1-14

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
การอบรมภายใน

(ประเภทธุรกิจ)
2554-ปัจจุบัน

กรรมการ

2552-ปัจจุบัน

กรรมการ

2552-ปัจจุบัน

กรรมการ

- Cybersecurity Threatscape and You

บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทสิ โก้ จากัด
(บริการงานด้านฝึกอบรม)

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
(หลักทรัพย์)

and the opportunity in Thailand
บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จากัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
(หลักทรัพย์จัดการกองทุน)

2552-ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ไฮเวย์ จากัด

2554-2560

กรรมการ

บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จากัด
(ประกันภัย)

อื่นๆ
19. นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

20. นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

52 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมภายใน
- Cybersecurity Threatscape and You
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset
and the opportunity in Thailand
บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จากัด
- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance
into Corrupt-less Society
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต
52 Master of Business Administration
The University of Mississippi, USA
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Financial Executive Development Program (FINEX)
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
การอบรมภายใน
- Cybersecurity Threatscape and You

สามัญ
บุรมิ สิทธิ

-

มี.ค.2560-ปัจจุบัน
ก.พ.2560-ปัจจุบัน
2558–ม.ค.2560
2552–2558
ก.ย.2561-ปัจจุบัน

กลุ่มทิสโก้
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – บริหารการขาย และการตลาด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 1
ผู้อานวยการสายอาวุโส - สินเชื่อรายย่อย – บริหารผลิตภัณฑ์และการตลาด
รองหัวหน้าธนกิจลูกค้ารายย่อยและหัวหน้าบริหารการขายทางกรุงเทพ
กรรมการ

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)
บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จากัด
(ประกันภัย)

อื่นๆ
-

สามัญ
บุรมิ สิทธิ

-

ก.พ.2560-ปัจจุบัน

กลุ่มทิสโก้
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ก.พ.2560-ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 2

2556-ม.ค.2560
ก.ค.2556-2558

ผู้อานวยการสายอาวุโส สินเชื่อรายย่อย – บริหารกิจการสาขา
ผู้อานวยการสายอาวุโส หัวหน้าบริการขายทางสาขา

2559–ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

บริษัท ออล-เวย์ส จากัด
(บริการบัตรเครดิต)
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด

ความสัมพันธ์
ระหว่างกรรมการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

47 Master of Business Administration
Eastern Michigan University, USA
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมภายใน

(ประเภทธุรกิจ)
2556-ปัจจุบัน

กรรมการ

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
ก.พ.2560-ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ก.พ.2560-ปัจจุบัน
2553-ม.ค.2560

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ปฏิบัติการสินเชื่อรายย่อย
ผู้อานวยการสายอาวุโส – ปฏิบัติการสินเชื่อรายย่อย

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

- Cybersecurity Threatscape and You

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ออล-เวย์ส จากัด

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance

2551 – ปัจจุบัน

กรรมการ

(บริการบัตรเครดิต)
บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จากัด

into Corrupt-less Society

(ลีสซิ่ง)
อื่นๆ

ต่อต้านการทุจริต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ไฮเวย์ จากัด
(เช่าซื้อ)

อื่นๆ
-

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
22. นายพิชา รัตนธรรม

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset
and the opportunity in Thailand
บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จากัด
- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance
into Corrupt-less Society
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต

21. นายเดชพินันท์ สุทัศนทรวง

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว

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

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
ก.พ.2560-ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ก.พ.2560-ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ธุรกิจธนบดี

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

2556-ม.ค.2560

ผู้อานวยการสายอาวุโส - ธุรกิจธนบดีธนกิจ

(ธนาคารพาณิชย์)

2553-ปัจจุบัน

หัวหน้าธุรกิจธนบดีธนกิจ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (สถิต)ิ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Financial Executive Development Program
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

การอบรมภายใน

อื่นๆ

- Cybersecurity Threatscape and You

-

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset
and the opportunity in Thailand
บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จากัด
- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance
into Corrupt-less Society
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด
23. นายไพรัช ศรีวไิ ลฤทธิ์
เลขานุการบริษัท
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สานักกากับดูแลกิจการ

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
53 พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Certified Internal Auditor (CIA)

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

(ประเภทธุรกิจ)

-

กลุ่มทิสโก้
ก.พ.2560-ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สานักกากับดูแลกิจการ

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ก.ย.2556-ปัจจุบัน

เลขานุการบริษัท

(การลงทุน)

2556-2559

หัวหน้าสานักกากับดูแลกิจการ

ก.ย.2556-ปัจจุบัน

กรรมการ

Certified Financial Service Auditor (CFSA)

ก.ย.2556-ปัจจุบัน

กรรมการ

ก.ย.2556-2561

กรรมการ

Market Intermediaries (2016)
- หลักสูตร Company Secretary Program

บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จากัด
(ประกันภัย)

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), USA
อื่นๆ

- หลักสูตร Advances for Corporate Secretaries
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital

บริษัท ไฮเวย์ จากัด
(เช่าซื้อ)

The Institute of Internal Auditors (IIA), USA
Certified Fraud Examiner (CFE)

บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จากัด
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

Certificate in Control Self-Assessment (CCSA)

2554-ปัจจุบัน

กรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง

2553-ปัจจุบัน

กรรมการพัฒนาการตรวจสอบภายในภาคราชการ

กรมบัญชีกลาง

2553-ปัจจุบัน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรุงเทพมหานคร

- หลักสูตร Company Reporting Program
- หลักสูตร Board Reporting Program
- หลักสูตร Effective Minutes Taking
- หลักสูตร Audit Committee Program
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร GRI Certified Training on G4 Reporting
สถาบันไทยพัฒน์
- ประกาศนียบัตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระดับสูง
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การอบรมภายใน
- Cybersecurity Threatscape and You
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance
into Corrupt-less Society
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด
24. นางสาวภาวิณี องค์วาสิฏฐ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
50 Master of Business Administration (Computer)

สามัญ

-

-

Oregon State University
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

บุรมิ สิทธิ

(ประเภทธุรกิจ)

-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมภายใน

กลุ่มทิสโก้
2562-ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2560-2561

ผู้อานวยการสายอาวุโส

(การลงทุน)

2561-ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด

2559-ปัจจุบัน

กรรมการ

(ธุรกิจการเงิน)

2554-2560

หัวหน้าจัดการลงทุน

- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset

อื่นๆ

and the opportunity in Thailand

2561-ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จากัด

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จากัด
(ให้บริการจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจต่างๆ)

- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance
into Corrupt-less Society
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต
25. นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส
ผู้อานวยการสายอาวุโส

51 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สามัญ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดทัว่ ไป) เกียรตินยิ มอันดับ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 21

8,000
(ร้อยละ 0.00)

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บุรมิ สิทธิ

-

กลุ่มทิสโก้
ปัจจุบัน

ผู้อานวยการสายอาวุโส

2561-ปัจจุบัน

กรรมการอานวยการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด

2552-ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

(ธุรกิจการเงิน)

-

(การลงทุน)

สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน FINEX รุ่นที่ 23

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

อื่นๆ
2561-ปัจจุบัน

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
นักวางแผนการเงิน Certified Financial Planner (CFP)
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
การอบรมภายใน
- Cybersecurity Threatscape and You
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset
and the opportunity in Thailand
บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จากัด
- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance
into Corrupt-less Society
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต
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กรรมการ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด
26. นางสาวรัชฎา พฤกษานุบาล
ผู้อานวยการสายอาวุโส

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
48 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)

สามัญ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

79,000

กลุ่มทิสโก้

-

(ร้อยละ 0.01)
บุรมิ สิทธิ

(ประเภทธุรกิจ)
2562-ปัจจุบัน

ผู้อานวยการสายอาวุโส

-

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

Tokyo Institute of Technology

2561-ปัจจุบัน

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวหน้าบริการธนาคาร

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

รักษาการหัวหน้าบริหารเงิน

(ธนาคารพาณิชย์)

รักษาการหัวหน้าปฏิบัติการด้านกองทุน
2547 - 2560

รองหัวหน้าบริหารเงิน
อื่นๆ
-

27. นางสาววันธนา โชติชัยสถิตย์
ผู้อานวยการสายอาวุโส
เทคโนโลยีสารสนเทศ

53 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

หัวหน้าบริหารความเสี่ยง

ผู้อานวยการสายอาวุโส เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิต)ิ

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28. นายนิพนธ์ วงษ์โชติวฒ
ั น์

กลุ่มทิสโก้
2561-ปัจจุบัน

42 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน)

สามัญ

-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บุรมิ สิทธิ

-

2561-ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทิสโก้อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จากัด

2557-2561

กรรมการผู้จัดการ

(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

-

กลุ่มทิสโก้
ก.พ.2556-ปัจจุบัน

หัวหน้าบริหารความเสี่ยงองค์กร

ปัจจุบัน

กรรมการ

Bachelor of Commerce (Finance & Economics)

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

University of Wollongong, Australia

บริษัท ออล-เวย์ส จากัด
(บริการบัตรเครดิต)

อื่นๆ
29. นายภูวรินทร์ กุลพัฒน์กานนท์
หัวหน้าวิเคราะห์ความเสี่ยงและธุรกิจ

38 Master of Arts in Economics
New York University, USA

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

กลุ่มทิสโก้
พ.ค.2557-ปัจจุบัน

หัวหน้าวิเคราะห์ความเสี่ยงและธุรกิจ

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2553-2557

หัวหน้าวิจัยความเสี่ยง

(การลงทุน)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อื่นๆ
-

Financial Risk Manager (FRM)
Global Association of Risk Professionals, USA
30. นางสาวชุตินธร ไวกาสี
หัวหน้าบัญชี

55 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)

สามัญ

บัญชีบัณฑิต (ทฤษฎีบัญชี)

16,356
(ร้อยละ 0.00)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บุรมิ สิทธิ

-

กลุ่มทิสโก้
2552-ปัจจุบัน

หัวหน้าบัญชี

-

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อื่นๆ
-
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด
31. นายกนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์
หัวหน้าวางแผนและงบประมาณ

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
42 Master of Management (Operation Research)

สามัญ

Master of International Economics and Finance

13,200

-

(ร้อยละ 0.00)

Case Western Reserve University, USA
บุรมิ สิทธิ

(ประเภทธุรกิจ)
กลุ่มทิสโก้
ก.พ.2556-ปัจจุบัน

หัวหน้าวางแผนและงบประมาณ

-

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

ปัจจุบัน

กรรมการ

ปัจจุบัน

กรรมการ

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จากัด
(ประกันภัย)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จากัด
(ลีสซิ่ง)
บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จากัด
(ลีสซิ่ง)

อื่นๆ
32. นางสาวสุรางค์ เตชะรุ่งนิรันดร์
หัวหน้าควบคุมสินเชื่อ

43 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงิน)

สามัญ

-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บุรมิ สิทธิ

-

-

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

กลุ่มทิสโก้
ม.ค.2562-ปัจจุบัน

หัวหน้าสานักควบคุมสินเชื่อ

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ก.ค.2556-ปัจจุบัน

หัวหน้าสานักคณะกรรมการสินเชื่อ

(การลงทุน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อื่นๆ
-

33. นายพิชิต ตรีเทพาสัมพันธ์
หัวหน้าประเมินราคาทรัพย์สิน

45 เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผน
ทีอ่ ยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
ก.ค.2556-ปัจจุบัน

หัวหน้าประเมินราคาทรัพย์สิน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินทรัพย์สิน

อื่นๆ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
34. นางดุลยรัตน์ ทวีผล
หัวหน้ากากับ

61 บัญชีบัณฑิต (บัญชี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
ก.ค.2556-ปัจจุบัน

หัวหน้ากากับ

ก.ย.2556-ปัจจุบัน

กรรมการ

- หลักสูตร Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries รุ่นที่ 15/2559

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัท หลักทรัพย์ทปี่ รึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จากัด
(ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภททีป่ รึกษาการลงทุน)

2552-ปัจจุบัน

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

2552-ปัจจุบัน

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
(หลักทรัพย์)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
(หลักทรัพย์จัดการกองทุน)

อื่นๆ
-
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ปี)

ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด
35. นางสาวมณีรัตน์ วัฒนจักร์
หัวหน้ากากับ - ธุรกิจธนาคาร

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
49 บัญชีมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

(ประเภทธุรกิจ)

-

บัญชีบัณฑิต

กลุ่มทิสโก้
2560-ปัจจุบัน

หัวหน้ากากับ - ธุรกิจธนาคาร

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2553-2560

หัวหน้ากากับ - ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน

(การลงทุน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อื่นๆ
-

36. นางญาณินี ภาพน้า

48 บัญชีบัณฑิต (เกียรตินยิ มอันดับสอง)

สามัญ

-

หัวหน้ากากับ -

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บุรมิ สิทธิ

-

-

ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน

กลุ่มทิสโก้
มี.ค.2560-ปัจจุบัน

หัวหน้ากากับ - ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2557-ก.พ.2560

เจ้าหน้าทีก่ ากับอาวุโส - ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน

(การลงทุน)

2553-2557

เจ้าหน้าทีก่ ากับ - ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อื่นๆ
-

37. นางสาวสกรรัตน์ มานุวงศ์
หัวหน้ากากับ - ธุรกิจหลักทรัพย์

48 บัญชีบัณฑิต (บัญชี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

กลุ่มทิสโก้
2560-ปัจจุบัน

หัวหน้ากากับ - ธุรกิจหลักทรัพย์

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2553-2559

หัวหน้ากากับ - ธุรกิจธนาคาร

(การลงทุน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อื่นๆ
-

- หลักสูตร Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries (2016)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
38. นางสาวชื่นจิต ตระการรัตติ
หัวหน้าบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ

47 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
ส.ค.2557-ปัจจุบัน

หัวหน้าบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

บัญชีบัณฑิต (บัญชี)

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อื่นๆ
2551-2557

ผู้อานวยการ

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

39. นางสาวณัฎฐินี สุวรรณพาณิชย์
หัวหน้ากฎหมาย

45 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
2553-ปัจจุบัน

หัวหน้ากฎหมาย

นิติศาสตรบัณฑิต

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อื่นๆ
-

40. นางสาวจิราภรณ์ ซอสุขไพบูลย์
หัวหน้าตรวจสอบภายใน

48 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สามัญ

(ร้อยละ 0.00)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (บัญชี)

16,544

บุรมิ สิทธิ

-

กลุ่มทิสโก้
ก.พ.2556-ปัจจุบัน

หัวหน้าตรวจสอบภายใน

-

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อื่นๆ
-

Certified Internal Auditor (CIA)
The Institute of Internal Auditors (IIA), USA
A1-21

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ปี)

ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร

(ประเภทธุรกิจ)

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
41. นางสาวฐิติมา โชติธนประสิทธิ์
รักษาการหัวหน้าสอบทานสินเชื่อ
ผู้ช่วยหัวหน้าตรวจสอบภายใน

49 วิทยาศาตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ)

สามัญ

-

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
ก.ค. 2561-ปัจจุบัน

บัญชีบัณฑิต

รักษาการหัวหน้าสอบทานสินเชื่อ/ผู้ช่วยหัวหน้าตรวจสอบภายใน

ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยหัวหน้าตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊บ จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

อื่นๆ
-

42. นายเอกรัฐ พงษ์กิติวณิชกุล
หัวหน้าบริหารความเสี่ยง

43 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
ก.ค.2561-ปัจจุบัน

หัวหน้าบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

มี.ค.2560-ก.ค.2561 หัวหน้ากากับข้อมูล

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

เม.ย.2558-มี.ค.2560 ผู้จัดการจัดการข้อมูล
ก.พ.2556-เม.ย.2558 ผู้ช่วยหัวหน้าตรวจสอบภายใน
หัวหน้าตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อื่นๆ
43. นางสาวนาถฤดี ศิวะบุตร
หัวหน้านิเทศสัมพันธ์

58 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)

สามัญ

-

(ร้อยละ 0.01)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

120,000

บุรมิ สิทธิ

กลุ่มทิสโก้
2552-ปัจจุบัน

หัวหน้านิเทศสัมพันธ์

-

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อื่นๆ
-

44. นายคมสร ประกอบผล
หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ
และกลยุทธ์ทสิ โก้

39 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

กลุ่มทิสโก้
2561-ปัจจุบัน

หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทสิ โก้

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2557-2560

หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทิสโก้

(การลงทุน)

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรนิ ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อื่นๆ
-

45. นายสมชาติ ลาภาพงศ์
หัวหน้าธุรการสานักงาน

56 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
2553-ปัจจุบัน

หัวหน้าธุรการสานักงาน

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

อื่นๆ
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ปี)

ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด
46. นางอารี อาชามงคล
หัวหน้าจัดซื้อและจัดการ
ผู้จัดจาหน่าย

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
49 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

(ประเภทธุรกิจ)

-

กลุ่มทิสโก้
มิ.ย. 2561-ปัจจุบัน

หัวหน้าจัดซื้อและจัดการผู้จัดจาหน่าย

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิ มอันดับสอง

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2557-2561

หัวหน้าจัดหาและกากับผู้ให้บริการ

บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จากัด

2556-2557

Assistant Head of IT Business Alignment / IT

(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

อื่นๆ
47. นายวัศกร เทพทิม
หัวหน้าสายทรัพยากรบุคคล

46 Master of Information System

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
2555-ปัจจุบัน

หัวหน้าสายทรัพยากรบุคคล

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

2554-ปัจจุบัน

ผู้อานวยการศูนย์การเรียนรู้ทสิ โก้

บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทสิ โก้ จากัด

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2554-ปัจจุบัน

กรรมการ

(บริการงานด้านฝึกอบรม)

University of Manchester, UK
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

อื่นๆ
48. นายกิตติพงษ์ ติยะบุญชัย
หัวหน้าการจัดการทรัพยากรบุคคล

46 Master of Information Systems

สามัญ

-

(ร้อยละ 0.00)

University of Memphis, USA
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

8,823

บุรมิ สิทธิ

กลุ่มทิสโก้
ต.ค.2556-ปัจจุบัน

อื่นๆ
-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้าบริการงานทรัพยากรบุคคล

34 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)
49. นางสาวชุติภรณ์ เหลืองรุ่งสว่าง

หัวหน้าการจัดการทรัพยากรบุคคล

-

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
ก.พ.2560-ปัจจุบัน

หัวหน้าบริการงานทรัพยากรบุคคล

มี.ค.2559-ม.ค.2560 หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการงานทรัพยากรบุคคล

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

มี.ค.2558-ก.พ.2559 เจ้าหน้าทีบ่ ริการงานทรัพยากรบุคคลอาวุโส
ส.ค.2557-มี.ค.2558 เจ้าหน้าทีบ่ ริการงานทรัพยากรบุคคล
อื่นๆ
2550 - 2557

หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จากัด
(อุตสาหกรรมอาหาร)

หมายเหตุ:

/1 รวมคู่สมรสและบุตรทีย่ ังไม่บรรลุนติ ิภาวะ

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษทั มีหน้าทีร่ ับผิดชอบดาเนินการจัดทาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจาปี หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ดาเนินการเก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการ
และผูบ้ ริหาร รวมถึงดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

1.3 รายละเอียดการถือหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)
หุ้นสามัญ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายนาม

ณ วันที่

ณ วันที่

1 ม.ค. 2561

1 ม.ค. 2562

2,221,010

2,221,010

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

นายฮอน คิท ชิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)

หุ้นบุริมสิทธิ

สัดส่วน
การถือหุ้นบริษัท
(ร้อยละ)

ณ วันที่

ณ วันที่

1 ม.ค. 2561

1 ม.ค. 2562

-

-

-

-

0.28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

-

-

-

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล

-

-

-

-

-

-

-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

-

-

-

รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์

-

-

-

-

-

-

-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

-

-

-

ศ. ดร. ปราณี ทินกร

-

-

-

-

-

-

-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

-

-

-

นางภัทรียา เบญจพลชัย

-

-

-

-

-

-

-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

-

-

-

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์

-

-

-

-

-

-

-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

-

-

-

ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

-

-

-

-

-

-

-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

-

-

-

100,035

150,035

50,000

-

-

-

0.02

-

-

-

-

-

-

-

นายปลิว มังกรกนก

นายสถิตย์ อ๋องมณี
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ระหว่างปี

A1-24

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ระหว่างปี

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

หุ้นสามัญ
ลาดับ

รายนาม

10 นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
11 นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
12 นางกฤษณา ธีระวุฒิ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
13 นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
14 นายพิธาดา วัชรศิริธรรม
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
15 นายชลิต ศิลป์ศรีกุล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
16 นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
17 นายไพบูลย์ นลินทรางกูร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
18 นายชาตรี จันทรงาม
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
19 นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ วันที่

ณ วันที่

1 ม.ค. 2561

1 ม.ค. 2562

-

-

-

หุ้นบุริมสิทธิ

สัดส่วน
การถือหุ้นบริษัท
(ร้อยละ)

ณ วันที่

ณ วันที่

1 ม.ค. 2561

1 ม.ค. 2562

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,644,000

3,700,000

56,000

-

-

-

0.46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66,177

66,177

-

-

-

-

0.01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

79

79

-

-

-

-

0.00

195,800

195,800

-

-

-

-

0.00

-

-

-

-

-

-

-

286,000

286,000

-

-

-

-

0.04

-

-

-

-

-

-

-

30,000

30,000

-

-

-

-

0.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ระหว่างปี

A1-25

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ระหว่างปี

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

หุ้นสามัญ
ลาดับ

รายนาม

20 นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
21 นายเดชพินันท์ สุทัศนทรวง
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
22 นายพิชา รัตนธรรม
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
23 นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
24 นางสาวภาวิณี องวาสิฏฐ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
25 นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
26 นางสาวรัชฎา พฤกษานุบาล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
27 นางสาววันธนา โชติชัยสถิตย์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
28 นายนิพนธ์ วงษ์โชติวัฒน์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
29 นายภูวรินทร์ กุลพัฒน์กานนท์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ วันที่

ณ วันที่

1 ม.ค. 2561

1 ม.ค. 2562

-

-

-

หุ้นบุริมสิทธิ

สัดส่วน
การถือหุ้นบริษัท
(ร้อยละ)

ณ วันที่

ณ วันที่

1 ม.ค. 2561

1 ม.ค. 2562

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

79,000

-

-

-

-

0.01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ระหว่างปี

A1-26

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ระหว่างปี

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

หุ้นสามัญ
ลาดับ

รายนาม

30 นางสาวชุตินธร ไวกาสี
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
31 นายกนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
32 นางสาวสุรางค์ เตชะรุ่งนิรันดร์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
33 นายพิชิต ตรีเทพาสัมพันธ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
34 นางดุลยรัตน์ ทวีผล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
35 นางสาวมณีรัตน์ วัฒนจักร์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
36 นางญาณินี ภาพน้า
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
37 นางสาวสกรรัตน์ มานุวงศ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
38 นางสาวชื่นจิต ตระการรัตติ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
39 นางสาวณัฎฐินี สุวรรณพาณิชย์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ วันที่

ณ วันที่

1 ม.ค. 2561

1 ม.ค. 2562

16,356

16,356

-

หุ้นบุริมสิทธิ

สัดส่วน
การถือหุ้นบริษัท
(ร้อยละ)

ณ วันที่

ณ วันที่

1 ม.ค. 2561

1 ม.ค. 2562

-

-

-

-

0.00

-

-

-

-

-

-

13,200

13,200

-

-

-

-

0.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ระหว่างปี

A1-27

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ระหว่างปี

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

หุ้นสามัญ
ลาดับ

รายนาม

40 นางสาวจิราภรณ์ ซอสุขไพบูลย์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
41 นางสาวฐิติมา โชติธนประสิทธิ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
42 นายเอกรัฐ พงษ์กิติวณิชกุล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
43 นางสาวนาถฤดี ศิวะบุตร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
44 นายคมสร ประกอบผล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
45 นายสมชาติ ลาภาพงศ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
46 นางสาวอารี อาชามงคล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
47 นายวัศกร เทพทิม
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
48 นายกิตติพงษ์ ติยะบุญชัย
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
49 นางสาวชุติภรณ์ เหลืองรุ่งสว่าง
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ วันที่

ณ วันที่

1 ม.ค. 2561

1 ม.ค. 2562

16,544

16,544

-

หุ้นบุริมสิทธิ

สัดส่วน
การถือหุ้นบริษัท
(ร้อยละ)

ณ วันที่

ณ วันที่

1 ม.ค. 2561

1 ม.ค. 2562

-

-

-

-

0.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

126,500

120,000

(6,500)

-

-

-

0.01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,823

8,823

-

-

-

-

0.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ระหว่างปี

A1-28

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ระหว่างปี

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย (ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)
ชื่อ-สกุล
1. นายปลิว มังกรกนก
2. นายฮอน คิท ชิง
(อเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)
3. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล/4
4. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
5. ศ. ดร. ปราณี ทินกร
6. นางภัทรียา เบญจพลชัย
7. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
8. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
9. นายสถิตย์ อ๋องมณี
10. นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)
11. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล
12. นางกฤษณา ธีระวุฒิ
13. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ /3
14. นายพิธาดา วัชรศิริธรรม /3
15. นายชลิต ศิลป์ศรีกลุ /3
16. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ /3

บมจ.
ทิสโก้
บมจ.
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ธนาคารทิสโก้
ID, C
NED, VC,
NCC
ED, CEBD
ID, CAC
ID, CNCC
ID, CCGC
ID, CGC, AC
NED, CGC
ID, AC, NCC
ED, EBD
ED, EBD,
GCEO
A
PRES, COO
SEVP
SEVP
SEVP

บริษัทในกลุ่มทิสโก้
บจ. ทิสโก้
บจ. ทิสโก้
บจ.
บจ.
อินฟอร์เมชั่น อินชัวรันส์ ศูนย์การเรียนรู้
ไฮเวย์
เทคโนโลยี
โซลูชั่น
ทิสโก้
-

บล.
ทิสโก้

บลจ.
ทิสโก้

ID, C
-

-

-

ED, CEBD
ID, CAC
ID, AC
ID, AC
ED, EBD
ED, EBD

C, AC
-

C, AC

-

-

-

ED, EBD, PRES
SEVP
SEVP
SEVP

D
D

D

-

-

-

1

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จากัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จากัด
3
ผู้บริหารของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ที่ได้รับมอบหมาย (Secondment) ไปบริหารจัดการบริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้
4
นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ลาออกจากคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2562
2

A2-1

-

บจ. ทิสโก้
โตเกียว
ลีสซิ่ง
-

บลป.
ดอยซ์
ทิสโก้/1
-

บจ.
เอชทีซี
ลีสซิ่ง/2
-

-

-

-

-

-

-

-

C
-

D

-

บจ.
ออล-เวยส์

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย

ชื่อ-สกุล
17. นายไพบูลย์ นลินทรางกูร /3
18. นายชาตรี จันทรงาม
19. นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล
20. นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา
21. นายเดชพินันท์ สุทัศนทรวง
22. นายพิชา รัตนธรรม
23. นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์
24. นางสาวภาวิณี องค์วาสิฏฐ์
25. นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส
26. นางสาวรัชฎา พฤกษานุบาล
27. นางสาววันธนา โชติชัยสถิตย์
28. นายนิพนธ์ วงษ์โชติวัฒน์
29. นายภูวรินทร์ กุลพัฒน์กานนท์
30. นางสาวชุตินธร ไวกาสี
31. นายกนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์
32. นางสุรางค์ เตชะรุ่งนิรันดร์
33. นายพิชิต ตรีเทพาสัมพันธ์
34. นางดุลยรัตน์ ทวีผล
35. นางสาวมณีรัตน์ วัฒนจักร์
36. นางญาณินี ภาพน้า

บมจ.
ทิสโก้
บมจ.
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ธนาคารทิสโก้
FEVP
FEVP
EVP
EVP
EVP
EVP
CS, EVP, DH
EVP
AEVP
AEVP
AEVP
FH
FH
FH
FH
FH
FH
DH
FH
FH

EVP
EVP
EVP
EVP
CS
-

บล.
ทิสโก้

บลจ.
ทิสโก้

D, CEO
D
CS
D, AC
-

D
CS
D, CEO
D, PRES
D, AC
-

บริษัทในกลุ่มทิสโก้
บจ. ทิสโก้
บจ. ทิสโก้
บจ.
บจ.
อินฟอร์เมชั่น อินชัวรันส์ ศูนย์การเรียนรู้
ไฮเวย์
เทคโนโลยี
โซลูชั่น
ทิสโก้
D
D
D
D
C
D
D
D
D
D
-

1

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จากัด
3
ผู้บริหารของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ที่ได้รับมอบหมาย (Secondment) ไห้บริหารจัดการบริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้
2

A2-2

บจ.
ออล-เวยส์
D
D
D
-

บจ. ทิสโก้ บลป.
โตเกียว ดอยซ์
ลีสซิ่ง
ทิสโก้/1
C, CEO
D
D
CS
D
D
-

บจ.
เอชทีซี
ลีสซิ่ง/2
D
D
-

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย

ชื่อ-สกุล
37. นางสาวสกรรัตน์ มานุวงศ์
38. นางสาวชื่นจิต ตระการรัตติ
39. นางสาวณัฎฐินี สุวรรณพาณิชย์
40. นางสาวจิราภรณ์ ซอสุขไพบูลย์
41. นางสาวฐิติมา โชติธนประสิทธิ์
42. นายเอกรัฐ พงษ์กิติวณิชกุล
43. นางสาวนาถฤดี ศิวะบุตร
44. นายคมสร ประกอบผล
45. นายสมชาติ ลาภาพงศ์
46. นางอารี อาชามงคล
47. นายวัศกร เทพทิม
48. นายกิตติพงษ์ ติยะบุญชัย
49. นางสาวชุติภรณ์ เหลืองรุ่งสว่าง

บมจ.
ทิสโก้
บมจ.
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ธนาคารทิสโก้
FH
FH
FH
FH
FH
FH
FH
FH
FH
FH
DH
FH
FH

-

บล.
ทิสโก้

บลจ.
ทิสโก้

-

-

บริษัทในกลุ่มทิสโก้
บจ. ทิสโก้
บจ. ทิสโก้
บจ.
บจ.
อินฟอร์เมชั่น อินชัวรันส์ ศูนย์การเรียนรู้
ไฮเวย์
เทคโนโลยี
โซลูชั่น
ทิสโก้
D, H
-

A2-3

บจ.
ออล-เวยส์
-

บจ. ทิสโก้
โตเกียว
ลีสซิ่ง
-

บลป.
ดอยซ์
ทิสโก้/1
-

บจ.
เอชทีซี
ลีสซิ่ง/2
-

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย

หมายเหตุ :
ประเภทกรรมการ
ID
= กรรมการอิสระ
NED
= กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ED
= กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
D
= กรรมการ

ตาแหน่งด้านกรรมการ
C
= ประธานคณะกรรมการ
VC
= รองประธานคณะกรรมการ
A
= ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
CEBD = ประธานคณะกรรมการบริหาร
EBD
= กรรมการบริหาร
CAC
= ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
AC
= กรรมการตรวจสอบ
CNCC = ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
NCC
= กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
CCGC = ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
CGC = กรรมการกากับดูแลกิจการ
CS
= เลขานุการบริษัท

A2-4

ตาแหน่งด้านบริหาร
GCEO = ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มทิสโก้
COO = กรรมการอานวยการ
SEVP = รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
FEVP = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
EVP
= ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
AEVP = ผู้อานวยการสายอาวุโส
CEO
= ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
PRES = กรรมการผู้จัดการใหญ่
H
= ผู้อานวยการศูนย์
DH
= หัวหน้าสายงาน
FH
= หัวหน้าหน่วยงาน
= ไม่ได้ดารงตาแหน่งใดๆ

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัท

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้างานผูต้ รวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)
ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด
1. นายไพรัช ศรีวไิ ลฤทธิ์
เลขานุการบริษัท
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สานักกากับดูแลกิจการ

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
53 พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Certified Internal Auditor (CIA)

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

(ประเภทธุรกิจ)

-

กลุ่มทิสโก้
ก.พ.2560-ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สานักกากับดูแลกิจการ

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ก.ย.2556-ปัจจุบัน

เลขานุการบริษัท

(การลงทุน)

2556-2559

หัวหน้าสานักกากับดูแลกิจการ

ก.ย.2556-ปัจจุบัน

กรรมการ

Certified Financial Service Auditor (CFSA)

ก.ย.2556-ปัจจุบัน

กรรมการ

ก.ย.2556-ปัจจุบัน

กรรมการ

Market Intermediaries (2016)
- หลักสูตร Company Secretary Program

บริษัท ไฮเวย์ จากัด
(เช่าซื้อ)

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), USA
อื่นๆ

- หลักสูตร Advances for Corporate Secretaries
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital

บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จากัด
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

The Institute of Internal Auditors (IIA), USA
Certified Fraud Examiner (CFE)

บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จากัด
(ประกันภัย)

Certificate in Control Self-Assessment (CCSA)

2554-ปัจจุบัน

กรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง

2553-ปัจจุบัน

กรรมการพัฒนาการตรวจสอบภายในภาคราชการ

กรมบัญชีกลาง

2553-ปัจจุบัน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรุงเทพมหานคร

- หลักสูตร Company Reporting Program
- หลักสูตร Board Reporting Program
- หลักสูตร Effective Minutes Taking
- หลักสูตร Audit Committee Program
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร GRI Certified Training on G4 Reporting
สถาบันไทยพัฒน์
- ประกาศนียบัตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระดับสูง
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การอบรมภายใน
- Cybersecurity Threatscape and You
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance
into Corrupt-less Society
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต
A3-1

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัท

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด
2. นางดุลยรัตน์ ทวีผล
หัวหน้ากากับ

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
61 บัญชีบัณฑิต (บัญชี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

(ประเภทธุรกิจ)

-

กลุ่มทิสโก้
ก.ค.2556-ปัจจุบัน

หัวหน้ากากับ

- หลักสูตร Corporate Governance for Capital

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

Market Intermediaries รุ่นที่ 15/2559

ก.ย.2556-ปัจจุบัน

กรรมการ

2552-ปัจจุบัน

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

2552-ปัจจุบัน

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัท หลักทรัพย์ทปี่ รึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จากัด
(ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภททีป่ รึกษาการลงทุน)
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
(หลักทรัพย์)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
(หลักทรัพย์จัดการกองทุน)

อื่นๆ
3. นางสาวจิราภรณ์ ซอสุขไพบูลย์
หัวหน้าตรวจสอบภายใน

48 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สามัญ

(ร้อยละ 0.00)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (บัญชี)

16,544

บุรมิ สิทธิ

-

กลุ่มทิสโก้
ก.พ.2556-ปัจจุบัน

หัวหน้าตรวจสอบภายใน

-

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อื่นๆ
-

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

A3-2

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
หลักทรัพย์
ที่ประเมิน
อาคารชุด
สานักงานและ
ส่วนปรับปรุง

ราคาประเมิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2,499,600,000

วัตถุประสงค์
การประเมินราคา

บริษัท
ผู้ประเมิน

วันที่
ในรายงาน

เพื่อปฏิบัติตามประกาศ ธปท. ที่
สนส. 7/2558 เรื่อง องค์ประกอบ
ของเงินกองทุนสาหรับธนาคาร
พาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ
และมาตรฐานการบัญชี เรื่อง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

บริษัท ซีบีอาร์อี
(ประเทศไทย) จากัด

7 พฤศจิกายน
2561
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เอกสารแนบ 5
รายงานจากคณะกรรมการบริหาร
ในระหว่ า งปี 2561 คณะกรรมการบริ ห ารของบริ ษั ท ทิ ส โก้ ไ ฟแนนเชี ย ลกรุ๊ ป จ ากั ด (มหาชน) ประกอบด้ ว ย
กรรมการบริหารจานวน 4 ท่าน ดังนี้
1. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล

ประธานคณะกรรมการบริหาร

2. นายชือ-เหา ชุน (โฮเวิร์ด ซุน)

กรรมการบริหาร

3. นายทาคาชิ คุโรเมะ

กรรมการบริหาร (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 23 เมษายน 2561)

4. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล

กรรมการบริหาร

กรรมการทุกท่านดารงตาแหน่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริ หารตลอดปี 2561 ยกเว้นนายทาคาชิ คุโรเมะ ที่ดารง
ตาแหน่งระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 23 เมษายน 2561 และแสดงความจานงไม่ขอรับการเสนอชื่อ เพื่อรับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอีกหลังจากวาระของตนสิ้นสุดลง
ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้
ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. กาหนดและนาเสนอแผนกลยุทธ์ของกลุ่มทิสโก้ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ทบทวนแผนธุรกิจและงบประมาณของกลุ่มทิสโก้ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ติดตามผลการดาเนินงานรวมของสายธุรกิจภายในกลุ่ม รวมถึงตัวชี้วัดหลักและงบประมาณ
4. จัดทา ทบทวน และอนุมัตินโยบายการปฏิบัติงานและการควบคุมที่สาคัญและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้
สัตยาบันตามควรแก่กรณี
5. ทบทวนระดั บ ความเสี่ ย งของกลุ่ ม รวมถึ ง รั บ ทราบสรุ ป ผลการด าเนิ น งานของคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ และคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา
6. พิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่สาคัญ รวมถึงอนุมัติการทบทวนนโยบายสินเชื่อและแนวทางปฏิบัติด้านสินเชื่อ
7. จัดทาแบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อทบทวนและนาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. ทบทวนและอนุมัติธุรกรรมที่มีความสาคัญทางธุรกิจและมีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะการโอนขายธุรกิจบัตรเครดิตให้แก่
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพ
9. อนุมัติสายธุรกิจใหม่ของบริษัท ไฮเวย์ จากัด เพื่อประกอบกิจการเป็นนายหน้าประกัน
10. แต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัทย่อยในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ยกเว้นธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์
ทิสโก้ จากัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
11. แต่งตั้งและดูแลคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ และคณะอนุกรรมการพิจารณา
สินเชื่อที่มีปัญหา
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12. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารประจาปีต่อคณะกรรมการบริษัท
13. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร และนาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
14. รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้สัตยาบัน
คณะกรรมการบริหารได้ประเมินตนเอง โดยเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกับกฎบัตรของ
คณะกรรมการบริหารและแนวปฏิบัติที่ดี และเห็นว่า คณะกรรมการบริหารได้ป ฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
อย่างเพียงพอและมีประสิทธิผลตามที่กาหนดในกฎบัตรและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล (นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
17 มกราคม 2562
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เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ ดังนี้
1. รศ.ดร.อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายสถิตย์ อ๋องมณี

กรรมการตรวจสอบ

3. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์

กรรมการตรวจสอบ (ดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561)

4. นางภัทรียา เบญจพลชัย

กรรมการตรวจสอบ (ครบวาระการดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้กาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างมีอิสระ และไม่
มีข้อจากัดในการได้รับข้อมูล คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นให้บริ ษัทมีการดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี อัน
ได้แก่การปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความโปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีระบบ
การถ่วงดุลอานาจ อันนาไปสู่ประโยชน์สูงสุด ไม่เพียงแต่สาหรับผู้ถือหุ้น แต่ยังรวมถึงพนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน รวม 12 ครั้ง โดยได้ดาเนินการในเรื่องที่สาคัญ
ดังต่อไปนี้
 รายงานทางการเงิน: สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี โดยพิจารณาความเหมาะสมของนโยบาย
การบั ญ ชี ที่ บ ริ ษั ท ใช้ ใ นการจั ด ท างบการเงิ น และความครบถ้ ว นของการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ก่ อ นเผยแพร่ สู่ ส าธารณะ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัท
เพียงพอและถูกต้องตามที่ควร รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการสอบทานสินเชื่อ: สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในรวมถึงพิจารณาข้อสังเกตที่ตรวจพบและรายงานโดยผู้สอบบัญชี หน่วยงานตรวจสอบภายใน
และ หน่วยงานสอบทานสินเชื่อ ประเมินความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและอนุมัติแผนการตรวจสอบ กล
ยุทธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จในการปฏิบัติงานตรวจสอบ กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงอนุมัติแผนการสอบทาน
สินเชื่อ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท มีความ
เพียงพอและมีประสิทธิผล
 การกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์: สอบทานและอนุมัตินโยบาย กฎบัตรของหน่วยงานกากับ รวมถึงสอบทานและ
ประเมินแผนและรายงานการกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจาปี กิจกรรมการกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
รวมทั้งสถานภาพของคดีและการฟ้องร้องดาเนินคดีตามกฎหมาย รับทราบผลการตรวจสอบโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่กากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคาร พร้อมทั้งประเมินแนวทางการแก้ไขปรับปรุงของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแลที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม และได้ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานทางการอย่างเข้มงวด
 ผู้สอบบัญชี: สอบทานและประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งขอบเขตการตรวจสอบ และเรื่องสาคัญที่เน้นใน
การตรวจสอบรายไตรมาสและประจาปี คัดเลือกและเสนอชื่อผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนาเสนอต่อผู้ถือหุ้น
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เพื่อพิจารณาอนุมัติ จากผลการพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสอบบัญชี ผลการปฏิบัติงาน และค่า
สอบบัญชีที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะให้แต่งตั้ง นางสาวสมใจ คุณปสุต จากบริษัท สานักงานอีวาย
จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสาหรับปี 2561
 รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : สอบทานและประเมินรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และนโยบายการกาหนดราคา เพื่อให้แน่ใจว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึง แนวนโยบายร่วมระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เรื่ อ งการก ากั บ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ที่ มี ก ารประกอบธุ ร กิ จ จั ด การกองทุ น ทั้ ง นี้
คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็นสอดคล้องกับ ผู้สอบบัญชี หน่ว ยงานตรวจสอบภายใน และหน่ วยงานกากับ ว่ า
รายการที่เกิดขึ้นเป็นรายการปกติทางธุรกิจ หรือเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท การเปิดเผย
รายการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เ กี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
 การบริหารความเสี่ยง: สอบทานและประเมินจากการนาเสนอของผู้บริหารในเรื่องความมีประสิทธิผลของระบบการ
บริหารความเสี่ยง ความเพียงพอของเงินกองทุน การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารความ
เสี่ยงด้านปฏิบัติการ รับทราบรายงานเหตุการณ์ความเสียหายทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านปฏิบัติการและการ
ประเมินสาเหตุและความเหมาะสมของแนวทางป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต คณะกรรมการ
ตรวจสอบพอใจกับระบบการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
 การประเมินตนเอง : ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเปรียบเทียบกิจกรรมที่สาคัญของคณะกรรมการ
ตรวจสอบกับกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติที่ดี ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผลตามที่ได้กาหนดไว้ใน
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
(รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
14 กุมภาพันธ์ 2562
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เอกสารแนบ 7
รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จานวน 3 ท่าน และมีกรรมการ
อิสระเป็นประธาน ดังนี้
1. ศ. ดร. ปราณี ทินกร

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

2. นายฮอน คิท ชิง

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน

3. นายสถิตย์ อ๋องมณี

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการกาหนดนโยบายค่าตอบแทน
สรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และผู้บริหารระดับ
สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย และเสนอชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา เพื่อรักษาไว้ซึ่งโครงสร้าง
คณะกรรมการและคณะผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และสนับสนุนการกากับดูแลกิจการทีด่ ีของกลุ่มทิสโก้
ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมรวม 6 ครั้ง โดยสมาชิกเข้า ร่วมประชุม
ครบทุกครั้ง และได้ปฏิ บัติ หน้ าที่ ตามขอบเขตความรั บผิดชอบที่ ระบุ ไว้ในกฎบั ตรของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณา
ค่าตอบแทน ซึ่งได้มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและให้การรับรองแล้ว มีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
1. ทบทวนหลักเกณฑ์องค์ประกอบของคณะกรรมการและการคัดเลือกกรรมการของกลุ่มทิสโก้ โดยปรับปรุงตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินและหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง
กรรมการของสถาบันการเงิน และนาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ทบทวนทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสม และจาเป็นสาหรับคณะกรรมการ และพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
3. เสนอจานวนกรรมการ และเสนอชื่อ บุค คลที่มีคุณ สมบัติเ หมาะสมในการดารงตาแหน่ง กรรมการของบริ ษัท และ
ของธนาคารทิสโก้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
4. ทบทวนนโยบายค่าตอบแทนสาหรับกรรมการและผู้บริหาร และนาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. ทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการเพื่อ ให้เ กิดความมั่นใจได้ว่า ค่าตอบแทนของคณะกรรม การเหมาะสมกับ
ความรับผิดชอบและผลงานที่กรรมการทาให้แก่บริษัท และเทียบเคียงได้กับบรรทัดฐานในอุตสาหกรรม และเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
6. เสนอการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ รวมถึง
ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
7. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ของธนาคารทิสโก้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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8. จัดทาแนวทางและแบบสอบถามในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท สาหรับปี 2561 เพื่อทบทวน
การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองว่าได้บรรลุผลในบทบาทความรับผิดชอบที่กาหนดไว้เพียงใด และระบุแนวทางสาหรับ
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการ และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร
9. รับทราบผลการประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงผลการประเมินความเป็นอิสระของ
กรรมการ และน าเสนอผลต่ อ คณะกรรมการเพื่ อ ให้ สั ต ยาบั น และให้ ข้ อ เสนอแนะแก่ ค ณะกรรมการเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
10. พิจารณาและให้ความเห็นชอบตัวชี้วั ดทางธุรกิจที่น าเสนอโดยผู้ บริ หาร ซึ่งจะใช้ ในการประเมินผลงานของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้
11. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ และนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
อนุมัติ
12. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการอานวยการและการปรับตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง
13. พิจารณาการวางแผนสืบทอดตาแหน่งกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องธรรมาภิบาล
ของสถาบันการเงิน
14. อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนและเงินพิเศษแก่พนักงาน ผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร สาหรับปี 2561
15. ทบทวนกฎบั ต รและจั ด ท าแผนงานประจ าปี ข องคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน และน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
16. รับทราบการดาเนินงานและกิจกรรมของคณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและการวางแผนสืบทอดตาแหน่งงาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเปรียบเทียบกิจกรรม
ที่สาคัญของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กับกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติที่ดี และมีความเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิ บัติงาน
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผล ตามที่ได้กาหนดไว้ในกฎบัตร และตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท

- ปราณี ทินกร (ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
26 กุมภาพันธ์ 2562
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เอกสารแนบ 8
รายงานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน จานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นางภัทรียา เบญจพลชัย

ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ

2. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์

กรรมการกากับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ

3. ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

กรรมการกากับดูแลกิจการ และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้มีหน้าที่กาหนดทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ
ด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กากับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและ
ผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีการถ่วงดุล
อานาจระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร ปกป้องสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ตลอดจนพัฒนากระบวนการ
กากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มทิสโก้
ในปี 2561 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการได้เข้าประชุมครบทุกท่านรวม 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต
ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรและตามที่คณะกรรมการมอบหมาย มีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
1. พิจารณาและเสนอแนะการปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2561 ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จรรยาบรรณของธนาคาร
พาณิ ชย์ ของสมาคมธนาคารไทย และหลั กเกณฑ์ ด้ านธรรมาภิ บาลของสถาบั น การเงิ นของธนาคารแห่ งประเทศไทย
ตลอดจนพิ จ ารณาจั ด ตั้ ง นโยบายการแจ้ ง เบาะแส และทบทวนแนวทางการเปิ ด เผยสารสนเทศและแนวปฏิ บั ติ
อื่ น ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับหลักการและกฎเกณฑ์ในปัจจุบัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณารายงานผลการประเมินผลและข้อเสนอแนะด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท
ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และหน่วยงานกากับดูแลตลาดทุนอาเซียน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
ต่อคณะกรรมการ
3. พิจารณานโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน จรรยาบรรณคู่ค้า นโยบายด้านสิ่ง แวดล้อ ม และแผนพัฒ นาความยั่ง ยืน
และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
4. พิจารณารายงานความยั่งยืน และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร
5. พิ จ ารณาขั้ น ตอนการขอการรั บ รองมาตรฐานโครงการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต กั บ แนวร่ ว มปฏิ บั ติ ของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต
6. พิจารณาโครงสร้าง การจัดตั้ง และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
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7. พิจารณาการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการแบบไขว้ และเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เพื่อพิจารณา
8. พิจารณาและทบทวนแนวปฏิบัติเรื่องอานาจอนุมัติ และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
9. รับทราบความคืบหน้าของการดาเนินกิจกรรมตามนโยบายการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
10. พิจารณารายงานค่าใช้จ่ายที่อนุมัติด้วยตนเองของประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
11. ทบทวนกฎบัตรและแผนงานประจาปีของคณะกรรมการ
คณะกรรมการกากั บดู แ ลกิจ การได้ป ระเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของตนเอง โดยเปรี ยบเที ยบการปฏิ บัติ ง านของ
คณะกรรมการก ากับ ดูแลกิ จการ กับ กฎบั ตรของคณะกรรมการกากั บดูแ ลกิจการและแนวปฏิ บัติที่ดี และมีความเห็นว่ า
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผล ตามที่กาหนดใน
กฎบัตรและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- ภัทรียา เบญจพลชัย (นางภัทรียา เบญจพลชัย)
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
14 กุมภาพันธ์ 2561
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เอกสารแนบ 9
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
26 กุมภาพันธ์ 2562

แบบประเมินนี้จัดทาโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
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แนวคิดและวัตถุประสงค์
การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มีประชาชนเป็นผู้ถือหุ้น
โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้
เสียได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่จะต้องดาเนินการให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่
เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทาบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”)
ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้บริษัทใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้วย
ตนเอง
แบบประเมินนี้ ได้จัดทาตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) ที่ได้ปรับปรุง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และนามาปรับให้เข้ าใจง่ายขึ้น รวมทั้งเหมาะสมกับ
บริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งคาถามหลักยังแบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ขยายความแต่ละส่วน
ออกเป็นหลักการย่อยรวม 17 หลักการ เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
การนาไปใช้
บริษัทควรใช้แบบประเมินนี้เป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อย
ทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ การ
ประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถกาหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทได้
การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง หากประเมินแล้วพบว่า บริษัทยังขาดการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเรื่องนั้น หรือมีแล้วแต่ยังไม่เหมาะสม) บริษัทควรอธิบายเหตุผล
และแนวทางแก้ไขประกอบไว้ด้วย

1

เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA) สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal

Auditors หรือ IIA) สถาบันผู้บริหารการเงิน (Financial Executives Institute หรือ FEI) สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา (American Accounting Association หรือ AAA)
และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบริหาร (Institute of Management Accountants หรือ IMA)
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สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
คาถาม
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกาหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณในการดาเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจาวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
1.1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก
1.2 มีข้อกาหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษา
จรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีข้อกาหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สาหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม
1.2.2 มีข้อกาหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทาให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร2
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกาหนดข้างต้น
1.2.4 มีการสื่อสารข้อกาหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่
ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกาหนดและบทลงโทษเป็นประจาทุกปี รวมทั้ง
มีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกากับดูแลการปฏิบัติ
(compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดเกีย่ วกับความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอัน
ควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทาที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และ
ภายในเวลาอันควร

2

บริษัทควรกาหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท
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2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทาหน้าที่กากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดาเนินการ
ด้านการควบคุมภายใน
คาถาม
2.1 มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อานาจเฉพาะของ
คณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน
2.2 คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจทีช่ ัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
2.3 คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้บริษัทกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบ
ภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
2.4 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท หรือสามารถขอคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้
2.5 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด
อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจานวนที่เหมาะสมเพียงพอ
2.6 คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้ง
การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และ
การติดตาม
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3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสม
เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คาถาม
3.1 ผู้บริหารระดับสูงกาหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สาคัญ ซึ่งทาให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่
ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น
3.2 ผู้บริหารระดับสูงกาหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล
3.3 มีการกาหนด มอบหมาย และจากัดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน
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/

ไม่ใช่

/
/

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
คาถาม
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่
เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่าเสมอ
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้
ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ
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คาถาม
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสาหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ
ที่เหมาะสมอย่างทันเวลา
4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา
(mentoring) และการฝึกอบรม
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตาแหน่ง (succession plan) ที่สาคัญ

ใช่
/

ไม่ใช่

/
/

5. องค์กรกาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กร
คาถาม
5.1 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความ
รับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่จาเป็น
5.2 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารกาหนดตัวชีว้ ัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล
ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะ
ยาวของบริษัท
5.3 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถ
เชื่อมโยงกับความสาเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย
5.4 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากรแต่ละคน

ใช่
/
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/

/
/

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพือ่ ให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม
6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนั้น โดย
แสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้
ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
6.2 บริษัทกาหนดสาระสาคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สาคัญ เช่น ผู้ใช้รายงาน
ทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ
6.3 รายงานทางการเงินของบริษทั สะท้อนถึงกิจกรรมการดาเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร
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7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้ง
องค์กร
คาถาม
7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่าย
งาน และหน้าที่งานต่างๆ
7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดาเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง
7.4 บริษัทได้ประเมินความสาคัญของความเสี่ยงโดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น
(acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความ
เสี่ยง (sharing)

ใช่
/

ไม่ใช่

/
/
/
/

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทารายงาน
ทางการเงินเท็จ การทาให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน
(management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สาคัญ การได้มาหรือใช้
ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น
8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่
กาหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วย
ว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทาไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกิน
ความเป็นจริง จนทาให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการ
ที่บริษัทดาเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต
8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่กาหนดไว้

ใช่
/
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/

/
/

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงทีอ่ าจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
คาถาม
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอ
แล้ว
9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทาธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอ
แล้ว
9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นาองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
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มาตรการควบคุม (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ชว่ ยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
คาถาม
10.1 มาตรการควบคุมของบริษทั มีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น
สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดาเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอืน่ ๆ
10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กาหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ
อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการ
บริหารทั่วไป ตลอดจนกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ และลาดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้
อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกาหนดขนาดวงเงินและอานาจอนุมัติของ
ผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การ
บันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ
เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการสาหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทารายการระหว่างกัน หรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทาสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทใน
ระยะยาวไปแล้ว เช่น การทาสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้าประกัน บริษัทได้ติดตามให้มนั่ ใจแล้ว
ว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชาระคืน
หนี้ตามกาหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น
10.3 บริษัทกาหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual
และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
10.4 บริษัทกาหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สาย
งาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพือ่ เป็นการ
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าที่อนุมัติ
(2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน

ใช่
/

ไม่ใช่

/

/
/
/

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
คาถาม
11.1 บริษัทควรกาหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบัติงานและ
การควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ
11.2 บริษัทควรกาหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
11.3 บริษัทควรกาหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
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ใช่
/
/
/
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เอกสารแนบ 9 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คาถาม
11.4 บริษัทควรกาหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม

ใช่
/

ไม่ใช่

12. องค์กรจัดให้มกี ิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้
นโยบายที่กาหนดไว้นนั้ สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
คาถาม
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทาธุรกรรมของผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติ ที่กาหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกณฑ์ของสานักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนาผลประโยชน์ของบริษัท
ไปใช้ส่วนตัว
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทาโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสาคัญ และ
พิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis)
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกาหนดแนวทาง
ให้บุคคลที่บริษัทแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มี
เงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ บริษทั ร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)
12.5 บริษัทกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนานโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและ
พนักงาน
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนาไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มี
ความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ

ใช่
/

ไม่ใช่

/
/
/

/
/
/

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามทีก่ าหนดไว้
คาถาม
13.1 บริษัทกาหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดาเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มี
คุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับรวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล
13.3 บริษัทดาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอสาหรับ ใช้ประกอบการตัดสินใจ
ตัวอย่างข้อมูลที่สาคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือก
ต่างๆ
13.4 บริษัทดาเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุ
ข้อมูลที่จาเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่าตามที่
กฎหมายกาหนด
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/

ไม่ใช่

เอกสารแนบ 9 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คาถาม
13.5 บริษัทดาเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อ
ซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่
เห็นด้วยกับเรื่องทีเ่ สนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น
13.6 บริษัทมีการดาเนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่อง ในการควบคุมภายใน
บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว

ใช่
/

ไม่ใช่

/
/

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จาเป็นต่อการ
สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามที่วางไว้
คาถาม
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง การสื่อสารที่เหมาะสม
เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สาคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ และคณะกรรมการบริษัท
สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการต่างๆ ตามที่ต้องการ เช่น
การกาหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ตดิ ต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการ
ติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและ
ผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร
นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น
14.3 บริษัทจัดให้มชี ่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่างๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย

ใช่
/

ไม่ใช่

/

/

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
คาถาม
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง
การสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น
15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถ
แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย
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ใช่
/

/

ไม่ใช่

เอกสารแนบ 9 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไปอย่างครบถ้วน
เหมาะสม
คาถาม
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกาหนดห้ามฝ่ายบริหารและ
พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ เช่น กาหนดให้แต่ละส่วนงาน
ติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการ
ปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมินตนเอง
และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท
16.4 ดาเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ
16.5 บริษัทกาหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)

ใช่
/

ไม่ใช่

/
/
/
/
/

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหาร
ระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดาเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่าง
ทันท่วงที หากผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมาย ที่กาหนดไว้อย่างมีนัยสาคัญ
17.2บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามี
เหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทาที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อ
ชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดาเนินการ
จัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ
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เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

เอกสารแนบ 10
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม
ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ใช้ ดุลยพินิจ
อย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน และปฏิบัติตามข้อกาหนดของประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มี
เงื่ อ นไขจากผู้ สอบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตที่ เ ป็ น อิ ส ระ จึ ง สะท้ อ นฐานะการเงิ น และผลการ ดาเนิ น งานที่ เ ป็ น จริ ง และโปร่ ง ใส
อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดารงไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในที่เ หมาะสมและ
มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความน่าเชื่อถือ และเพื่อที่จะดารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท รวมถึงเพื่อให้
ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงจากการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิ น และระบบควบคุ มภายใน โดยความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ยวกั บเรื่ องนี้ ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุม ภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ใ นระดับ ที่น่า พอใจ และสามารถ
ให้ความเชื่อมั่นต่อความเชื่อถือได้ในงบการเงินของบริษัทและและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561

ปลิว มังกรกนก

สุทัศน์ เรืองมานะมงคล

(นายปลิว มังกรกนก)

(นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล)

ประธานคณะกรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้
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เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ต รวจสอบงบการเงิน รวมของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชีย ลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัท ย่อ ย (กลุ่ม บริษัท )
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของเจ้าของรวม และงบกระแสเงินสดรวมสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาช น)
ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดาเนินงานและ กระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบั ญชี ต่ อการตรวจสอบงบการเงิ น ในรายงานของข้าพเจ้ า ข้ าพเจ้ามี ความเป็ นอิ สระจากกลุ่มบริษั ทตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินสาหรับงวดปัจจุบัน ข้า พเจ้าได้นาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน โดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบ
ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น สาระสาคัญในงบการเงิน
ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสาหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.5.9 และ 3.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
จานวน 240,654 ล้านบาท (คิดเป็นอัตราร้อยละ 80 ของยอดสินทรัพย์รวม) และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจานวน 11,665 ล้านบาท
ซึ่งเป็นจานวนที่มีนัยสาคัญ การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ปรับปรุงเพิ่มด้วยจานวนเงินเพิ่มเติมที่คาดว่าจะเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งอาศัยข้อสมมติฐาน
ในการประมาณการหลายประการ ดังนั้นผู้บริหารของกลุ่ มบริษัทจาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการพิจารณาข้อสมมติ
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เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ดังกล่าวสาหรับการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้มีปัญหาในการจ่ายชาระคืนหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย
ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความสาคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยการทาความเข้าใจกระบวนการประมาณการและการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ของกลุ่มบริษัท ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การรับชาระหนี้ของ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และการคานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ ได้แก่ กระบวนการจัดชั้นหนี้ การประเมิน
มูลค่าหลักประกัน โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ และเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษั ท
ออกแบบไว้ การสอบทานความถูกต้องของข้อมูลที่นามาใช้ในการคานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกับแหล่งที่มาของข้อมูลเหล่านั้น
การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อสมมติที่กลุ่มบริษัทใช้กับข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ความสม่าเสมอในการประยุกต์ใช้ข้อสมมติ
ดังกล่าว และพิจารณาวิธีการที่กลุ่มบริษัทเลือกใช้ในการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสาหรับลูกหนี้สินเชื่อแต่ละประเภท
สอบทานความครบถ้วนของข้อมูลเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และทดสอบความถูกต้องของการจัดชั้นเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่คานวณโดยผู้บริหารโดยการสุ่มเลือกลูกหนี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของสถานะคงค้างของลูกหนี้ การจัดชั้นหนี้ ความมีอ ยู่จ ริง ของหลัก ประกัน และทดสอบการคานวณมูลค่า หลัก ประกัน
และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก ลุ่มบริษัทกาหนดสาหรับการกันเงินสารองเป็นรายลูกหนี้ และข้าพเจ้า
ได้ทดสอบการคานวณค่าความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิดนัดชาระหนี้ (Probability of default) และร้อยละของความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้ต่อยอดหนี้ (Loss given default) และทดสอบการคานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ดังกล่าวสาหรับการกันเงินสารองเป็นกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach)
การรับรู้รายได้ดอกเบี้ย
กลุ่มบริษัทมีนโยบายการรับรู้รายได้ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.5.1 โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยจาก
เงินให้สินเชื่อที่รับรู้ในปี 2561 จานวน 16,996 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65 ของรายได้รวม ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัท
โดยข้าพเจ้าให้ความสนใจในการรับรู้รายได้ดังกล่าวเนื่องจากมีลูกค้าจานวนมากราย ซึ่งประกอบด้วยลูกค้ารายย่อย ลูกค้ารายใหญ่
และลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งสัญญาเงินให้สินเชื่อมีหลากหลายประเภทและมีเงื่อนไขการรับรู้รายได้ที่แตกต่างกัน
ทาให้กลุ่มบริษัทมีวิธีการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเภทของสัญญา นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้
ดอกเบี้ยโดยอาศัยการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสนใจกับการตรวจสอบ
รายได้ดอกเบี้ยว่าได้รับรู้ด้วยมูลค่าถูกต้องตามที่ควรจะเป็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการศึกษาทาความเข้าใจ ประเมินและสุ่มทดสอบการออกแบบและการปฏิบัติงานของระบบการควบคุม
ภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบการปล่อยสินเชื่อ การรับชาระเงิน การรับรู้
รายได้ดอกเบี้ย และการหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ย และข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างสัญญาเงินให้สินเชื่อเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการ
เงินให้สินเชื่อ การรับชาระหนี้ และการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา และสอดคล้องกับนโยบาย
การรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้ดอกเบี้ยและสุ่มตรวจสอบ
รายการปรับปรุงบัญชีที่สาคัญที่ทาผ่านใบสาคัญทั่วไป
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจาปีของกลุ่มบริษัท แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจาปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีนี้
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เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่น
ในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้น มีความขัดแย้งที่มี
สาระสาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่
เมื่ อข้าพเจ้ าได้อ่ านรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษัทตามที่ กล่าวข้างต้นแล้ ว และหากสรุ ปได้ ว่ามี การแสดงข้ อมู ลที่ขั ดต่ อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลทราบเพื่อให้มีการดาเนินการแก้ไข
ที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผย
เรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่อง
เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี
ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญที่มีอยู่
ได้ เสมอไป ข้ อมู ล ที่ขั ดต่ อข้ อเท็ จจริ งอาจเกิดจากการทุ จริ ตหรื อข้ อผิดพลาดและถื อว่ามี สาระสาคั ญเมื่ อคาดการณ์อย่ าง
สมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้
งบการเงินจากการ ใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
 ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญซึ่งเป็นผลมาจาก การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
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เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทา
 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่า
มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิด เผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป
ข้อ สรุป ของข้า พเจ้า ขึ้น อยู่กับ หลัก ฐานการสอบบัญ ชีที่ไ ด้รับ จนถึง วัน ที่ใ นรายงานของผู้ส อบบัญ ชีข องข้า พเจ้า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่องได้
 ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่า
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
 รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรม
ทางธุร กิจ ภายในกลุ่ม บริษัท เพื่อ แสดงความเห็น ต่อ งบการเงิน รวม ข้า พเจ้า รับ ผิด ชอบต่อ การกาหนดแนวทาง
การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสาคั ญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบ
ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
อิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผล
ที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาด
ความเป็นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปัจจุบันและกาหนดเป็นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี
เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้

สมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
กรุงเทพฯ: 14 กุมภาพันธ์ 2562
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เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

2560

สินทรัพย์
เงินสด

1,191,800

1,324,808

70

70

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

3.2

54,071,389

44,647,149

641,395

237,201

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์

3.3

5,685

-

-

-

3.4, 3.8

9,012,345

7,547,143

780,284

869,582

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าสุทธิ

3.5

800,151

573,925

20,069,127

20,069,104

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับ

3.6, 3.8
261,056,899

271,125,255

2,075,000

3,540,000

642,526

715,653

-

-

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับ

261,699,425

271,840,908

2,075,000

3,540,000

หัก: รายได้รอตัดบัญชี

(20,402,559)

(19,741,455)

-

-

เงินลงทุนสุทธิ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบีย้ ค้างรับ

หัก: ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ

3.7

(11,665,492)

(11,447,166)

-

-

หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

3.7

(8,146)

(8,948)

-

-

229,623,228

240,643,339

2,075,000

3,540,000

3.8, 3.9

10,857

5,274

-

-

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

3.10

39,388

32,396

831,043

834,503

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

3.11

2,992,229

2,653,195

957,714

864,555

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ

3.12

448,222

537,696

159,531

182,482

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

3.30

991,525

743,145

152,571

150,550

948,528

2,342,040

-

-

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย

3.34

-

-

5,258,642

4,132,342

สินทรัพย์อนื่

3.13

2,409,287

2,338,299

166,983

165,801

302,544,634

303,388,409

31,092,360

31,046,190

รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

2561

2560

2561

2560

เงินรับฝาก

3.14

193,108,310

180,803,844

-

-

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

3.15

4,374,674

4,017,507

-

-

238,219

431,361

-

-

หนีส้ นิ และส่วนของเจ้ำของ
หนีส้ นิ

หนีส้ ิ นจ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม
หนีส้ ิ นตราสารอนุพันธ์

3.3

10,653

29,815

-

-

ตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกูย้ มื

3.16

55,556,919

71,078,619

5,840,000

7,440,000

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

3.17

827,442

734,853

176,986

154,228

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

3.30

8,499

15,633

-

-

เจ้าหนีธ้ ุรกิจหลั กทรัพย์และสั ญญาซื้อขายล่ วงหน้าสุ ทธิ

995,276

2,216,256

-

-

ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

881,275

729,377

9,871

34,268

ภาษีเงินได้นิติบคุ คลค้างจ่าย

753,846

849,052

4,916

24,690

7,960,065

7,750,327

1,481,562

1,433,367

264,715,178

268,656,644

7,513,335

9,086,553

หนีส้ ิ นอืน่
รวมหนีส้ นิ

3.18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่ วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

2560

ส่วนของเจ้ำของ
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ บุรมิ สิ ทธิ 33,858 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท

339

339

339

339

8,006,694

8,006,694

8,006,694

8,006,694

8,007,033

8,007,033

8,007,033

8,007,033

99

99

99

99

8,006,456

8,006,456

8,006,456

8,006,456

8,006,555

8,006,555

8,006,555

8,006,555

-

-

87

87

1,018,408

1,018,408

7,031,436

7,031,436

1,018,408

1,018,408

7,031,523

7,031,523

1,753,824

1,653,202

257,304

241,442

801,000

801,000

801,000

801,000

26,116,740

23,125,364

7,482,643

5,879,117

37,696,527

34,604,529

23,579,025

21,959,637

132,929

127,236

-

-

37,829,456

34,731,765

23,579,025

21,959,637

302,544,634

303,388,409

31,092,360

31,046,190

-

-

-

-

หุน้ สามัญ 800,669,437 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ ว
หุน้ บุรมิ สิ ทธิ 9,859 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
หุน้ สามัญ 800,645,624 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ บุรมิ สิ ทธิ
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
องค์ประกอบอืน่ ของส่ วนของเจ้าของ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว-สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
ส่ วนของผู้ถอื หุน้ ของบริษัทฯ
ส่ วนของผู้มีส่วนได้เสี ยทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย
รวมส่วนของเจ้ำของ
รวมหนีส้ นิ และส่วนของเจ้ำของ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่ วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

(นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้

(นายชาตรี จันทรงาม)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง
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เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุน้ แสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

2560

กำไรหรือขำดทุน:
กำรดำเนินงำนต่อเนือ่ ง
รายได้ดอกเบีย้

3.22

17,690,276

16,381,521

67,293

52,349

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้

3.23

(5,075,507)

(4,814,374)

(89,470)

(96,201)

12,614,769

11,567,147

(22,177)

(43,852)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

6,339,093

6,344,652

-

-

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

(243,666)

(245,964)

(17,857)

(16,983)

3.24

6,095,427

6,098,688

(17,857)

(16,983)

เงินตราต่างประเทศ

3.25

6,339

(83,857)

(6,700)

(84,761)

กาไรสุทธิจากเงินลงทุน

3.26

496,291

41,968

23

-

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

3.5.2

222,708

130,420

-

-

รายได้เงินปันผลรับ

3.5.1

62,584

138,178

5,258,642

4,132,342

331,035

375,524

-

-

รำยได้ดอกเบีย้ สุทธิ

รำยได้คำ่ ธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรต

ค่าปรับทีเ่ กีย่ วเนือ่ งจากเงินให้สินเชื่อ
รายได้การบริหารงานสนับสนุน

3.34

-

-

2,156,929

2,117,903

รายได้จากการดาเนินงานอืน่ ๆ

3.28

204,018

125,952

70,905

88,995

20,033,171

18,394,020

7,439,765

6,193,644

5,839,300

5,073,893

1,103,288

1,153,393

16,425

12,740

16,425

12,740

1,213,428

1,148,613

469,704

431,075

303,080

252,389

2,241

2,214

1,381,034

1,183,075

136,920

116,603

8,753,267

7,670,710

1,728,578

1,716,025

2,701,452

3,078,651

-

-

8,578,452

7,644,659

5,711,187

4,477,619

1,663,017

1,486,816

84,392

60,530

6,915,435

6,157,843

5,626,795

4,417,089

128,306

(40,536)

-

-

7,043,741

6,117,307

5,626,795

4,417,089

รวมรำยได้จำกกำรดำเนินงำน
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำน
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับอาคาร สถานทีแ่ ละอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอืน่ ๆ

3.29

รวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำน
หนีส้ ูญ หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

3.27

กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

3.30

กำไรสำหรับปีจำกกำรดำเนินงำนต่อเนือ่ ง
กำรดำเนินงำนทีย่ กเลิก
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปีจำกกำรดำเนินงำนทีย่ กเลิก

5

รวมกำไรสำหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุน้ แสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

3.31

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
กำรดำเนินงำนต่อเนือ่ ง

รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
3.20

(233,032)

270,399

(82,598)

172,458

3,517

755

-

-

45,062

(55,109)

16,520

(34,492)

(184,453)

216,045

(66,078)

137,966

รายการทีจ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
3.21

387,623

-

106,651

-

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

3.17

(56,943)

(155,385)

(29,510)

(36,641)

3.30, 3.32

(66,712)

30,909

(15,428)

7,328

263,968

(124,476)

61,713

(29,313)

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำหรับปีจำกกำรดำเนินงำนต่อเนือ่ ง

79,515

91,569

(4,365)

108,653

รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำหรับปี

79,515

91,569

(4,365)

108,653

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดาเนินงานต่อเนือ่ ง

6,994,950

6,249,412

5,622,430

4,525,742

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดาเนินงานทีย่ กเลิก

128,306

(40,536)

-

-

7,123,256

6,208,876

5,622,430

4,525,742

6,887,379

6,130,544

5,626,795

4,417,089

128,306

(40,536)

-

-

7,015,685

6,090,008

5,626,795

4,417,089

กาไรสาหรับปีจากการดาเนินงานต่อเนือ่ ง

28,056

27,299

กาไรสาหรับปีจากการดาเนินงานทีย่ กเลิก

-

-

28,056

27,299

7,043,741

6,117,307

ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ในการร่วมค้า:
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดของการร่วมค้า
ผลกระทบของภาษีเงินได้

3.30, 3.32

รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้

ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการทีจ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำรแบ่งปันกำไร
ส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั ฯ

3.33

กาไรสาหรับปีจากการดาเนินงานต่อเนือ่ ง
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปีจากการดาเนินงานทีย่ กเลิก
กาไรสาหรับปีส่วนทีเ่ ป็นของบริษัทฯ
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอำนำจควบคุมของบริษทั ย่อย

กาไรสาหรับปีส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

A10-10

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุน้ แสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปีจากการดาเนินงานต่อเนือ่ ง

6,966,734

6,222,446

5,622,430

4,525,742

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปีจากการดาเนินงานทีย่ กเลิก

128,306

(40,536)

-

-

7,095,040

6,181,910

5,622,430

4,525,742

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปีจากการดาเนินงานต่อเนือ่ ง

28,216

26,966

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปีจากการดาเนินงานทีย่ กเลิก

-

-

28,216

26,966

7,123,256

6,208,876

กาไรจากการดาเนินงานต่อเนือ่ ง

8.60

7.66

7.03

5.52

กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานทีย่ กเลิก

0.16

(0.05)

-

-

8.76

7.61

7.03

5.52

กำรแบ่งปันกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั ฯ

3.33

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปีส่วนทีเ่ ป็นของบริษัทฯ
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอำนำจควบคุมของบริษทั ย่อย

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปีส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสีย
ทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย

กำไรต่อหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )

3.33

ส่วนทีเ่ ป็นของบริษัทฯ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

A10-11

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

8,578,452

7,644,659

5,711,187

4,477,619

128,306

(1,042)

-

-

8,706,758

7,643,617

5,711,187

4,477,619

390,757

350,638

153,967

135,767

4,898,708

5,064,167

-

-

(222,708)

(130,420)

-

-

(1,355)

(3,671)

1

-

(268)

394

-

-

(495,267)

(38,157)

-

-

(6,455)

83,376

6,700

84,761

(5,661)

(12,997)

(972)

(7,594)

ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

(6,992)

(239)

3,460

(15,568)

ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์

472

3,441

1

-

กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สินรอการขาย

(71,336)

(81,678)

-

-

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

83,138

42,708

14,286

7,996

รายได้ค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง

261,429

(317,317)

6,112

(23,793)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น

536,621

601,873

11,556

215,440

(12,828,669)

(11,654,786)

22,177

43,852

(62,584)

(138,178)

(5,258,642)

(4,132,342)

เงินสดรับดอกเบีย้

17,680,774

16,743,707

67,263

52,365

เงินสดจ่ายดอกเบีย้

(3,844,808)

(3,824,667)

(113,867)

(80,507)

เงินสดรับเงินปันผล

62,584

138,178

4,132,342

2,762,188

(2,018,179)

(1,484,013)

(102,748)

(102,900)

13,056,959

12,985,976

4,652,823

3,417,284

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

(9,424,150)

(6,579,740)

(404,194)

296,362

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

4,253,506

3,718,910

1,465,000

(1,736,900)

ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1,393,513

(968,284)

-

-

ลูกหนีส้ านักหักบัญชี

(114,224)

144,621

-

-

ทรัพย์สินรอการขาย

1,849,032

2,071,939

-

-

-201,668

-883,412

-7,262

-59

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อนภาษีเงินได้จากการดาเนินงานต่อเนือ่ ง
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดาเนินงานทีย่ กเลิก
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนีส้ ูญและหนีส้ งสัยจะสูญ
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าทีล่ ดลงของเงินลงทุน (โอนกลับ)
ค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าทีล่ ดลงของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
(กาไร) ขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึ้นจริงจากปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
และตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(กาไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม

รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้เงินปันผล

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนีส้ ินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

สินทรัพย์อนื่
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
A10-12

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

2560

หนีส้ ินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก

12,304,466

11,114,657

-

-

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

357,167

(1,179,096)

-

-

หนีส้ ินจ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม

(193,142)

251,119

-

-

(1,220,980)

705,386

-

-

(25,021,700)

8,072,700

(1,600,000)

1,510,000

เจ้าหนีส้ านักหักบัญชี

(52,820)

113,385

-

-

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

(47,493)

(39,353)

(21,037)

(14,639)

(1,099,657)

(395,852)

36,639

27,623

(4,161,191)

29,132,956

4,121,969

3,499,671

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน

(12,333,737)

(7,578,768)

-

-

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน

11,125,400

7,447,916

-

-

(191,004)

(203,271)

(72,607)

(56,175)

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(77,495)

(116,253)

(47,268)

(48,781)

เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์

8,061

13,006

972

7,594

เงินสดจ่ายจากการซื้อบริษัทย่อย

-

-

(24)

(600,022)

เงินสดจ่ายซื้อธุรกิจ

-

(18,394,496)

-

-

(1,468,775)

(18,831,866)

(118,927)

(697,384)

เงินสดรับจากการออกหุน้ กูร้ ะยะยาว

20,000,000

19,600,000

-

-

เงินสดจ่ายชาระคืนหุน้ กูร้ ะยะยาว

(10,500,000)

(26,923,000)

-

-

เงินปันผลจ่าย

(4,003,042)

(2,802,287)

(4,003,042)

(2,802,287)

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน

5,496,958

(10,125,287)

(4,003,042)

(2,802,287)

(133,008)

175,803

-

-

เงินสด ณ วันต้นปี

1,324,808

1,149,005

70

70

เงินสด ณ วันปลำยปี

1,191,800

1,324,808

70

70

-

-

-

-

เจ้าหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกูย้ มื ระยะสั้น

หนีส้ ินอืน่
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

A10-13

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้ำของ
สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนของผู้ถอื หุน้ ของบริษัทฯ
องค์ประกอบอืน่ ของส่ วนของเจ้าของ
รายการปรับปรุง
จากการรวมกิจการ
ส่ วนเกิน (ต่ากว่า) ทุน
จากการวัดมูลค่า ส่ วนเกินทุน
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ ว
หมายเหตุ หุน้ บุรมิ สิ ทธิ

ส่ วนแบ่ง

ตามแผน

ส่ วนของผู้มี

กาไรขาดทุน

การปรับโครงสร้าง

ส่ วนเกินมูลค่า

เงินลงทุน

จากการตีราคา

เบ็ดเสร็จอืน่

การถือหุน้ ภายใต้ รวมองค์ประกอบอืน่

สิ นทรัพย์

ในการร่วมค้า

การควบคุมเดียวกัน ของส่ วนของเจ้าของ

กาไรสะสม

รวม

ส่ วนได้เสี ย

ส่ วนของ

ทีไ่ ม่มีอานาจ

ผู้ถอื หุน้ ของ

ควบคุมของ
บริษัทย่อย

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

เผื่อขาย

จัดสรรแล้ ว

ยังไม่ได้จัดสรร

บริษัทฯ

108

8,006,447

1,018,408

(118,382)

889,264

(3,012)

679,266

1,447,136

801,000

19,951,807

31,224,906

100,637

31,325,543

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2,802,287) (2,802,287)

-

(2,802,287)

กาไรสาหรับปี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,090,008

6,090,008

27,299

6,117,307

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี

-

-

-

215,290

-

755

-

216,045

-

(124,143)

91,902

(333)

91,569

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

-

-

-

215,290

-

755

-

216,045

-

5,965,865

6,181,910

26,966

6,208,876

โอนส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ไปกาไรสะสม

-

-

-

-

(9,979)

-

-

(9,979)

-

9,979

-

-

-

(9)

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(367)

(367)

99

8,006,456

1,018,408

96,908

879,285

(2,257)

679,266

1,653,202

801,000

23,125,364

34,604,529

127,236

34,731,765

99

8,006,456

1,018,408

96,908

879,285

(2,257)

679,266

1,653,202

801,000

23,125,364

34,604,529

127,236

34,731,765

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(4,003,042) (4,003,042)

-

(4,003,042)

กาไรสาหรับปี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,015,685

7,015,685

28,056

7,043,741

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี

-

-

-

(187,970)

310,099

3,517

-

125,646

-

(46,291)

79,355

160

79,515

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

-

-

-

(187,970)

310,099

3,517

-

125,646

-

6,969,394

7,095,040

28,216

7,123,256

โอนส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ไปกาไรสะสม

-

-

-

-

(25,024)

-

-

(25,024)

-

25,024

-

-

-

ส่ วนได้เสี ยทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(22,523)

(22,523)

99

8,006,456

1,018,408

(91,062)

1,164,360

1,260

679,266

1,753,824

801,000

26,116,740

37,696,527

132,929

37,829,456

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
เงินปันผลจ่าย

4

หุน้ บุรมิ สิ ทธิซึ่งใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้ สามัญ
ส่ วนได้เสี ยทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
เงินปันผลจ่าย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

4

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่ วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

A10-14

รวม

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)
สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอืน่ ของส่ วนของเจ้าของ
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ ว
หมายเหตุ

หุน้ บุรมิ สิ ทธิ

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้

หุน้ สามัญ

หุน้ บุรมิ สิ ทธิ

หุน้ สามัญ

ส่ วนเกิน (ต่ากว่า) ทุน

ส่ วนเกินทุน

จากการวัดมูลค่า

จากการตีราคา

รวมองค์ประกอบอืน่

เงินลงทุนเผื่อขาย

สิ นทรัพย์

ของส่ วนของเจ้าของ

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว

ยังไม่ได้จัดสรร

รวม

108

8,006,447

95

7,031,428

(121,509)

226,487

104,978

801,000

4,292,126

20,236,182

-

-

-

-

-

-

-

-

(2,802,287)

(2,802,287)

กาไรสาหรับปี

-

-

-

-

-

-

-

-

4,417,089

4,417,089

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี

-

-

-

-

137,966

-

137,966

-

(29,313)

108,653

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

-

-

-

-

137,966

-

137,966

-

4,387,776

4,525,742

โอนส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ไปกาไรสะสม

-

-

-

-

-

(1,502)

(1,502)

-

1,502

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
เงินปันผลจ่าย

4

หุน้ บุรมิ สิ ทธิซึ่งใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้ สามัญ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

(9)

9

(8)

8

-

-

-

-

-

-

99

8,006,456

87

7,031,436

16,457

224,985

241,442

801,000

5,879,117

21,959,637

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561

99

8,006,456

87

7,031,436

16,457

224,985

241,442

801,000

5,879,117

21,959,637

เงินปันผลจ่าย

-

-

-

-

-

-

-

-

(4,003,042)

(4,003,042)

กาไรสาหรับปี

-

-

-

-

-

-

-

-

5,626,795

5,626,795

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี

-

-

-

-

(66,078)

85,320

19,242

-

(23,607)

(4,365)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

-

-

-

-

(66,078)

85,320

19,242

-

5,603,188

5,622,430

โอนส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

4

-

-

-

-

-

(3,380)

(3,380)

-

3,380

-

99

8,006,456

87

7,031,436

(49,621)

306,925

257,304

801,000

7,482,643

23,579,025

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่ วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

A10-15

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1.

หลักเกณฑ์ในการจัดทาและแสดงรายการในงบการเงินและนโยบายการบัญชีที่สาคัญ

1.1

เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงิ น ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 จั ด ท าขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ ก าหนดใน
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) และ
การแสดงรายการในงบการเงินได้ทาขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 21/2558 เรื่อง การจัดทา
และการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินลงวันที่ 4
ธันวาคม 2558
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจาก
งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

1.2

เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
ก. งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัททิสโก้จัดทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 3.1
ข. บริษัทฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯ มีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสีย
ในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อานาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ
ต่อจานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค. บริษัทฯ นางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ บริษัทฯ มีอานาจในการควบคุม
บริษัทย่อยจนถึงวันทีบ่ ริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
ง. งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทาขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชี และใช้นโยบายการบัญชีที่สาคัญเช่นเดียวกันกับบริษัทฯ
จ. ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสาคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
ฉ. ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม คือ จานวนกาไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้
เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของเจ้าของในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม

1.3

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัทฯ ได้จัดทางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

A10-16

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

1.4

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือ
จัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
และอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2562
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น
เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจน
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง รายได้

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กาหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสาหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้น
จากสัญญาที่ทากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับ
จากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกาหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณา
ข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
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ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่าการนามาตรฐานฉบับนี้มาใช้ จะมีผลให้เกิดรายการปรับปรุงจากรายการ
ดังต่อไปนี้
- รายได้การจัดการกองทุนส่วนเพิ่ม - บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุนได้พิจารณาเกณฑ์รับรู้
รายได้การจัดการกองทุนส่วนเพิ่ม ซึ่งเกิดขึ้นในกรณีที่ผลตอบแทนต่อปีของกองทุนที่บริษัทรับบริหารสูงกว่าเกณฑ์
อ้างอิงผลการดาเนินงานของกองทุน โดยจะรับรู้เป็นรายได้ตอนสิ้นปี ซึ่งถือว่ารายได้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วจาก
เดิมที่รับรู้เป็นรายได้ตลอดระยะเวลาที่บริหารกองทุน
ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคานวณ
การด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับ
การบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทาให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป
ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนา
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ
1.5

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
1.5.1 การรับรู้รายได้
ก) ดอกเบี้ยและส่วนลดรับจากเงินให้สินเชื่อ
ดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างจากยอดเงินต้นที่ค้างชาระ รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ
สัญญาเช่าการเงินและสินเชื่อจานาทะเบียนยานพาหนะรับรู้เป็นรายได้ตลอดระยะเวลาการผ่อนชาระตามวิธี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
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บริษัทย่อยมีนโยบายหยุดบันทึกรายได้ดอกเบี้ยค้างรับสาหรับเงินให้สินเชื่อธุรกิจที่ผิดนัดชาระดอกเบี้ยเกิน
กาหนดหนึ่งเดือน และสาหรับเงินให้สินเชื่อประเภทอื่นที่ผิดนัดชาระดอกเบี้ยเกินกว่าสามเดือนนับจากวันครบ
กาหนดชาระจะยกเลิกรายการดอกเบี้ยค้างรับที่ได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้แล้วนั้นออกจากบัญชี สาหรับการ
บันทึกรายได้ดอกเบี้ยรับหลังจากนั้นจะบันทึกตามเกณฑ์เงินสด
กรณีเงินให้สินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพย์ซึ่งค้างชาระดอกเบี้ยเกินกว่ากาหนดสองเดือนจะหยุดรับรู้ดอกเบี้ยเป็น
รายได้ และจะรับรู้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อดังกล่าวตามเกณฑ์เงินสด
ทั้งนี้ บริษัทย่อยจะรับรู้ดอกเบี้ยเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างอีกเมื่อบริษัทย่อยได้รับ ชาระหนี้ที่ค้างเกินกาหนด
ชาระแล้ว
ข) ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลจากเงินลงทุนจะถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิใน
การรับเงินปันผล
ค) ค่านายหน้าค้าหลักทรัพย์
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือเป็นรายได้ ณ
วันที่เกิดรายการ
ง) กาไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์
กาไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ
จ) ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
1.5.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
ก) ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
ข) ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงจากการให้เช่าซื้อ/เงินให้กู้ยืมสินเชื่อจานาทะเบียน
บริษัทย่อยบันทึกบัญชีการรับรู้ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการ ให้เช่าซื้อและเงิน
ให้กู้ยืมสินเชื่อจานาทะเบียน โดยการปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงหักจากรายได้
ดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญา
รายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อรอตัดบัญชีแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อ
เริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อ
1.5.3 หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน
บริษัทย่อยที่ ประกอบธุ รกิจการธนาคารมีการทาสัญญาซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื้อคื น
ภาคเอกชนโดยมีการกาหนดวันเวลา และราคาที่แน่นอนในอนาคต จานวนเงินที่จ่ายสาหรับหลักทรัพย์ซื้อโดยมี
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สัญญาขายคืนในอนาคตแสดงเป็นสินทรัพย์ภายใต้บัญชี “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ” ในงบแสดง
ฐานะการเงิน โดยหลักทรัพย์ภายใต้สัญญาขายคืนดังกล่าวถือเป็นหลักประกัน
ภายใต้สัญญาซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน บริษัทย่อยได้รับหลักทรัพย์ภายใต้
สัญญาขายคืนดังกล่าวเป็นหลักประกัน ซึ่งสามารถนาหลักทรัพย์ที่รับเป็นประกันดังกล่าวไปทาสัญญาซื้อคืนอีก
ทอดหนึ่งหรือขายหลักทรัพย์ที่รับเป็นประกันได้
1.5.4 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึก
ในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่า ยุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
ดังกล่าวบันทึกในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนเมื่อได้จาหน่ายหลักทรัพย์
นั้นออกไป
ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายและหักด้วยค่าเผื่อ
การด้อยค่ า (ถ้ ามี ) บริ ษัทฯ และบริษั ทย่ อยตัดบัญชีส่วนเกิ น /รั บรู้ ส่วนต่ ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ ตามอั ตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจานวนที่ตัดจาหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจาก
ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
จ) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และเงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
ฉ) บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกเงินลงทุนซึ่งบริษัทย่อยได้รับโอนจากลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา และถือหุ้น
ตั้งแต่ร้อยละ 20 เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งต้องบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม เนื่องจาก
บริษัทย่อยต้องจาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวภายในระยะเวลาตามข้อกาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
ช) มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้น วันทาการ
สุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
และของตราสารหนี้ ภาคเอกชน ค านวณโดยใช้ สูต รที่ ก าหนดโดยธนาคารแห่ ง ประเทศไทยโดยใช้ อั ต รา
ผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทยหรือของสถาบันการเงินอื่นแล้ วแต่กรณี มู ลค่ ายุ ติธรรมของ
หน่วยลงทุนคานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value)
ซ) ขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของหลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด และเงิน
ลงทุนทั่วไปจะบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
ฌ) บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการคานวณต้นทุนของเงินลงทุน
ญ) ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปรับ
มูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่าง
ราคาตามบั ญ ชี แ ละมู ลค่ า ยุ ติ ธ รรม ณ วั น ที่ โอนจะบั น ทึ ก ในส่ ว นของก าไรหรื อ ขาดทุ น หรื อ แสดงเป็ น
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
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ฎ) รายการซื้อขายเงินลงทุน บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกตามเกณฑ์วันที่ครบกาหนดชาระ (Settlement date)
1.5.5 เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอน
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนซึ่งถือเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนดแสดงในราคาทุนที่จ่ายซื้อสุทธิจาก
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้ (ถ้ามี) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนบันทึกในส่วนของกาไรหรือ
ขาดทุน
ในกรณีลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนได้มีการทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ บริษัทย่อยจะโอนเงินลงทุนในลูกหนี้ดังกล่าว
ไปเป็นเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และแสดงตามมูลค่ายุติธรรมสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยอ้างอิงมูลค่ายุติธรรม
จากยอดคงเหลือตามบัญชีของเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอน ณ วันโอนหรือ ณ วันทาสัญญาปรับโครงสร้าง
หนี้ บริษัทย่อยพิจารณาบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
เช่นเดียวกับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนจะบันทึกเป็นเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ในงบแสดง
ฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนบวกด้วยต้นทุนทางตรง หลังจากนั้นจะทา
การวัดมูลค่าตามหลักเกณฑ์ที่ใช้สาหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
1.5.6 ลูกหนี้/เจ้าหนี้สานักหักบัญชี
ลูกหนี้สานักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่เกิดจากการชาระราคาซื้อขายหลักทรัพย์
ผ่านสานักหักบัญชีของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และยอดดุลสุทธิลูกหนี้สานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึง
เงินที่ได้นาไปวางเป็นประกันกับสานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการทาธุรกรรมอนุพันธ์
เจ้ า หนี้ ส านั ก หั กบั ญชี หมายถึ ง ยอดดุ ลสุ ทธิ เจ้ า หนี้ ศู นย์ รั บฝากหลั กทรั พย์ ที่ เกิ ด จากการช าระราคาซื้ อขาย
หลักทรัพย์ผ่านสานักหักบัญชีของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้สานักหักบัญชีสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า
1.5.7 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้แสดงเฉพาะยอดเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ รายได้รอตัดบัญชี /ส่วนลดรับล่วงหน้าของ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้แสดงเป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน แสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินคงค้างสุทธิ
จากยอดคงเหลือของรายได้ทางการเงินที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ซึ่งแสดงสุทธิจากค่านายหน้า และค่าใช้จ่ายทางตรง
ที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดบัญชีและเงินรับล่วงหน้าจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
1.5.8 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์รวมถึงลูกหนี้ที่ซื้ อขายหลักทรัพย์
ด้วยเงินสด ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และลูกหนี้อื่น เช่น ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างดาเนินคดี
ประนอมหนี้หรือผ่อนชาระ
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1.5.9 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ก) บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และส่วนสูญเสีย
จากการปรับโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) และปรับปรุงเพิ่มด้วย
จานวนเงินเพิ่มเติมที่คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยการวิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหนี้จาก
ประสบการณ์ในการพิจารณาความเสี่ยงและมูลค่าหลักประกันประกอบ
สาหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่จัดชั้นปกติและจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ยกเว้นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและ
ลูกหนี้สินเชื่อจานาทะเบียนที่จัดชั้นปกติและจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ บริษัทย่อยกันสารองในอัตราไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 1 และอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 2 ของมูลหนี้หลังหักหลักประกันไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ ตามลาดับ
สาหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ด้อยคุณภาพที่จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ ยกเว้นลูกหนี้ตาม
สัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้สินเชื่อจานาทะเบียนด้อยคุณภาพ บริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสาหรับ
ลูกหนี้ดังกล่าวในอัตราร้อยละ 100 สาหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงิน
สดที่ ค าดว่ าจะได้ รั บจากลู กหนี้ หรื อมู ลค่ า ปั จจุ บั น ของกระแสเงิ น สดที่ คาดว่ า จะได้ รั บ จากการจ าหน่ า ย
หลักประกัน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยคิดลดและระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับจากการจาหน่ายหลักประกันตาม
หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
สาหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้สินเชื่อจานาทะเบียนที่จัดชั้นปกติ จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษและ
ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ บริษัทย่อยกันเงินสารองเป็นกลุ่มสินเชื่อ (Collective Approach) โดยใช้วิธีผลขาดทุนจาก
ประสบการณ์ในอดีต ประกอบกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามพฤติกรรมของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและ
ลูกหนี้สินเชื่อจานาทะเบียน
ทั้งนี้การกันสารองดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยตามหนังสือลงวันที่ 10
มิถุนายน 2559
ข) บริ ษั ท ย่ อยที่ ประกอบธุ ร กิ จหลั กทรั พย์ ตั้ งค่ า เผื่ อ หนี้ สงสั ย จะสู ญโดยประเมิ นฐานะของลู กหนี้ แต่ ละราย
โดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชาระและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้าประกัน และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอ และ/หรือมีโอกาสที่จะได้รับชาระคืนไม่ครบ ทั้งนี้บริษัทย่อยถือพื้นฐาน
การจั ดชั้นและการตั้ งสารองตามหลั กเกณฑ์ ที่ กาหนดโดยสานั กงานคณะกรรมการก ากับหลั กทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์และปัจจัยอื่นประกอบ
ค) บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อกันเงินสารองเป็นกลุ่มสินเชื่อ (Collective Approach) โดยใช้วิธีผลขาดทุน
จากประสบการณ์ในอดีตประกอบกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามพฤติกรรมของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ง) บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจเงินให้กู้ยืมอื่นกันเงิ นสารองสาหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่จัดชั้นปกติและจัดชั้น
กล่าวถึงเป็นพิเศษในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 1 และอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 2 ของมูลหนี้หลังหักหลักประกัน
ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ ตามลาดับ สาหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ด้อยคุณภาพที่จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน สงสัย
และสงสัยจะสูญ บริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสาหรับลูกหนี้ดังกล่าวในอัตราร้อยละ 100 ของยอดหนี้
ตามบัญชีหลังหักหลักประกัน
จ) ค่ า เผื่ อหนี้ สงสั ย จะสู ญ ของลู ก หนี้ อื่ น ตั้ ง ขึ้ น โดยประมาณจากจ านวนหนี้ ที่ อาจเรี ย กเก็ บ จากลู ก หนี้ ไม่ ได้
ซึ่งพิจารณาจากสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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ฉ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี การตัดจาหน่ายลูกหนี้เป็นหนี้สูญ
จะนาไปลดยอดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญที่ได้รับคืนจะบันทึกหักจากบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ในรอบบัญชีที่ได้รับคืน
1.5.10 การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาตามหลักเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทยและตามมาตรฐานการบัญชีเรื่อง “การบัญชีสาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา”
โดยบริษัทย่อยบันทึกบัญชีสินทรัพย์หรือส่วนได้เสียที่รับโอนมาด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักด้วยประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย (ถ้ามี) แต่ไม่เกินยอดหนี้คงค้างตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
ในกรณีที่เป็นการปรับโครงสร้างหนี้ที่บริษัทย่อยยินยอมผ่อนปรนเงื่อนไขในการชาระหนี้ บริษัทย่อยคานวณมูลค่า
ยุติธรรมของลูกหนี้หลังการปรับโครงสร้างหนี้โดยคานวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต
คิดลดด้วยอัตราต้นทุนทางการเงิน ณ วันปรับโครงสร้างหนี้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่อัตราต้นทุนทางการเงินต่ากว่า
อัตราดอกเบี้ยที่กาหนดตามเงื่อนไขใหม่ บริษัทย่อยจะใช้อัตราดอกเบี้ยที่กาหนดตามเงื่อนไขใหม่เป็นอัตราคิดลด
ซึ่งผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหนี้กับมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนี้จะบันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายทั้งจานวนในส่วนของกาไรหรือขาดทุนและจะรับรู้ส่วนสูญเสียที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้โดยการ
ยินยอมลดเงินต้น หรือดอกเบี้ยที่บันทึกในบัญชีหลังหักเงินสารองที่กันไว้แล้วเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาไรหรือ
ขาดทุนเมื่อมีการปรับโครงสร้างหนี้
1.5.11 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า
บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์บันทึกสินทรัพย์ประเภทเงินสดที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทย่อยเพื่อการซื้อขาย
หลั ก ทรั พ ย์ บั ญ ชี เ งิ น สด และการซื้ อขายสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า เป็ น สิ นทรั พ ย์ ใ นบั ญ ชี เ พื่ อ ลู ก ค้ า ของบริ ษั ท
เพื่อการควบคุมภายใน และ ณ วันที่ในงบการเงิน บริษัทย่อยจะตัดรายการดังกล่าวในส่วนที่ไม่มีภาระค้าประกัน
ออกทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพย์ที่เป็นของบริษัทย่อยเท่านั้น
1.5.12 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประกอบธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยบริษัทย่ อยจะเข้าเป็น
คู่สัญญากับผู้ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัท
บริษัทย่อยบันทึกบัญชีรับรู้ภาระที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมาซึ่งได้นาไปให้ยืมต่อเป็น “เจ้าหนี้หุ้นยืม” และบันทึก
บัญชีหลักทรัพย์ซึ่งนาไปให้ลูกค้ายืมต่อเป็น “ลูกหนี้ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นปี บริษัทย่อย
ปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้หุ้นยืมและลูกหนี้ยืมหลักทรัพย์โดยคานวณจากราคาเสนอขาย ณ สิ้นวันทาการสุดท้ายของปี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและบันทึ กการเปลี่ยนแปลงมูลค่ าดังกล่ าวในส่วนของก าไรหรื อขาดทุ น
ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ นอกจากนี้ บริษัทย่อยบันทึกเงินสดที่นาไปวางเป็นประกันหรือเงินสดที่ ลูกหนี้ยื ม
หลั ก ทรั พ ย์ น ามาวางเป็ น ประกั น ในบั ญ ชี “ลู ก หนี้ ท รั พ ย์ สิ น วางประกั น ” หรื อ “เจ้ า หนี้ ท รั พย์ สิ น วางประกั น ”
ค่าธรรมเนียมการยืมและการให้ยืมหลักทรัพย์บันทึกตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลา
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1.5.13 ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขาย ได้แก่ ทรัพย์สินที่ยึดคืนจากลูกหนี้ที่ค้างเกินกาหนดชาระเป็นเวลานานหรือลูกหนี้ที่มีการปรับ
โครงสร้างหนี้ มูลค่าของทรัพย์สินที่ยึดคืนแสดงตามราคาทุน (ซึ่งพิจารณาตามมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน ณ วันที่
ได้รับโอนแต่ไม่เกินยอดหนี้คงค้างตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย) หรือมูลค่าที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
มูลค่าที่จะได้รับพิจารณาจากราคาตลาด/ราคาประเมินของทรัพย์สินที่ยึดหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารบันทึกสารองเผื่อการลดมูลค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มเติมตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และตามประมาณการของฝ่ายบริหาร
บริษัทย่อยจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกาไรหรือขาดทุน และก าไรขาดทุ นจากการจ าหน่ายรับรู้
เมื่อมีการจาหน่าย
1.5.14 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยวัดมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทารายการ
หลังจากนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยรับรู้ผลกาไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในปีที่เกิดขึ้น
บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจานวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
ในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี (ถ้ามี)
1.5.15 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารชุดสานักงานและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่หักค่าเสื่อม
ราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอาคารชุดสานักงานในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้น
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้มีการประเมินราคาอาคารชุดสานักงานโดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์
ดังกล่าวในราคาที่ตีใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นครั้งคราว
เพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสาคัญ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
และรับรู้จานวนสะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ” ในส่วนของเจ้าของ อย่างไรก็ตาม
หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาลดลงโดยที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เคยรับรู้ราคาที่ลดลงในส่วนของกาไร
หรือขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจานวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายปีก่อนแล้ว
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพย์” อยู่ในส่วนของเจ้าของ ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ในจานวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”
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ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์จะทยอยตัดจาหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของ
สินทรัพย์นั้น และบันทึกโอนไปยังกาไรสะสมโดยตรง โดยจานวนของส่วนเกินทุนที่โอนไปยังกาไรสะสมจะเท่ากับ
ผลต่างระหว่างค่าเสื่อมราคาที่คานวณจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่กับค่าเสื่อมราคาที่คานวณ
จากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์นั้น ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถนามาหักกับขาดทุน
สะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้
ค่าเสื่อมราคาของอาคารชุดสานักงานและอุปกรณ์คานวณจากราคาทุนหรือราคาที่ ตีใหม่ โดยวิธีเส้นตรง (ยกเว้น
การคิดค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารคานวณตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
3 ปี โดยวิธีผลรวมจานวนปีที่ใช้งาน) ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
อาคารและห้องชุดสานักงาน
ส่วนปรับปรุงสานักงาน
เครื่องตกแต่งติดตัง้ และอุปกรณ์
ยานพาหนะ

-

18 - 35
5, 20
3, 5
5, 6

ปี
ปี
ปี
ปี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าเสื่อมราคาที่คานวณได้ข้างต้น ดังต่อไปนี้
- ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่คานวณจากราคาทุนรวมอยู่ในการคานวณผลการดาเนินงาน
- ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่ตีราคาเพิ่มรวมอยู่ในการคานวณผลการดาเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสาหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจาหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่า
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกาไรหรือขาดทุนจาก
การจาหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกาไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออก
จากบัญชี
1.5.16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของ
สินทรัพย์นั้น
บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์
นั้นเกิดการด้ อยค่า บริษั ทฯ และบริ ษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจาหน่ ายและวิ ธีการตัดจาหน่ ายของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจาหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ ไม่มี ตั วตนที่ มีอายุการให้ ประโยชน์ จ ากั ดของบริษั ทฯ และบริ ษั ทย่ อย ได้ แก่ รายจ่ ายค่ าสิ ทธิ์ เพื่ อใช้
ประโยชน์ ในระบบคอมพิ วเตอร์ ซึ่ ง บริ ษั ทฯ และบริ ษั ทย่ อยตั ดบั ญชี เป็ นค่ าใช้ จ่ ายตามอายุ ก ารให้ ประโยชน์
โดยประมาณ ดังนี้
กรณีสัญญาการใช้สิทธิระบุจานวนปีการใช้
กรณีสัญญาการใช้สิทธิไม่ระบุจานวนปีการใช้
กรณีไม่มีสัญญาการใช้สิทธิ
A10-25

-

ตามอายุของสัญญาใช้สิทธิโดยวิธีเส้นตรง
5 ปี โดยวิธีเส้นตรง
3 ปี โดยวิธีผลรวมจานวนปีที่ใช้งาน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

1.5.17 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของ
ภาครัฐ โดยคานวณจากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะคานวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ภาษี
หรือตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษีเมื่อรายได้สามารถรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้เกิดขึ้นจริงและถือหักเป็น
ค่าใช้จ่ายได้แล้วในการคานวณภาษีเงินได้ตามกฎหมายภาษีอากร
บริ ษัทฯ และบริ ษั ทย่ อยรั บรู้ ผลแตกต่างชั่วคราวที่ ต้องหักภาษี เป็ นสิ นทรั พย์ ภาษี เงิ นได้ รอการตัดบั ญชี หากมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกาไรทางภาษีจากการดาเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะ
นาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้อง
เสียภาษีทุกรายการเป็นหนี้สินภาษีเงินได้
บริ ษั ทฯ และบริ ษั ทย่ อยจะบั นทึ กภาษี เงิ นได้ รอการตั ดบั ญชี โดยตรงไปยั งส่ วนของเจ้ าของหากภาษี ที่เกิ ดขึ้ น
เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน และจะทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย
จะไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
1.5.18 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทาการประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ซึ่งแสดงว่าสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยด้อยค่าลงหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า หรือเมื่อต้องทาการประเมินการด้อยค่าของ
สินทรัพย์เป็นรายปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทาการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ ทั้งนี้ มูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า และหากพบว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืน แสดงว่าสินทรัพย์ดังกล่าวเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะลดมูลค่าของสินทรัพย์ลงให้เท่ากับ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกาไรหรือขาดทุน ยกเว้นในกรณีสินทรัพย์
ซึ่งใช้วิธีการตีราคาใหม่ และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของเจ้าของ ขาดทุนจากการด้อยค่า
จะรับรู้ในส่วนของเจ้าของไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่เคยบันทึกไว้
1.5.19 การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชีเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์
ทางการเงินดังกล่าวได้หมดไปหรื อ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อยได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของเจ้าของที่ มี
A10-26

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สาระสาคัญทั้งหมดในสินทรัพย์ทางการเงินนั้น ถ้าบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้โอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนของเจ้าของที่มีสาระสาคั ญทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น และบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงมี
อ านาจควบคุ ม บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยจะบั น ทึ ก รายการสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น นั้ น ต่ อ ไปตามขอบเขตของ
ความเกี่ยวข้องต่อเนื่องกับสินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่ อหนี้สิน
ทางการเงินนั้นสิ้นสุดลง เช่น เมื่อภาระผูกพันที่ระบุในสัญญาได้สิ้นสุด ยกเลิก หรือครบกาหนด
1.5.20 เงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของ
บริษัทฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของ
แต่ละกิจการนั้น
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และ
หนี้สินที่เป็นตัวเงิ นซึ่งอยู่ในสกุลเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่ าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยู่ในการคานวณผลการดาเนินงาน
1.5.21 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิด
รายการ
ส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายโบนัสของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นโบนัสประจาปีซึ่งถือเป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงาน
ประจาปีของพนักงานที่จ่ายชาระด้วยเงินสดโดยอ้างอิงจากราคาหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึก
ค่าใช้จ่ายและโบนัสค้างจ่ายส่วนนี้เมื่อพนักงานได้รับสิทธิเนื่องจากถือว่าได้รับบริการจากพนักงานแล้ว บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยบันทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยใช้ราคาหุ้นถัวเฉลี่ยรายวันตั้งแต่วันที่ให้สิทธิจนถึงวันสิ้นรอบระยะเวลาที่
รายงานเป็นเกณฑ์ และจะรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นเพื่อสะท้อนมูลค่า
ยุติธรรมของหนี้สินโบนัสค้างจ่าย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานแต่ละปีจนกว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจ่าย
ชาระโบนัสค้างจ่ายเสร็จสิ้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่าย
สะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพได้แยกออก
จากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินทีบ่ ริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการ
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน นอกจากนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้มีโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกาหนดเวลา
บริษัทฯ และบริษัทย่อยคานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ซึ่งการประเมินภาระ
ผูกพันดังกล่าวเป็นไปตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออก
จากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกาไรหรือขาดทุน
1.5.22 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต
ได้เกิดขึ้นแล้ว มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
1.5.23 ตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
การบันทึกตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยงอ้างอิงตามหลักการของการบันทึกบัญชีสาหรับตราสาร
อนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัด
มูลค่าตราสารทางการเงิน (IAS 39 “Financial Instruments: Recognition and Measurement”)
ก) บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารบันทึกตราสารอนุพันธ์เพื่อค้าตามวิธีมูลค่ายุติธรรม บริษัทย่อยรับรู้กาไร
(ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ในส่วนของกาไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรม
ของตราสารอนุพันธ์คานวณตามราคาตลาด หรือตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป กรณีที่
ไม่มีราคาตลาด
ข) บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์รับรู้กาไร (ขาดทุ น) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าซึ่งมีไว้เพื่อค้าในส่วนของกาไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคานวณจาก
ราคาที่ใช้ชาระราคา ณ สิ้นวันทาการของบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
1.5.24 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้
ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัด
มูลค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น
ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อ
ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า
ที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สิน
ที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
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ลาดั บชั้ นของมู ลค่ า ยุ ติ ธรรมที่ ใช้ วั ดมู ลค่ า และเปิ ดเผยมู ลค่ ายุ ติ ธรรมของสิ นทรั พ ย์ และหนี้ สิน ในงบการเงิ น
แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประเมินความจาเป็นในการโอนรายการระหว่างลาดับ
ชั้นของมูลค่ายุติธรรมสาหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจา
1.5.25 เครื่องมือทางการเงิน
ก) นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สาคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107
เรื่อง “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสาหรับเครื่องมือทางการเงิน ” ประกอบด้วยเงินสด รายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์ ) สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุน ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้สานักหักบัญชี เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ เงินรับฝาก รายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หนี้สินตราสารอนุพันธ์ ตราสารหนีท้ ี่ออกและ
เงินกู้ยืม เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเจ้าหนี้สานักหักบัญชี บริษัทฯ และบริษัทย่อย
มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงตามที่กล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.38
ข) มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินนั้นมูลค่ายุติธรรมจะถูกหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง สาหรับเครื่องมือทางการเงินที่มีระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (Duration) น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ปี มูลค่าตามบัญชีจะสามารถแสดงถึงมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ สาหรับเครื่องมือทางการเงินที่
มีระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้าหนักมากกว่า 1 ปีที่มีราคาซื้อขายในตลาดจะใช้ราคาซื้อขายในตลาดเป็นตัวประมาณ
มูลค่ายุติธรรมที่ดีที่สุด ส่วนกรณีที่ไม่มีราคาซื้อขายในตลาดจะใช้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดโดยใช้
อัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันสาหรับตราสารที่มีลักษณะสัญญาคล้ายคลึงกันในการประมาณ
มูลค่ายุติธรรม
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้
- สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด ได้แก่ เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้สานักหักบัญชีเงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเจ้าหนี้สานักหักบัญชี
แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
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- เงิ นลงทุ นในตราสารหนี้ แสดงมูลค่ายุติ ธรรมตามราคาตลาด หรื อค านวณโดยใช้ อัตราผลตอบแทนที่
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด กรณีที่เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ใน
ความต้องการของตลาด คานวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต ตามความเหมาะสมและ/
หรือเทียบเคียงกับข้อมูลของบริษัทอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
- เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ ยกเว้นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเงินให้สินเชื่อรายย่อยอื่น
แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับตามจานวนเงินที่แสดง
ในงบการเงินหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
สาหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเงินให้สินเชื่อรายย่อยอื่น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคานวณมูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตตามสัญญาคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยสาหรับการปล่อย
สินเชื่อรายใหม่ในปัจจุบัน
- ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่าย
ในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบันสาหรับเงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน
- ตราสารอนุพันธ์ แสดงมู ลค่ ายุ ติธรรมซึ่งคานวณโดยใช้เทคนิ คการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ
แบบจาลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่นามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่
สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตรา
ต่างประเทศ และเส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น บริษัทย่อยได้คานึงถึงผลกระทบของ
ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
1.5.26 การหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนามาหักกลบกันและแสดงจานวนสุทธิในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อมี
สิทธิตามกฎหมายในการนาจานวนที่รับรู้ไว้มาหักกลบลบหนี้กัน และตั้งใจที่จะจ่ายชาระจานวนที่รับรู้ไว้ด้วยยอด
สุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับประโยชน์จากสินทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายชาระหนี้สิน
1.5.27 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณ
การในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจานวนเงินที่
แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจานวน
ที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญ มีดังนี้
การรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน
ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพิ นิจในการพิจารณาว่า
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่
โดยใช้ดุลยพินิจและข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน
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ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เกิดจากการปรับมูลค่าของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้จากความเสี่ยง
ด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเงินให้
สินเชื่อเมื่อลูกหนี้มีปัญหาในการจ่ายชาระคืนหนี้เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย โดยใช้การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้
รายตัว ความน่าจะเป็นของการผิดนัดชาระหนี้ และการใช้ประมาณการจากข้อมูลสถิติในอดีต การเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักประกันและสภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้การใช้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจานวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้นการปรับปรุงค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินที่ไม่มีก ารซื้อขายในตลาด
และไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
เครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจาลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจาลองได้มา
จากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคานึงถึงความเสี่ยงด้านเครดิต (ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะ
ยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคานวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม
ทีแ่ สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไป เมื่อมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสาคัญและเป็นระยะเวลานาน หรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า
การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสาคัญและเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจาเป็นต้องใช้
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
และรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกาไรหรือขาดทุน ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรม
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ข้อสมมติฐานที่สาคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ 3.10
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ในการคานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องทาการประมาณอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
ใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
บริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงมูลค่าของอาคารชุด สานักงานด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่งราคาที่ตีใหม่นี้ได้ประเมินโดยผู้
ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการ
ประมาณการบางประการตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุ 3.11
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นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบันทึก
ขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่าย
บริหารจาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุน
ทางภาษีที่ไม่ได้ใช้ เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ
และบริษัทย่อยควรรับรู้จานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไร
ทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น
เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคตอัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็นต้น
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลย
พินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอน
ความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่ให้เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
คดีฟ้องร้อง
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน
การประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว และเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น จึงไม่ได้บันทึกประมาณการ
หนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
การนาบริษัทย่อยมารวมหรือตัดออกในการจัดทางบการเงินรวม
ในการจัดทางบการเงินรวมของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่า บริษัทฯ มีอานาจในการ
ควบคุมบริษัทย่อยที่นามารวมเพื่อจัดทางบการเงินรวมหรือไม่
2.

ข้อมูลทั่วไป

2.1

ข้อมูลบริษัทฯ
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ ”) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน (Holding company)
โดยมีฐานะเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มทิสโก้ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ 48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนน
สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

2.2

สารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปีหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
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เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเป็นเงินปัน
ผลได้ ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรสารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว
2.3

ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่ า ตอบแทนกรรมการนี้ เ ป็ น ผลประโยชน์ ที่ จ่ า ยให้ แ ก่ ก รรมการของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยตามมาตรา 90 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการซึ่งดารงตาแหน่ง
เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ด้วย

2.4

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น กั บ บริ ษั ท ฯ หมายถึ ง บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ มี อ านาจควบคุ มบริ ษั ท ฯ หรื อ
ถูกควบคุมโดยบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ บริษัทฯ นอกจากนี้
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียง โดยทางตรงหรือทางอ้อม
ซึ่งทาให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารสาคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอานาจในการ
วางแผนและควบคุมการดาเนินงานของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและ
เกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับ
ลูกค้ารายอื่น

3.

ข้อมูลเพิ่มเติม

3.1

งบการเงินรวม
รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งรวมในการจัดทางบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

(หน่วย: ร้อยละ)
อัตราร้อยละของการถือหุ้น
โดยบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561

บริษัทย่อยทีบ่ ริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
บริษัท ไฮเวย์ จากัด
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จากัด
บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จากัด
บริษัท ไพรมัส ลีสซิ่ง จากัด (อยู่ในระหว่างการชาระบัญชี)
บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จากัด
บริษัท ออล-เวย์ส จากัด
บริษัทย่อยทีบ่ ริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อม
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จากัด

2560

ธนาคาร
ธุรกิจหลักทรัพย์
จัดการกองทุน
เช่าซื้อและสินเชื่อรายย่อย
การบริการ
นายหน้าประกันภัย
เช่าซื้อ
การบริการ
การบริการ

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

ธุรกิจหลักทรัพย์

ไทย

51.00

51.00
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เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

3.2

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
รวม
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมในประเทศ

2560

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

1,527,020
247,139
997

745,000
42,869,675
8,656,727

2,272,020
43,116,814
8,657,724

1,148,951
500,213
452

800,000
20,172,622
22,010,897

1,948,951
20,672,835
22,011,349

1,775,156
196

52,271,402
24,527

54,046,558
24,723

1,649,616
2,832

42,983,519
11,172

44,633,135
14,004

1,775,352

52,295,929

54,071,281

1,652,448

42,994,691

44,647,139

108

-

108

10

-

10

108

-

108

10

-

10

1,775,460

52,295,929

54,071,389

1,652,458

42,994,691

44,647,149

ต่างประเทศ
ดอลลาร์ฮ่องกง
รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและ
ต่างประเทศ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561

2560

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ

641,306
641,306
89

-

รวมในประเทศ

641,395

-

ในประเทศ
ธนาคารพาณิชย์

รวม

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

641,306
641,306
89

237,142
237,142
59

-

237,142
237,142
59

641,395

237,201

-

237,201
(หน่วย: ล้านบาท)

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) ที่มีภาระค้าประกัน

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
10

เงินฝากธนาคารของบริษัทย่อยในประเทศ
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2560
10

ประเภทของการวางเป็นประกัน
ค้าประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารมีการทาสัญญาซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน
โดยหลักทรัพย์ภายใต้สัญญาขายคืนดังกล่าวถือเป็นหลักประกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรม
ซื้อคืนภาคเอกชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

2560
42,000
8,300

18,800
21,900

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่รับเป็นประกันมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่รับเป็นประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

3.3

2560
42,595
8,374

18,290
22,008

ตราสารอนุพันธ์
บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารได้มีการทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap agreement) และ
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign exchange contract) เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับ
สินทรัพย์ทางการเงิน ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ประเภทความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ย
รวม

2561
มูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์
หนี้สิน
5,685
10,653
5,685
10,653

จานวนเงิน
ตามสัญญา
717,751
1,200,000
1,917,751

ทั้งนี้ ตราสารอนุพันธ์ข้างต้นทั้งหมดมีคู่สัญญาเป็นสถาบันการเงิน
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2560
มูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์
หนี้สิน
29,815
29,815

จานวนเงิน
ตามสัญญา
1,200,000
1,200,000

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

3.4

เงินลงทุน
3.4.1

จาแนกตามประเภทเงินลงทุน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
เงินลงทุนเผื่อขาย - มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
หลักทรัพย์อื่น - หน่วยลงทุนในประเทศ
หลักทรัพย์อื่น - หน่วยลงทุนต่างประเทศ
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด - ราคาทุน/ราคาทุนตัด
จาหน่าย
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนทัว่ ไป - ราคาทุน
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุนสุทธิ

7,467,598
186,078
299,562
60,777
780,284
(1,460)
8,792,839

4,642,791
692,188
408,961
449,179
65,540
869,582
(1,460)
7,126,781

13,352
(13,352)
-

13,683
(13,683)
-

254,134
(34,628)
219,506
9,012,345

456,014
(35,652)
420,362
7,547,143

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
เงินลงทุนเผื่อขาย - มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์อื่น - หน่วยลงทุนต่างประเทศ
รวมเงินลงทุนสุทธิ

780,284
780,284
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869,582
869,582

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

3.4.2

จาแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ไม่เกิน
1 ปี
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวม
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม
รวมตราสารหนี้

3.4.3

2561

2560

ครบกาหนดภายใน

ครบกาหนดภายใน

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

ไม่เกิน
1 ปี

รวม

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

7,464
1

3
185

-

7,467
186

4,641
812

289

2
-

4,643
1,101

7,465
(1)

188
-

-

7,653
(1)

5,453
(1)

289
-

2
-

5,744
(1)

7,464

188

-

7,652

5,452

289

2

5,743

13
(13)

-

-

13
(13)

14
(14)

-

-

14
(14)

-

-

-

-

-

-

-

-

7,464

188

-

7,652

5,452

289

2

5,743

เงินลงทุนที่มีภาระผูกพัน
(หน่วย: ล้านบาท)

ประเภทเงินลงทุน
ตราสารหนี้หลักทรัพย์รัฐบาล
ตราสารหนี้หลักทรัพย์รัฐบาล

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2
648
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2
774

ภาระผูกพัน
ค้าประกันการใช้ไฟฟ้า
หลักประกันการใช้ยอดได้ดุล
การหักบัญชี

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

3.4.4

เงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการ
ธนาคาร
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน
1,460

บริษัทที่มีปัญหาในการชาระหนี้หรือผิดนัดชาระหนี้

มูลค่า
ยุติธรรม
-

ค่าเผื่อ
การด้อยค่า
1,460
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทที่มีปัญหาในการชาระหนี้หรือผิดนัดชาระหนี้

3.4.5

ราคาทุน

มูลค่า
ยุติธรรม

ค่าเผื่อ
การด้อยค่า

1,460

-

1,460

เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจานวนหุ้นที่
ออกจาหน่ายแล้วของนิติบุคคลนั้น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ชื่อหลักทรัพย์

2561
มูลค่าสุทธิ
จานวน
ตามบัญชีของ เงินลงทุนที่
เงินลงทุน ยังไม่ได้ชาระ

สัดส่วน
เงินลงทุน

2560
มูลค่าสุทธิ
จานวน
ตามบัญชีของ เงินลงทุนที่
เงินลงทุน ยังไม่ได้ชาระ

(ร้อยละ)
กลุ่มการบริการ:
บริษัท จิจิ เพรส (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จากัด
กลุ่มการพาณิชย์นาเข้าและส่งออก:
บริษัท จูกิ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท พี ดี ที แอล เทรดดิ้ง จากัด
บริษัท วัฒนาอินเตอร์เทรด จากัด
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์:
บริษัท ยูเอ็มไอ พรอพเพอร์ตี้ จากัด
กลุ่มอุตสาหกรรม:
บริษัท สยามอาร์ตเซรามิค จากัด

สัดส่วน
เงินลงทุน
(ร้อยละ)

814
-

300
-

10
-

814
37,335

300
-

10
10

3,659
4,320
5,382

-

10
10
10

3,240
4,275
5,382

-

10
10
10

3,932

-

10

3,659

-

10

18,315

-

10

18,062

-

10

A10-38

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

3.5

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
800,151
573,925
800,151
573,925

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในการร่วมค้า

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
19,995,882
19,995,859
73,245
73,245
20,069,127
20,069,104

3.5.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ธนาคาร
หุ้นสามัญ
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้
ธุรกิจหลักทรัพย์
หุ้นสามัญ
จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
จัดการกองทุน
หุ้นสามัญ
กองทุน ทิสโก้ จากัด
บริษัท ไฮเวย์ จากัด
เช่าซื้อและ
หุ้นบุริมสิทธิ
สินเชื่อรายย่อย
หุน้ สามัญ
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่น
การบริการ
หุน้ สามัญ
เทคโนโลยี จากัด
บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์
นายหน้าประกันภัย หุน้ สามัญ
โซลูชั่น จากัด
บริษัท ไพรมัส ลีสซิ่ง จากัด
เช่าซื้อ
หุน้ สามัญ
(อยู่ในระหว่างการชาระ
บัญชี)
บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ ทิสโก้
การบริการ
หุน้ สามัญ
จากัด
บริษัท ออล-เวย์ส จากัด
การบริการ
หุน้ สามัญ

2560

สัดส่วนการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561

2560

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

เงินลงทุน (วิธีราคาทุน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เงินปันผลรับ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

2561

2560

2561

2560

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

99.99
99.99

99.99
99.99

17,641
1,075

17,641
1,075

3,594
140

2,764
200

หุ้นสามัญ

99.99

99.99

110

110

935

798

หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99

3
270
22

3
270
22

2
133
35

1
99
80

หุ้นสามัญ

99.99

99.99

137

137

390

165

หุ้นสามัญ

99.99

99.99

142

142

-

-

หุ้นสามัญ

99.99

99.99

5

5

30

25

หุ้นสามัญ

99.99

99.99

700

700

-

-

20,105

20,105

5,259

4,132

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ
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(109)

(109)

19,996

19,996

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

3.5.2 เงินลงทุนในการร่วมค้า
ก) รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่ บริษัทฯ และบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

บริษัท ทิสโก้ โตเกียว
ลีสซิ่ง จากัด

ลักษณะ
ธุรกิจ

ลีสซิ่ง

สัดส่วนเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
(ร้อยละ)
49.00

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560
(ร้อยละ)
49.00

2561
73,245

2560
73,245

2561

2560

800,151

573,925

(หน่วย: พันบาท)

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

บริษัท ทิสโก้ โตเกียว
ลีสซิ่ง จากัด

ลักษณะ
ธุรกิจ

ลีสซิ่ง

สัดส่วนเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
(ร้อยละ)
49.00

2560
(ร้อยละ)
49.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาทุน
ของเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561

2560

73,245

73,245

2561

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560
-

-

2561

2560

73,245

73,245

ข) ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ
ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในการร่วมค้าใน
และรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
บริษัท ทิสโก้ โตเกียว
ลีสซิ่ง จากัด

งบการเงินรวม
ส่วนแบ่งกาไร/ขาดทุนจาก
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงิน
เงินลงทุนในการร่วมค้า
ลงทุนในการร่วมค้า
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
222,708

2560
130,420

A10-40

2561
3,517

2560
755

งบการเงินรวม
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปันผลรับ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2561

2560
-

-

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ค) ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระสาคัญ
บริษัทฯ มีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จากัด ร้อยละ 49 กิจการร่วมค้าดังกล่าวดาเนินธุรกิจ
ให้เช่าแบบลีสซิ่ง เงินลงทุนในบริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จากัด บันทึกโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย (Equity method)
ในงบการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินแบบย่อของการร่วมค้าดังกล่าวแสดงดังต่อไปนี้
สรุปรายการฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย
สินทรัพย์สุทธิ
สัดส่วนความเป็นเจ้าของของบริษัทฯ
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
9,439
10,327
(7,433)
(8,794)
(372)
(361)
1,634
1,172
ร้อยละ 49
ร้อยละ 49
800
574

สรุปรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ (ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
862
771
(282)
(511)
580
260
(89)
40
(36)
(34)
455
266
4
2
459
268

ง) ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
การรับอาวัล การค้าประกัน และภาระผูกพัน

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
A10-41

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
300
1,008

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

3.6

เงินให้สนิ เชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
3.6.1

จาแนกตามประเภทเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
เงินให้สนิ เชื่อแก่ลูกหนี้
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินให้สินเชื่อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: รายได้รอตัดบัญชี
เงินรับล่วงหน้าสัญญาเช่าทางการเงิน
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

369,084
98,933,065
161,733,691
53,970
(20,402,559)
(32,911)
240,654,340
642,526
(11,665,492)
(8,146)
229,623,228

551,542
109,917,587
160,573,930
197,102
(19,741,455)
(114,906)
251,383,800
715,653
(11,447,166)
(8,948)
240,643,339

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินให้สินเชื่อ
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

A10-42

2,075,000
2,075,000

3,540,000
3,540,000

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

3.6.2

จาแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561

2560

ในประเทศ

ต่างประเทศ

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ

233,094,849
-

6,841,740
717,751

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

233,094,849

7,559,491

รวม

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

239,936,589 245,051,902
717,751
-

6,331,898
-

251,383,800
-

240,654,340 245,051,902

6,331,898

251,383,800
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561

3.6.3

2560

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

ในประเทศ

ต่างประเทศ

เงินบาท

2,075,000

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

2,075,000

รวม

-

2,075,000

3,540,000

-

3,540,000

-

2,075,000

3,540,000

-

3,540,000

จาแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ปกติ
538,998

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและ
การพาณิชย์
20,749,893
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ
การก่อสร้าง
11,328,190
การสาธารณูปโภคและบริการ 24,434,715
การบริโภคส่วนบุคคล
เพื่อธุรกิจเช่าซื้อ
110,267,625
สินเชื่อจานาทะเบียน
21,360,877
เพื่อที่อยู่อาศัย
15,889,780
อื่น ๆ
9,198,444
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
213,768,522
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
424,610
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
214,193,132
และดอกเบี้ยค้างรับ

ส่วนของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคาร
กล่าวถึง
ต่ากว่า
เป็นพิเศษ
มาตรฐาน
สงสัย
สงสัยจะสูญ
88,335
31,161
14,373
1,901

ส่วนของ
บริษัทย่อยอื่น

รวม

รวม
674,768

-

674,768

1,427,083

181,499

81,825

86,390

22,526,690

-

22,526,690

204,335
377,707

57,126
84,322

22,448
51,388

26,633
62,892

11,638,732
25,011,024

-

11,638,732
25,011,024

10,439,773
2,588,898
625,324
781,902
16,533,357
173,134

1,598,997
849,756
278,532
274,733
3,356,126
-

784,555
213,952
224,047
143,878
1,536,466
-

491,511 123,582,461
39,002 25,052,485
563,419 17,581,102
144,724 10,543,681
1,416,472 236,610,943
519
598,263

4,038,069
5,328
4,043,397
44,263

127,620,530
25,057,813
17,581,102
10,543,681
240,654,340
642,526

16,706,491

3,356,126

1,536,466

1,416,991 237,209,206

4,087,660

241,296,866
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและ
การพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ
การก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและ
บริการ
การบริโภคส่วนบุคคล
เพื่อธุรกิจเช่าซื้อ
สินเชื่อจานาทะเบียน
เพื่อที่อยู่อาศัย
ธุรกิจบัตรเครดิต
อื่น ๆ

ปกติ
1,859,787

ส่วนของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคาร
กล่าวถึง
ต่ากว่า
เป็นพิเศษ มาตรฐาน
สงสัย
สงสัยจะสูญ
42,769
14,857
7,275
1,495

ส่วนของ
บริษัทย่อยอื่น

รวม

รวม
1,926,183

-

1,926,183

20,920,245

1,173,805

133,149

66,408

107,190 22,400,797

-

22,400,797

15,178,993

167,588

50,014

18,649

17,639 15,432,883

-

15,432,883

24,636,419

967,676

118,683

62,829

65,073 25,850,680

-

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

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 222,478,526
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
474,676
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
222,953,202
และดอกเบี้ยค้างรับ

17,157,839
192,766

2,435,249
1,883

17,350,605

2,437,132

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

3,433,890
60,671
2,952,195
-

127,167,254
20,487,818
20,757,330
2,952,195
14,408,660

1,400,192
133

1,465,238 244,937,044
3
669,461

6,446,756
46,192

251,383,800
715,653

1,400,325

1,465,241 245,606,505

6,492,948

252,099,453
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3.6.4

จาแนกตามประเภทการจัดชั้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคาร
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้
และดอกเบี้ย
ค้างรับ

2561
ยอดสุทธิที่ใช้
ในการตั้งค่า
เผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ

เงินสารองส่วนเกิน

214,194
16,706
3,356
1,536
1,417
-

178,483
15,096
3,073
1,315
817
-

รวม

237,209

198,784

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้
และดอกเบี้ย
ค้างรับ

2560
ยอดสุทธิที่ใช้
ในการตั้งค่า
เผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ

2,512
3,194
1,269
586
531
2,951

222,953
17,351
2,437
1,400
1,465
-

185,825
15,503
2,214
1,170
852
-

3,320
3,591
889
423
389
2,088

11,043

245,606

205,564

10,700

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ(1)
(2)

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ(1)
(2)

เงินสารองตามเกณฑ์ ธปท.
- จัดชั้นปกติ

-

(1)

(2)

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้คานวณจากมูลหนี้หลังหักมูลค่าหลักประกันตามเกณฑ์ในประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (ยกเว้นกรณีของลูกหนี้
ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน ธนาคารทิสโก้จะไม่นามูลค่าหลักประกันมาหักจากยอดหนี้เงินต้นคงค้าง)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารทิสโก้มีสารองส่วนที่เกินกว่าสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท. ที่สนส.5/2559 จานวน 6,428 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
จานวน 6,140 ล้านบาท) โดยธนาคารทิสโก้ได้จัดสรรสารองส่วนที่เกินกว่าสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท.ดังกล่าวจานวน 3,477 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
จานวน 4,051 ล้านบาท) ไปเป็นสารองของลูกหนี้รายตัว ซึ่งเมื่อรวมกับยอดเงินสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท.จานวน 4,615 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน
4,561 ล้านบาท) จะทาให้ยอดเงินสารองตามเกณฑ์ ธปท.ทั้งสิ้นมีจานวน 8,092 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 8,612 ล้านบาท)

อัตราที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ร้อยละ)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
(1)

(2)

0.83
11.56
26.59
26.60
27.67

2560

ลูกหนี้สินเชื่อจานาทะเบียน (1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561

0.94
10.44
30.33
26.43
25.32

1.43
16.80
37.75
37.75
37.75

2560
1.63
16.80
35.75
35.75
35.75

เงินให้สินเชื่ออื่น (2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
1
2
100
100
100

2560
1
2
100
100
100

อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉลี่ยที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสารองส่วนที่เกินกว่าสารองขั้นต่าตามเกณฑ์
ธปท. ไปเป็นสารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว
อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์การกันสารองขั้นต่าของ ธปท.
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3.6.5

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินรวม 141,531 ล้าน
บาท (31 ธันวาคม 2560: 141,107 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซื้อสาหรับรถยนต์และสัญญาเช่า
การเงินสาหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการประกอบธุรกิจ อายุของสัญญามีระยะเวลาประมาณ 1 ถึง 7 ปี และ
ส่วนใหญ่คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละคงที่ตามที่ระบุในสัญญา
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
จานวนเงินที่ถึงกาหนดชาระจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว
เกิน 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

หนี้ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้

50,480
(6,878)

96,776
(8,926)

6,502
(277)

8,030
(4,143)

161,788
(20,224)

(24)

(9)

-

-

(33)

43,578

87,841

6,225

3,887

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2)

141,531
(3,835)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ

137,696

ไม่เกิน 1 ปี
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตาม
สัญญาเช่า
หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู้ (1)
เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาเช่า
การเงิน
มูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นต่า
ที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า

(1)
(2)

รวม

สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสารองส่วนที่เกินกว่าสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
จานวนเงินที่ถึงกาหนดชาระจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว
เกิน 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

หนี้ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้

53,110
(7,082)

94,869
(8,677)

5,533
(212)

7,259
(3,578)

160,771
(19,549)

(80)

(34)

-

(1)

(115)

45,948

86,158

5,321

3,680

141,107
(3,869)

ไม่เกิน 1 ปี
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตาม
สัญญาเช่า
หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู้ (1)
เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาเช่า
การเงิน
มูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นต่า
ที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2)

137,238

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ
(1)
(2)

รวม

สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสารองส่วนที่เกินกว่าสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว
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3.6.6

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ระงับการรับรู้รายได้ของบริษัทย่อย
(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่าคานวณตามเกณฑ์
ของธนาคารทิสโก้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

มูลค่าคานวณตามเกณฑ์ ธปท.(2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ธนาคารทิสโก้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ระงับการรับรู้รายได้

(1)

2561

2560

2561

2560

8,040

6,122

8,618

6,860

(1)

คานวณจากยอดหนี้เป็นรายบัญชี

(2)

หยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยค้างรับเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชาระดอกเบี้ยเกินกว่า 3 เดือน นับจากวันครบกาหนดชาระ

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
บริษัทย่อยอื่น

2561

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่าการเงิน
และลูกหนี้เงินให้กู้ยืมอื่นที่ระงับการรับรู้รายได้

3.6.7

2560
615

559

รายได้ดอกเบี้ยรอตัดบัญชีซึ่งแสดงเป็นรายการหักจากยอดเงินต้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ของบริษัทย่อย
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561

รายได้ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
(1)

(1)

2560

20,403

19,741

จานวนดังกล่าวได้รวมรายได้ดอกเบี้ยรอตัดบัญชีของสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินซึ่งแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่ เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรก
จากการให้เช่าซื้อ

3.6.8

การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

ลูกหนี้ที่ได้ทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ในระหว่างปี
จานวนลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้โดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชาระหนี้
(ราย)
ยอดคงเหลือตามบัญชีก่อนการปรับโครงสร้างหนี้ (ล้านบาท)
ยอดคงเหลือตามบัญชีหลังการปรับโครงสร้างหนี้ (ล้านบาท)
ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา (ล้านบาท)
อายุสัญญาถัวเฉลี่ยของการปรับโครงสร้างหนี้ (ปี)
ลูกหนี้เช่าซื้อ
ลูกหนี้สินเชื่อเคหะ
ลูกหนี้สินเชื่อจานาทะเบียน
ลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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1,161
928
926
-

3,648
1,152
1,136
-

4
4
5
6

4
4
4
-

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ข้อมูลสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ที่ผ่านการปรับโครงสร้างมีดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
273
365
1,541
1,478

รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้
จานวนเงินต้นและดอกเบี้ยที่ได้รับชาระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารมียอดคงค้างของลูกหนี้ที่มีการปรับ
โครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
จานวนราย

จานวนเงิน

จานวนราย

จานวนเงิน

14,260

3,143

17,265

4,646

ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้ที่มี
การปรับโครงสร้างหนี้
3.7

2560

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
3.7.1

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - จาแนกตามการจัดชั้นของลูกหนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดต้นปี
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม
(ลดลง) ในระหว่างปี
หนี้สูญตัดบัญชี
โอนออกจากการขาย
ลูกหนี้ (หมายเหตุฯ 5)
ยอดปลายปี

ปกติ

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต่ากว่า
มาตรฐาน

สารอง
ส่วนเกิน

รวม

3,608,773

3,677,986

996,640

488,633

473,173

2,201,961

11,447,166

(799,957)
(10,266)

(354,990)
(30,732)

761,179
(305,846)

1,556,488
(1,373,488)

2,872,834
(2,733,124)

862,956
-

4,898,510
(4,453,456)

(142,148)

(8,753)

(75,011)

(780)

(36)

-

(226,728)

2,656,402

3,283,511

1,376,962

670,853

612,847

3,064,917

11,665,492

สงสัย

สงสัยจะสูญ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ปกติ

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต่ากว่า
มาตรฐาน

ยอดต้นปี
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม
ในระหว่างปี
หนี้สูญตัดบัญชี

2,775,661

2,123,183

935,111

494,702

835,353
(2,241)

1,578,102
(23,299)

276,639
(215,110)

ยอดปลายปี

3,608,773

3,677,986

996,640
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สารอง
ส่วนเกิน

รวม

369,707

1,275,526

7,973,890

1,327,506
(1,333,575)

2,012,151
(1,908,685)

926,435
-

6,956,186
(3,482,910)

488,633

473,173

2,201,961

11,447,166

สงสัย

สงสัยจะสูญ

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

3.7.2

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - จาแนกตามประเภทการกันเงินสารอง
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
กันเงินสารอง
เป็นรายลูกหนี้

กันเงินสารอง
เป็นกลุ่มสินเชื่อ

สารองส่วนเกิน

รวม

ยอดต้นปี
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่มในระหว่างปี
หนี้สูญตัดบัญชี
โอนออกจากการขายลูกหนี้ (หมายเหตุฯ 5)

4,528,536
1,189,150
(1,993,107)
(93,531)

4,716,669
2,846,404
(2,460,349)
(133,197)

2,201,961
862,956
-

11,447,166
4,898,510
(4,453,456)
(226,728)

ยอดปลายปี

3,631,048

4,969,527

3,064,917

11,665,492
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
กันเงินสารอง
เป็นรายลูกหนี้

กันเงินสารอง
เป็นกลุ่มสินเชื่อ

สารองส่วนเกิน

รวม

ยอดต้นปี
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่มในระหว่างปี
หนี้สูญตัดบัญชี

2,630,677
2,553,187
(655,328)

4,067,687
3,476,564
(2,827,582)

1,275,526
926,435
-

7,973,890
6,956,186
(3,482,910)

ยอดปลายปี

4,528,536

4,716,669

2,201,961

11,447,166

3.7.3

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคาร
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
8,948
9,748
(802)
(800)
8,146
8,948

ยอดต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ตัดจาหน่ายระหว่างปี
ยอดปลายปี
3.7.4

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคาร
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
6,309
5,300
2,386
1,701

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1)
(1)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสารองส่วนที่เกินกว่าสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว
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เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

3.8

การจัดคุณภาพสินทรัพย์
3.8.1

เงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทย่อยที่
ธนาคาร

ตราสารหนี้ - หุ้นกู้ (1)
(1)

ประกอบธุรกิจการ

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย: ล้านบาท)
ค่าเผื่อขาดทุนที่บันทึก
ในบัญชีแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561

2560

2561

2560

2561

2560

1

1

-

-

1

1

เงินลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่ออกโดยสถาบันการเงินซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศสั่งปิดกิจการเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2540

3.8.2

สินทรัพย์จัดชั้นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คุณภาพสินทรัพย์ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคาร จัดประเภท
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561

2561

2561

2560

2560

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ

264,469
16,533
3,356
1,536
1,417

263,479
17,158
2,435
1,400
1,465

36

37

13

14

12

12

264,469
16,533
3,356
1,536
1,478

263,479
17,158
2,435
1,400
1,528

รวม

287,311

285,937

36

37

13

14

12

12

287,372

286,000

(1)

2560

ทรัพย์สินรอการขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561
ลูกหนี้จัดชั้นปกติ
ลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
ลูกหนี้จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย

2561

เงินลงทุนในลูกหนี้
ที่รับโอนมา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560

2560

มูลหนี้จัดชั้นข้างต้นรวมเงินลงทุนในตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนของธนาคารพาณิชย์อื่น และเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน (ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน)

3.8.3

การจัดชั้นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารสาหรับสินเชื่อที่
กันสารองเป็นรายกลุ่ม (Collective Approach)
3.8.3.1 สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ
(หน่วย: ล้านบาท)
มูลหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561

ลูกหนี้จัดชั้นปกติ
122,837
ลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็น
พิเศษ
11,319
ลูกหนี้จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
1,811

ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้ง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560

2561

2560

122,116

122,837

12,298
1,638

11,319
1,811
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อัตราที่ใช้ในการตั้ง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

122,116

2561
(ร้อยละ)
0.83

2560
(ร้อยละ)
0.94

12,298
1,638

11.56
26.59

10.44
30.33

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561

2560

1,018

1,142

1,309
481

1,284
497

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)
มูลหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
(1)
(2)

(3)

ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้ง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561
900
614

2560
891
660

2561
900
614

2560
891
660

137,481

137,603

137,481

137,603

อัตราที่ใช้ในการตั้ง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
26.60

2560
26.43

27.67

25.32

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
239
170

2560
236
167

3,217

3,326

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารไม่ได้นามูลค่าหลักประกันมาหักจากยอดหนี้เงินต้นคงค้างในการคานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉลี่ยที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสารองส่วนที่เกินกว่าสารองขั้นต่าตามเกณฑ์
ธปท. ไปเป็นสารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสารองส่วนที่เกินกว่าสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว

3.8.3.2 สินเชื่อจานาทะเบียน
(หน่วย: ล้านบาท)
มูลหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ลูกหนี้จัดชั้นปกติ
ลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็น
พิเศษ
ลูกหนี้จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
(1)

(2)

ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้ง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561

2560

2561

2560

22,835

20,027

22,835

20,027

2,816
923
236
45

1,731
288
143
33

2,816
923
236
45

1,731
288
143
33

26,855

22,222

26,855

22,222

อัตราที่ใช้ในการตั้ง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561
(ร้อยละ)
1.43

2560
(ร้อยละ)
1.63

16.80
37.75
37.75

16.80
35.75
35.75

37.75

35.75

2561

2560

327

327

473
348
89
17

291
103
51
12

1,254

784

อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉลี่ยที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสารองส่วนที่เกินกว่าสารองขั้นต่าตามเกณฑ์
ธปท. ไปเป็นสารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสารองส่วนที่เกินกว่าสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว

3.8.4 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ/สัญญาเช่าทางการเงินและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมอื่นของบริษัทย่อยอื่นจาแนกตามประเภทการ
จัดชั้นตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
มูลค่าลูกหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ลูกหนี้จัดชั้นปกติ
ลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
ลูกหนี้จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ

รวม

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่าลูกหนี้ - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561
2,960
516
201
163
203

2560
5,407
512
195
124
209

2561
138
188
108
85
103

2560
338
127
108
66
108

2561
2,822
328
93
78
100

2560
5,069
385
87
58
101

4,043

6,447

622

747

3,421

5,700
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เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

3.8.5 ลูกหนี้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคาร

1. บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูก
เพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (1)
2. บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่
มีผลการดาเนินงานและ
ฐานะการเงินเช่นเดียวกับบริษัท
จดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอน
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่าง
การฟื้นฟูการดาเนินงาน
4. บริษัทที่รายงานผู้สอบบัญชีระบุว่า
มีปัญหาเกี่ยวกับการดารงอยู่ของ
กิจการ
รวม
(1)
(2)
(3)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ที่บันทึกในบัญชีแล้ว (2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

จานวนรายลูกหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

มูลหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561

2560

2561
(ล้าน
บาท)

2560
(ล้าน
บาท)

2561
(ล้าน
บาท)

2560
(ล้าน
บาท)

1

1

578

737

531

635

578 (3)

737 (3)

10

4

1,285

662

263

255

49

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

5

1,863

1,399

794

890

627

745

2561
(ล้าน
บาท)

บริษัทดังกล่าวอยู่ระหว่างการฟื้นฟูการดาเนินงาน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสารองส่วนที่เกินกว่าสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจานวนดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว
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2560
(ล้าน
บาท)

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

3.9

ทรัพย์สินรอการขาย
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
ทรัพย์สินที่ได้จากการชาระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน
ยอดต้นปี
จาหน่าย
ยอดปลายปี
สังหาริมทรัพย์
ยอดต้นปี
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย
ยอดปลายปี
รวมทรัพย์สินรอการขาย
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
ยอดต้นปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดปลายปี
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

2560

11,713
11,713

11,713
11,713

5,700
2,987,632
(2,982,317)
11,015
22,728

7,398
3,284,008
(3,285,706)
5,700
17,413

12,139
851
(1,119)
11,871
10,857

11,745
923
(529)
12,139
5,274

3.10 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

มูลค่าตามบัญชีต้นปี
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
กาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ยุติธรรม
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
32,396
32,157
6,992
39,388
A10-53

239
32,396

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
834,503
778,245
40,690
(3,460)
831,043

15,568
834,503

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นอาคารชุดสานักงานให้เช่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ สิ้นปี 2561 โดยใช้วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินเพื่อกาหนดมูลค่าตลาดโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยอ้างอิงข้อมูลจากข้อมูลตลาดที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับทรัพย์สินที่ประเมินและสามารถเปรียบเทียบกันได้ ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวจัดทาโดยผู้ประเมิน
ราคาอิสระ
ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เมื่ออัตราตามข้อสมมติฐานเพิม่ ขึน้
ประมาณการราคาตลาดของพื้นที่สานักงาน
(บาท/ตร.ม.)

82,960 - 181,475

มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เมื่ออัตราตามข้อสมมติฐานเพิม่ ขึน้
ประมาณการราคาตลาดของพื้นที่สานักงาน
(บาท/ตร.ม.)

82,960 - 103,700
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มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

3.11 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สินทรัพย์ซึ่ง
แสดงมูลค่า
ตามราคาที่ตี
ใหม่
อาคารชุด
สานักงานและ
ส่วนปรับปรุง
ราคาทุน:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน
เครื่องตกแต่ง
ติดตั้ง
อาคารและ
คอมพิวเตอร์
ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์
ยานพาหนะ

ที่ดิน

รวม

2,561,196
24,660
2,585,856
2,747
(2,495)
(496,631)
387,623

17,509
17,509
-

636,296
86,686
(25,248)
697,734
69,109
(20,008)
-

1,071,646
89,494
(7,379)
1,153,761
99,328
(69,493)
-

186,181
8,319
(37,700)
156,800
24,099
(16,587)
-

4,472,828
209,159
(70,327)
4,611,660
195,283
(108,583)
(496,631)
387,623

2,477,100

17,509

746,835

1,183,596

164,312

4,589,352

386,369
52,976

-

501,725
53,700

841,490
71,803

90,729
24,284

1,820,313
202,763

-

-

(20,007)

(6,913)

(37,691)

(64,611)

439,345
57,286
(496,631)

-

535,418
57,280
-

906,380
86,567
-

77,322
22,624
-

1,958,465
223,757
(496,631)

-

-

(6,866)

(65,276)

(16,326)

(88,468)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:

-

-

585,832

927,671

83,620

1,597,123

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

2,146,511

17,509

162,316

247,381

79,478

2,653,195

2,477,100
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม:

17,509

161,003

255,925

80,692

2,992,229

จาหน่าย/ตัดจาหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย/โอนออก
โอนค่าเสื่อมราคาสะสมมาหักกับราคาทุน
ส่วนเพิ่มจากการตีราคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสะสม:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนที่จาหน่าย/
ตัดจาหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
โอนค่าเสื่อมราคาสะสมมาหักกับราคาทุน
ค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนที่จาหน่าย/
ตัดจาหน่าย/โอนออก

2560

202,763

2561

223,757
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เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่า
ตามราคาที่ตีใหม่
อาคารชุดสานักงาน
และส่วนปรับปรุง
ราคาทุน:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน
เครื่องตกแต่งติดตั้ง
และอุปกรณ์
ยานพาหนะ

รวม

782,605
6,747
(43,935)

347,690
49,428
(132)

90,523
(23,830)

1,220,818
56,175
(67,897)

745,417
1,170
(2,348)
(93,333)
106,651

396,986
52,772
(3,591)
-

66,693
18,665
(2,414)
-

1,209,096
72,607
(8,353)
(93,333)
106,651

757,557

446,167

82,944

1,286,668

52,871
21,462
(3,246)

209,732
41,367
(132)

35,982
10,335
(23,830)

298,585
73,164
(27,208)

71,087
22,246
(93,333)
-

250,967
50,212
(3,590)

22,487
11,292
(2,414)

344,541
83,750
(93,333)
(6,004)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:

-

297,589

31,365

328,954

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

674,330

146,017

44,206

864,555

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม:

757,557

148,578

51,579

957,714

จาหน่าย/ตัดจาหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย/โอนออก
โอนค่าเสื่อมราคาสะสมมาหักกับราคาทุน
ส่วนเพิ่มจากการตีราคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสะสม:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนที่จาหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
โอนค่าเสื่อมราคาสะสมมาหักกับราคาทุน
ค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนที่จาหน่าย/โอนออก

2560

73,164

2561

83,750

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ประเภทอาคารชุดสานักงานโดยผู้ประเมินราคาอิสระในปี 2561
โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
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เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

หากบริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงมูลค่าของอาคารชุดสานักงานดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 และ 2560 จะเป็นดังนี้

อาคารชุดสานักงานสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
1,021,651
1,032,372

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
373,901
388,169

ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เมื่ออัตราตามข้อสมมติฐานเพิม่ ขึน้
ประมาณการราคาตลาดของพื้นที่สานักงาน
(บาท/ตร.ม.)

82,960 - 181,475

มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เมื่ออัตราตามข้อสมมติฐานเพิม่ ขึน้
ประมาณการราคาตลาดของพื้นที่สานักงาน
(บาท/ตร.ม.)

82,960 - 103,700

มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการตีราคาใหม่ ณ สิ้นปี 2561 และได้ประเมินอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ประเภทอาคารชุด
สานั กงานโดยผู้ประเมิ นราคาอิสระใหม่ ไปพร้ อมกั น และตั้ งแต่วั นที่ 1 มกราคม 2562 บริษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้
เปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์คงเหลือของสินทรัพย์ประเภทอาคารชุดสานักงานจาก 15 ปี เป็น 30 ปี
เพื่อให้สอดคล้องกับการประมาณอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ดังกล่าวโดยใช้วิธีเปลี่ยนทันที เป็นต้นไป
จานวนเงินที่มีผลกระทบต่อรายการในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้

สาหรับปี 2562
สาหรับปี 2563
สาหรับปี 2564
สาหรับปี 2565
ตั้งแต่ปี 2566 - 2591

งบการเงินรวม
กาไรหลังภาษีเพิ่มขึ้น กาไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น
(ลดลง)
(ลดลง)
(พันบาท)
(บาทต่อหุ้น)
15,584
0.02
15,584
0.02
15,584
0.02
15,584
0.02
(62,337)
(0.08)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรหลังภาษีเพิ่มขึ้น กาไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น
(ลดลง)
(ลดลง)
(พันบาท)
(บาทต่อหุ้น)
4,347
0.01
4,347
0.01
4,347
0.01
4,347
0.01
(17,388)
(0.02)

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

3.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

1,554,441
(1,106,219)
448,222

544,565
(385,034)
159,531

1,477,211
(939,515)
537,696

497,298
(314,816)
182,482

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

มูลค่าตามบัญชีต้นปี
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
รับโอนเข้าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
จาหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ค่าตัดจาหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
537,696
567,053
79,132
133,396
2,265
(1,606)
(17,143)
(167,000)
(147,875)
448,222
537,696
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
182,482
196,303
47,267
48,782
(70,218)
(62,603)
159,531
182,482

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

3.13 สินทรัพย์อื่น

ลูกหนี้สานักหักบัญชี
ภาษีมูลค่าเพิม่ สุทธิ
ดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ
ภาษีเงินได้รอขอคืนและภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจา
ลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์อื่น

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
114,611
387
571,227
478,262
20,365
27,468
324,002
585,431
35,156
29,122
81,170
74,638
858,713
732,083
404,043
410,908
2,409,287

2,338,299

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
3,300
3,810
124,128
130,240
2,118
2,118
3
37,437
29,630
166,983

165,801

3.14 เงินรับฝาก
3.14.1 จาแนกตามประเภทเงินรับฝาก
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
เงินรับฝาก
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
- ไม่เกิน 6 เดือน
- เกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี
- เกิน 1 ปี
บัตรเงินฝาก/ใบรับฝาก
รวม
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2,483,555
54,683,842

3,785,003
64,544,344

10,155,146
26,368,304
3,551,294
95,866,169
193,108,310

8,978,148
10,389,836
492,353
92,614,160
180,803,844

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

3.14.2 จาแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาเงินรับฝาก
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
189,170,624
180,398,973
3,937,686
404,871
193,108,310
180,803,844

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

รวมสัญญาที่ครบกาหนดแล้ว

3.14.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินฝากทั้งจานวนเป็นเงินฝากที่เป็นเงินบาทของผู้ฝากที่มี
ในประเทศ

ถิ่นฐานอยู่

3.15 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สนิ )
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561

2560

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

97,708
421,756

1,050,000
2,287,710
517,500

519,464

3,855,210

ในประเทศ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวม

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

1,147,708
2,287,710
939,256

133,861
406,107

800,000
2,269,000
408,539

933,861
2,269,000
814,646

4,374,674

539,968

3,477,539

4,017,507

3.16 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
เงินกู้ยืมในประเทศ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีประกัน
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
รวม

6,680,000
43,000,000
5,876,122
797
55,556,919

A10-60

6,680,000
56,921,700
7,476,122
797
71,078,619

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
5,840,000
5,840,000

7,440,000
7,440,000

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

3.16.1 หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารมีหุ้นกู้ระยะยาว
ไม่มีประกัน ดังนี้
ช่วงเวลา
ที่ออกหุ้นกู้

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

จานวนหน่วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
(ล้านหน่วย)
1.60
0.80
1.00
1.00
0.68
1.00
0.60

2560
(ล้านหน่วย)
1.60
0.80
1.00
1.00
0.68
1.00
0.60

มูลค่า
ที่ตราไว้
(บาท)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

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

รวม

2561
(ล้านบาท)
1,600
800
1,000
1,000
680
1,000
600

2560
(ล้านบาท)
1,600
800
1,000
1,000
680
1,000
600

6,680

6,680

ด้อยสิทธิ

ปีที่ครบ
กาหนด

อัตราดอกเบี้ย

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

อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.875 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.70 ต่อปี

3.16.2 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารมีหุ้นกู้ระยะสั้นและระยะยาวไม่
ด้อยสิทธิไม่มีประกัน ดังนี้
ช่วงเวลา
ที่ออกหุ้นกู้

จานวนหน่วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ประเภทหุ้นกู้

ปี 2559

2561
2560
(ล้านหน่วย) (ล้านหน่วย)
หุ้นกู้ระยะยาว
5.50

ปี 2559

หุ้นกู้ระยะยาว

10.00

ปี 2560

หุ้นกู้ระยะสั้น

ปี 2560

มูลค่า
ที่ตราไว้
(บาท)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ปีที่ครบ
กาหนด

1,000

2561
(ล้านบาท)
-

2560
(ล้านบาท)
5,500

ปี 2561

10.00

1,000

10,000

10,000

ปี 2562

-

7.50

1,000

-

7,500

ปี 2561

หุ้นกู้ระยะสั้น

-

15.922

1,000

-

15,922

ปี 2561

ปี 2560

หุ้นกู้ระยะยาว

5.00

5.00

1,000

5,000

5,000

ปี 2562

ปี 2560

หุ้นกู้ระยะยาว

-

5.00

1,000

-

5,000

ปี 2561

ปี 2560

หุ้นกู้ระยะยาว

8.00

8.00

1,000

8,000

8,000

ปี 2562

ปี 2561

หุ้นกู้ระยะยาว

5.00

-

1,000

5,000

-

ปี 2562

ปี 2561

หุ้นกู้ระยะยาว

3.00

-

1,000

3,000

-

ปี 2562
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อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ
1.95 - 2.00 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ
1.85 - 1.95 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ
1.75 - 1.80 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ
1.38 - 1.55 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ
1.85 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ
1.85 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ
1.75 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ
1.75 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ช่วงเวลา
ที่ออกหุ้นกู้

ประเภทหุ้นกู้

จานวนหน่วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
(ล้านหน่วย) (ล้านหน่วย)

มูลค่า
ที่ตราไว้
(บาท)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
(ล้านบาท)

ปีที่ครบ
กาหนด

2560
(ล้านบาท)

ปี 2561

หุ้นกู้ระยะยาว

4.00

-

1,000

4,000

-

ปี 2563

ปี 2561

หุ้นกู้ระยะยาว

6.00

-

1,000

6,000

-

ปี 2563

ปี 2561

หุ้นกู้ระยะยาว

2.00

-

1,000

2,000

-

ปี 2563

43,000

56,922

รวม

อัตราดอกเบี้ย

1.68 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ
1.65 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ
1.75 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ
2.05 ต่อปี

3.16.3 ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงินประกอบด้วยตั๋วแลกเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ในระหว่างอัตราร้อยละ 1.68 ถึงร้อยละ 2.50 ต่อปี ซึ่ง
ทยอยครบกาหนดชาระในปี 2562
3.17 สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จานวนเงินสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานและโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานต้นปี
ต้นทุนบริการในอดีต
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างปี
ส่วนที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอื่น
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานปลายปี
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวมสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
575,796
396,988
160
46,464
36,039
17,326
13,467
(36,810)
(26,243)

(2,903)
33,387
26,459
659,719
167,723
827,442

40,463
89,787
25,135
575,796
159,057
734,853

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
134,134
99,752
8,410
7,692
3,675
3,188
(19,769)
(13,139)

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานต้นปี
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างปี
ส่วนที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอื่น
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานปลายปี
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

(700)
27,710
2,500
155,960
21,026
176,986

รวมสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

5,772
17,954
12,915
134,134
20,094
154,228

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกาไรหรือขาดทุนสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

ต้นทุนบริการในอดีต
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลกาไรจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
160
65,148
54,821
21,051
16,718
(3,061)
83,138

(28,991)
42,708

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
10,335
9,683
4,134
3,595
(183)
14,286

(5,282)
7,996

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่รับรู้ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของกาไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีจานวนประมาณ 248 ล้านบาท
และ 233 ล้านบาท ตามลาดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 65 ล้านบาท และ 58 ล้านบาท ตามลาดับ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจานวนประมาณ 40 ล้านบาท และ 12 ล้านบาท ตามลาดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการจานวน
ประมาณ 18 ล้านบาท และ จานวน 3 ล้านบาท ตามลาดับ)
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เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณ 19 และ 20 ปี ตามลาดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ประมาณ 15 ปี)
สมมติฐานที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย

2561
1.72 - 4.02
5.00

2560
1.45 - 3.67
5.00

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
1.72 - 4.02
5.00

2560
1.45 - 3.60
5.00

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวเชิงปริมาณของข้อสมมติฐานหลักที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย

เพิ่มขึ้น 0.25%
(22,763)
19,709

2560
ลดลง 0.25%
20,144
(22,460)

เพิ่มขึ้น 0.25%
(19,200)
19,797

ลดลง 0.25%
20,115
(19,000)
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย

เพิ่มขึ้น 0.25%
(3,550)
3,608

2560
ลดลง 0.25%
3,686
(3,493)

เพิ่มขึ้น 0.25%
(3,324)
3,399

ลดลง 0.25%
3,451
(3,292)

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมาย
ดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กาหนดอัตราค่าชดเชย
เพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้างสาหรับลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และ
มีผลกระทบให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 213 ล้านบาท (เฉพาะของ
บริษัทฯ : 50 ล้านบาท) บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการใน
อดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกาไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้
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เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

3.18 หนี้สินอื่น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เจ้าหนี้สานักหักบัญชี
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีอื่น ๆ ค้างจ่าย
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
รายได้รอตัดบัญชีสาหรับคะแนนสะสมแลกของรางวัล
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บัญชีพักเจ้าหนี้
หนี้สินอื่น ๆ

2561
60,565
477,062
638,693
1,464,621
3,876,110
1,082,473
360,541

2560
113,385
492,052
628,572
1,080,943
296,865
3,339,489
1,282,132
516,889

รวมหนี้สินอื่น

7,960,065

7,750,327

2561

2560

127,572
1,353,893
97

90,939
1,342,337
91

1,481,562

1,433,367

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายข้างต้นรวมโบนัสค้างจ่ายซึ่งเป็นโบนัสสาหรับพนักงานและผู้บริหาร ซึ่งเป็นผลตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติงานประจาปี ส่วนหนึ่งของผลตอบแทนดังกล่าวเป็นโบนัสประจาปี ซึ่งจ่ายโดยอ้างอิงจากราคาหุ้นของบริษัทฯ
สาหรับพนักงานที่การปฏิบัติงานมีผลต่อผลประกอบการของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
และสร้างเสริมความมีส่วนร่วมต่อบริษัทฯ โดยโบนัสประจาปีบางส่วนที่พนักงานมีสิทธิจะได้รับดังกล่าวนั้นจะมีการกันส่วน
ไว้เพื่อจ่ายจริงในระยะเวลาอีก 5 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวจะจ่ายเป็นเงินสด โดยคานวณจากราคาหุ้น
ถัวเฉลี่ยรายวันระยะเวลา 5 ปีจากวันที่ให้สิทธิจนถึงวันที่จ่ายชาระเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงค้างของผลตอบแทนพนักงานค้างจ่ายตามโครงการดังกล่าวที่ให้สิทธิแล้วเป็นจานวนเงิน
ประมาณ 859 ล้านบาท และ 972 ล้านบาท ตามลาดับ (งบเฉพาะกิจการ: 419 ล้านบาท และ 530 ล้านบาท ตามลาดับ)
3.19 เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของกลุ่มบริษัท คือ การดารงไว้ซึ่งความสามารถในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดารง
เงินกองทุนตามกฎหมาย เงินสดสภาพคล่อง และอื่นๆ ตามข้อกาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานกากับ
ดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริษัทดารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์ Basel III โดยได้ดารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามเกณฑ์การ
ดารงเงินกองทุนตามวิธี Internal Ratings - Based Approach (IRB) สาหรับสินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อจานาทะเบียน สินเชื่อ
ธุรกิจเอกชน สินเชื่อหมุนเวียนแก่ผู้จัดจาหน่ายรถยนต์ ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนและสินทรัพย์อื่น
สาหรับเงินกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 นั้น ธนาคารทิสโก้ได้มีการจัดสรรเงินสารองส่วนเกินจากการจัดชัน้
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเงินกองทุน โดยเงินสารองส่วนนี้ทั้งหมดจะถูกจัดสรรตามสัดส่วนเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 และ
เงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
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เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามกฎหมายของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามหลักเกณฑ์ Basel III) มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561

2560

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
เงินสารองตามกฎหมาย
กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
หัก: รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

8,006,456
1,018,408
801,000
19,122,322
1,458,770
(1,581,233)

8,006,456
1,018,408
801,000
17,711,512
1,649,726
(1,285,612)

28,825,723

27,901,490

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว - หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1

99

99

28,825,822

27,901,589

เงินกองทุนชั้นที่ 2
หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว
เงินสารองส่วนเกิน
เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ

6,680,000
682,051
729,829

6,680,000
685,518
903,089

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2

8,091,880

8,268,607

36,917,702

36,170,196

รวมเงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิ้น

(หน่วย: ร้อยละ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
อัตราส่วนการดารงเงินกองทุน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง

กลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน
16.75
16.75
21.46

2560
กลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน
14.96
14.96
19.39

กฎหมายกาหนด
6.375
7.875
10.375

กฎหมายกาหนด
5.75
7.25
9.75

เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามกฎหมายของธนาคารทิสโก้ (ตามหลักเกณฑ์ Basel III) มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
ทุนที่ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
เงินสารองตามกฎหมาย
กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
หัก: รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

9,215,676
2,543,024
984,000
15,959,967
197,999
(972,378)
27,928,288
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2560
9,215,676
2,543,024
984,000
15,036,972
218,860
(734,918)
27,263,614

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน
ทุนที่ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว - หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1

2560
1

1

27,928,289

27,263,615

เงินกองทุนชั้นที่ 2
หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว
เงินสารองส่วนเกิน
เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ

6,680,000
664,553
571,301

6,680,000
668,708
739,109

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2

7,915,854

8,087,817

35,844,143

35,351,432

รวมเงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิ้น

(หน่วย: ร้อยละ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
อัตราส่วนการดารงเงินกองทุน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ธนาคารทิสโก้
17.85
17.85
22.91

2560

กฎหมายกาหนด
6.375
7.875
10.375

ธนาคารทิสโก้
15.98
15.98
20.72

กฎหมายกาหนด
5.75
7.25
9.75

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส.5/2556 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุนสาหรับ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนสาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2561 ไว้ใน Website ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 แล้ว
3.20 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) ทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
144,500
(233,032)

2560
(125,899)
270,399

หัก: ผลกระทบของหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

(88,532)
(2,530)

144,500
(47,592)

ยอดคงเหลือปลายปี

(91,062)

96,908

ยอดคงเหลือต้นปี
มูลค่าเงินลงทุนเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561

หัก: ผลกระทบของสินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

20,572
(82,598)
(62,026)
12,405

2560
(151,886)
172,458
20,572
(4,115)

ยอดคงเหลือปลายปี

(49,621)

16,457

ยอดคงเหลือต้นปี
มูลค่าเงินลงทุนเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี
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เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

3.21 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ คื อ ส่วนเกินทุนจากการตี ราคาอาคารชุ ดสานักงาน ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์ดังกล่าวจะทยอยตัดจาหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของอาคารชุดสานักงานและบันทึก
โอนไปยังกาไรสะสมโดยตรง
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561

2560

ยอดคงเหลือต้นปี
ตีราคาใหม่
โอนไปกาไรสะสม

1,099,106
387,623
(31,280)

1,111,580
(12,474)

หัก: ผลกระทบของหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

1,455,449
(291,089)

1,099,106
(219,821)

ยอดคงเหลือปลายปี

1,164,360

879,285

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ยอดคงเหลือต้นปี
ตีราคาใหม่
โอนไปกาไรสะสม
หัก: ผลกระทบของหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ยอดคงเหลือปลายปี

2561
281,231
106,651
(4,226)
383,656
(76,731)

2560
283,109
(1,878)
281,231
(56,246)

306,925

224,985

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถนามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้
3.22 รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
รวมรายได้ดอกเบี้ย
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2560

706,371
202,092
8,090,394
8,691,419

584,916
194,158
6,608,707
8,993,740

17,690,276

16,381,521

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้

2560

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

6,164
2,424
58,705

7,945
44,404

รวมรายได้ดอกเบี้ย

67,293

52,349

3.23 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินนาส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย
ตราสารหนี้ที่ออก
- หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
- หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
เงินกู้ยืม
รวมค่าใช้จา่ ยดอกเบี้ย

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2,602,009
2,313,868
28,988
29,148
1,113,755
1,014,368
320,050
920,290
90,415
5,075,507

358,945
983,432
114,613
4,814,374

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
1
6
89,469
96,195
89,470
96,201

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินกู้ยืม
รวมค่าใช้จา่ ยดอกเบี้ย
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เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

3.24 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้ ค่ าธรรมเนี ยมและบริ การสุ ทธิ ในงบก าไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จสาหรั บปี สิ้นสุ ดวั นที่ 31 ธั น วาคม 2561 และ 2560
ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
- การรับรอง รับอาวัล และการค้าประกัน
- การบริการการประกันภัย
- ค่านายหน้าค้าหลักทรัพย์
- การจัดการกองทุน
- การให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน
- การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
- อื่น ๆ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
- ค่าบริการข้อมูล
- อื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

2560

6,135
2,857,353
834,107
1,262,244
35,458
50,684
1,293,112

8,784
2,647,709
830,756
1,418,815
31,414
164,360
1,242,814

6,339,093

6,344,652

(15,213)
(228,453)

(24,894)
(221,070)

(243,666)

(245,964)

6,095,427

6,098,688

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

2560

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

(17,857)

(16,983)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

(17,857)

(16,983)
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เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

3.25 กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
กาไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
- ตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย
- ตราสารหนี้
- อื่น ๆ

2560

(7,307)
(1,926)
15,641
(69)

(84,764)
(13,831)
14,738
-

6,339

(83,857)

กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561

2560

ขาดทุนจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
- เงินตราต่างประเทศ

(6,700)

(84,761)

ขาดทุนสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

(6,700)

(84,761)

3.26 กาไรสุทธิจากเงินลงทุน
กาไรสุทธิจากเงินลงทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
กาไรจากการขาย
- เงินลงทุนเผื่อขาย
- เงินลงทุนทั่วไป
รวม
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่า
- เงินลงทุนทั่วไป
รวม
กาไรสุทธิจากเงินลงทุน
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2560

57,411
437,856

22,681
15,476

495,267

38,157

1,024

3,811

1,024

3,811

496,291

41,968

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561

2560

กาไรจากการขาย
24
24

-

(1)

-

รวม

(1)

-

กาไรสุทธิจากเงินลงทุน

23

-

- เงินลงทุนเผื่อขาย
รวม
ขาดทุนจากการด้อยค่า
- เงินลงทุนในบริษัทย่อย

3.27 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 2560 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด (โอนกลับ)

2560

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

(331)
2,701,783

139
3,078,512

รวม

2,701,452

3,078,651

3.28 รายได้จากการดาเนินงานอื่น ๆ
รายได้จากการดาเนินงานอื่น ๆ ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
กาไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
กาไรจากการขายลูกหนี้ (หมายเหตุฯ 5)
อื่น ๆ
รวม

2560

71,336
52,588
80,094

81,678
44,274

204,018

125,952
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
รายได้จากการให้เช่า

2560

อื่น ๆ

70,489
416

63,155
25,840

รวม

70,905

88,995
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เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

3.29 ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอืน่ ๆ
ค่าใช้จ่ ายจากการดาเนินงานอื่ น ๆ ในงบก าไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จสาหรับปี สิ้นสุ ดวั นที่ 31 ธั นวาคม 2561 และ 2560
ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร
ค่าพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและขนส่ง
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย

2560

อื่น ๆ

70,935
167,000
514,297
107,317
159,791
361,694

64,773
147,878
408,073
99,080
123,886
339,385

รวม

1,381,034

1,183,075

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร
ค่าพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและขนส่ง

2560

อื่น ๆ

250
70,218
9,693
56,759

220
62,604
8,972
44,807

รวม

136,920

116,603

3.30 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
A10-73

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

2561

2560

2561

2560

1,929,003

1,727,729

82,974

90,589

(265,986)

(240,913)

1,418

(30,059)

1,663,017

1,486,816

84,392

60,530

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

จานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2561
2560
45,062
(55,109)
(77,525)
-

ผล (กาไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย

10,813
(21,650)

ภาษีเงินได้ที่บันทึกโดยตรงในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

30,909
(24,200)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2561
2560
16,520
(34,492)
(21,330)
5,902
1,092

7,328
(27,164)

รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกาไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงได้ดังนี้

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบคุ คล
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
คูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ:
ผลกระทบทางภาษีของรายได้สุทธิที่ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องนามาเสียภาษีและค่าใช้จา่ ยสุทธิที่ไม่
สามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้
อื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2561
2560
8,578,452
7,644,659

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2561
2560
5,711,187
4,477,619

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

1,715,690

1,528,932

1,142,238

895,524

(21,685)
(30,988)

(28,944)
(13,172)

(1,057,846)
-

(834,994)
-

1,663,017

1,486,816

84,392

60,530

A10-74

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
ดอกเบี้ยรับที่หยุดรับรู้รายได้
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
การบันทึกสัญญาเช่าการเงิน
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากตราสารอนุพันธ์
ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้น
เมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
ดอกผลเช่าซื้อรับล่วงหน้า
การลดทุนของบริษัทย่อย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
อื่น ๆ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบการเงินรวม
ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์/
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่
แสดงในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
713,489
530,279
183,210
179,777
43,726
43,997
(271)
(734)
2,374
2,428
(54)
79
50,684
42,761
7,923
(2,522)
(69,478)
(53,473)
(16,005)
(20,346)
(162)
6,013
(6,175)
(10,506)
(4,927)
(265,945)
(2,530)
1,917

(233,221)
(8,118)
5,749

(4,927)
(3,832)

3,371
(861)

(592,326)
21,842
179,221
21,435
606,400
155,788
130,017
991,525

(532,481)
21,752
116,891
21,435
516,996
134,148
127,989
743,145

(59,845)
90
62,330
89,404
10,209
2,028
264,085

(33,788)
(5,740)
3,614
121,637
(3,942)
13,041
243,080
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เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(หน่วย: พันบาท)

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
อื่น ๆ
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบการเงินรวม
ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์/หนี้สิน
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่แสดงในส่วน
ของกาไรหรือขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
1,200
1,082
118
417
33,813
(17,406)
(8,906)
(202)
8,499

3,486
39,474
(8,618)
(12,152)
(7,639)
15,633

(3,486)
(8,788)
2,723
7,532
(1,901)

3,486
7,683
(2,120)
(7,299)
2,167
(หน่วย: พันบาท)

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ส่วน (เกิน) ต่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
การลดทุนของบริษัทย่อย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
อื่น ๆ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์/หนี้สิน
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่แสดงในส่วน
ของกาไรหรือขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
21,732
21,732
(35,883)
(31,681)
(4,202)
(8,320)
(92,082)
(76,731)

(92,774)
(57,749)

692
-

(3,114)
-

12,405
21,435
266,298
35,397
152,571

(4,114)
21,435
262,856
30,845
150,550

3,442
(1,350)
(1,418)

42,520
(882)
(145)
30,059
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เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

3.31 องค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561

2560

2561

2560

(175,621)

293,080

(82,574)

172,458

(57,411)
(233,032)
387,623

(22,681)
270,399
-

(24)
(82,598)
106,651

172,458
-

(56,943)

(155,385)

(29,510)

(36,641)

3,517
101,165

755
115,769

(5,457)

135,817

(21,650)

(24,200)

1,092

(27,164)

79,515

91,569

(4,365)

108,653

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนเผื่อขาย:
กาไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นระหว่างปี
หัก: การปรับปรุงการจัดประเภทใหม่สาหรับกาไร
ที่รวมอยู่ในกาไรหรือขาดทุน
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในการร่วมค้า:
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
ของการร่วมค้า
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของ
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กาไร

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปีสุทธิ

3.32 ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย

2561

2560

จานวน
ก่อนภาษี
(233,032)
387,623

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษี
45,062
(77,525)

จานวนสุทธิ
จากภาษี
215,290
-

(56,943)
97,648
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จานวนสุทธิ
จากภาษี
(187,970)
310,098

จานวน
ก่อนภาษี
270,399
-

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษี
(55,109)
-

10,813

(46,130)

(155,385)

30,909

(124,476)

(21,650)

75,998

115,014

(24,200)

90,814

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

จานวน
ก่อนภาษี
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย

2561
ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษี

จานวนสุทธิ
จากภาษี

จานวน
ก่อนภาษี

2560
ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษี

จานวนสุทธิ
จากภาษี

(82,598)
106,651

16,520
(21,330)

(66,078)
85,321

172,458
-

(34,492)
-

137,966
-

(29,510)

5,902

(23,608)

(36,641)

7,328

(29,313)

(5,457)

1,092

(4,365)

135,817

(27,164)

108,653

3.33 กาไรต่อหุน้
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วย
จานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่ออกอยู่ในระหว่างปี ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเท่าเทียมผู้ถื อ
หุ้นสามัญทุกประการ
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561
กาไรสาหรับปีจากการดาเนินงานต่อเนื่องส่วนที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (พันบาท)
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจากการดาเนินงานต่อเนื่อง (บาท/หุ้น)
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปีจากการดาเนินงานที่ยกเลิกส่วน
ที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (พันบาท)
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจากการดาเนินงานที่ยกเลิก (บาท/หุ้น)
จานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (พันหุ้น)
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2560

2561

2560

6,887,379
8.60

6,130,544
7.66

5,626,795
7.03

4,417,089
5.52

128,306
0.16
800,655

(40,536)
(0.05)
800,655

800,655

800,655

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

3.34 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จากัด
บริษัท ไฮเวย์ จากัด
บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จากัด
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จากัด
บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จากัด
บริษัท ออล-เวย์ส จากัด
บริษัท ไพรมัส ลีสซิ่ง จากัด (อยู่ในระหว่างการชาระบัญชี)
บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จากัด

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทร่วมค้า

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
ยอดคงค้าง
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริษัทย่อย
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์):
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
เงินปันผลค้างรับ:
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
บริษัท ไฮเวย์ จากัด
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จากัด
บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จากัด
บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จากัด
สินทรัพย์อื่น:
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จากัด
หนี้สินอื่น:
บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จากัด
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2560

641,395

237,201

3,593,665
140,000
934,994
135,000
34,999
389,986
29,998

2,764,357
200,000
797,995
100,000
79,998
164,993
24,999

123,647
705

130,011
436

971

161

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2561 และ
การเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
ณ วันที่
1 มกราคม
2561
บริษัทย่อย
เงินให้กยู้ ืม
บริษัท ออล-เวย์ส จากัด
บริษัท ไฮเวย์ จากัด

เพิ่มขึ้น

1,820,000
1,720,000

ลดลง

355,000

(1,820,000)
-

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

2,075,000

ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริษัทย่อย
รายได้จากการบริหารความเสี่ยงและการเงิน
งานบริหารทรัพยากรบุคคลและงานด้าน
ธุรการ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายค่าบริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับ
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมพนักงาน
ค่าใช้จ่ายอื่น

2561

2560

2,156,929

2,117,903

64,714
70,489
199,000

52,264
63,155
175,000

11,759
1,962

9,477
1,987

เงื่อนไขและนโยบายในการกาหนดราคา

เป็นไปตามราคาตลาดและ/หรือคานวณจากค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจริงและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กาหนด
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้ารายอื่น
เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้ารายอื่น
ค านวณจากค่ าใช้จ่า ยที่ เกิดขึ้น จริงและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
อ้างอิงกับราคาของผู้ให้บริการรายอื่น
เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้ารายอื่น

เงินให้สินเชื่อแก่พนักงานระดับชั้นบริหาร ตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
เงินให้สินเชื่อ (1)
(1)

2560
17,581

รวมเงินให้สินเชื่อสวัสดิการพนักงานและเงินให้สินเชื่อทั่วไป
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15,818

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายการหนี้สินคงค้างกับกรรมการและผู้บริหารสาคัญ
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
เงินรับฝาก

2560

383,693

317,664

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสาคัญ
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
ที่จ่ายจริงให้แก่กรรมการและผู้บริหารสาคัญในระหว่างปี และผลประโยชน์อื่นของกรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2561

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

695
53
126

2560
643
50
141

รวม

874

834

2561
400
26
94

2560
385
28
88

520

501

3.35 ส่วนงานดาเนินงาน
ข้อมูลส่วนงานดาเนินงานที่นาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดาเนินงาน
ของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงานของบริษัทฯ คือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้
เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการบริหารงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยแบ่งการดาเนินธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ดังนี้
1. กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ให้บริการทางการเงินภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยให้บริการผ่าน
สานักงานใหญ่ของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) และสาขาของธนาคารฯ
2. กลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ ให้บริการทางการเงินภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยให้บริการในประเทศผ่าน
สานักงานใหญ่และสาขาของบริษัทย่อยทั้งในกรุงเทพมหานครและทุกภูมิภาค
3. กลุ่มธุรกิจจัดการกองทุน ให้บริการทางการเงินประเภทธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน
4. ส่วนงานสนับสนุน ให้บริการด้านงานกากับดูแลและงานสนับสนุนของกลุ่มบริษัท
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รวมส่วนงานดาเนินงานที่มีลักษณะเชิงเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกันและมีความคล้ายคลึงกันใน
ลักษณะอื่น ๆ ตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ผู้มีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงานสอบทานผลการดาเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วน
งานโดยพิจารณาจากกาไรหรือขาดทุนจากการดาเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัด
A10-81

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

กาไรหรือขาดทุนจากการดาเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อยบริหารงานด้าน
ภาษีเงินได้ของทั้งกลุ่ม ดังนั้น ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มีการปันส่วนให้แต่ละส่วนงานดาเนินงาน
การบันทึกบัญชีสาหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในสถานะเดียวกับการบันทึกบัญชีสาหรับรายการธุรกิจกับ
บุคคลภายนอก
บริษัทฯ และบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย ดังนั้น รายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบ
การเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามภูมิศาสตร์แล้ว
ในปี 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของ
รายได้ของกิจการ

A10-82

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ข้อมูลรายได้ กาไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายได้
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้
ผลการดาเนินงาน:
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้จากการดาเนินงานอื่น ๆ
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
กาไรตามส่วนงานจากการดาเนินงานต่อเนื่องก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไรจากการดาเนินงานที่ยกเลิก

ธุรกิจ
หลักทรัพย์

ธุรกิจหลักทรัพย์
จัดการกองทุน

ส่วนงานสนับสนุน

รวมส่วนงาน

รายการปรับปรุงและ
ตัดรายการระหว่างกัน

17,456
358

963
284

1,502
-

112
8,040

20,033
8,682

(8,682)

20,033
-

17,814

1,247

1,502

8,152

28,715

(8,682)

20,033

12,631
4,147
1,036

17
1,146
84

8
1,489
5

(20)
692
7,480

12,636
7,474
8,605

(21)
(1,379)
(7,282)

12,615
6,095
1,323

17,814

1,247

1,502

8,152

28,715

(8,682)

20,033

(1,316)
(7,059)
(2,702)

(85)
(913)
-

(36)
(563)
-

(628)
(1,740)
-

(2,065)
(10,275)
(2,702)

684
2,902
1

(1,381)
(7,373)
(2,701)

(11,077)

(998)

(599)

(2,368)

(15,042)

3,587

(11,455)

6,737

249

903

5,784

13,673

(5,095)

8,578
(1,663)
6,915
128
(28)

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย
กาไรสาหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

งบการเงินรวม

7,015
296,342
919

3,274
18

1,605
254
A10-83

31,396
966

332,617
2,157

(30,072)
835

302,545
2,992

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)
ธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายได้
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้
ผลการดาเนินงาน:
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้จากการดาเนินงานอื่น ๆ
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
กาไรตามส่วนงานจากการดาเนินงานต่อเนื่องก่อน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
ขาดทุนจากการดาเนินงานที่ยกเลิก

ธุรกิจ
หลักทรัพย์

ธุรกิจ หลักทรัพย์
จัดการกองทุน

ส่วนงานสนับสนุน

รวมส่วนงาน

รายการปรับปรุงและตัด
รายการระหว่างกัน

15,740
201

1,040
265

1,671
2

(57)
6,870

18,394
7,338

(7,338)

18,394
-

15,941

1,305

1,673

6,813

25,732

(7,338)

18,394

11,593
3,708
640

18
1,260
27

7
1,661
5

(42)
600
6,255

11,576
7,229
6,927

(9)
(1,130)
(6,199)

11,567
6,099
728

15,941

1,305

1,673

6,813

25,732

(7,338)

18,394

(1,191)
(5,979)
(3,079)

(79)
(908)
-

(29)
(513)
-

(568)
(1,677)
-

(1,867)
(9,077)
(3,079)

571
2,703
-

(1,296)
(6,374)
(3,079)

(10,249)

(987)

(542)

(2,245)

(14,023)

3,274

(10,749)

5,692

318

1,131

4,568

11,709

(4,064)

7,645
(1,487)
6,158
(41)
(27)
6,090

294,933
780

4,732
20

1,613
218

31,345
872

332,623
1,890

(29,235)
763

303,388
2,653

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย
กาไรสาหรับปีสว่ นที่เป็นของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

งบการเงินรวม

A10-84

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

3.36 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย 9 แห่งและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงานจ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวเป็นรายเดือนในอัตรา
ร้อยละ 5 - 15 ของเงินเดือน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในข้อบังคับของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนสารองเลี้ยงชีพของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย 8 แห่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด และกองทุนสารองเลี้ยงชีพของ
บริษัทย่อยอีก 1 แห่งบริหารโดยธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน) และจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตาม
ระเบี ยบว่ าด้วยกองทุนดั งกล่ าว ในระหว่ างปี 2561 และ 2560 บริษั ทฯ และบริษั ทย่อยรับรู้ เงิ นสมทบดั งกล่ าวเป็ น
ค่าใช้จ่ายจานวน 268 ล้านบาท และ 235 ล้านบาท ตามลาดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ 48 ล้านบาท และ 47 ล้านบาท
ตามลาดับ)
3.37 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
3.37.1 การรับอาวัล การค้าประกัน และภาระผูกพัน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
การค้าประกันอื่น
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (หมายเหตุฯข้อ 3.38.4)
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (หมายเหตุฯข้อ 3.38.4)
อื่น ๆ
รวม

753,963
351,660
1,200,000
717,751
517,961
3,541,335

627,912
575,279
1,200,000
1,034,498
3,437,689

3.37.2 คดีฟ้องร้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีคดีซึ่งบริษัทย่อยถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจานวนรวมประมาณ
334 ล้านบาท และ 345 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งผลของคดียังไม่เป็นที่สิ้นสุด ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยคาดว่าจะไม่ได้รับผลเสียหายอย่างเป็นสาระสาคัญจากคดีฟ้องร้องดังกล่าวต่องบการเงินรวม
3.37.3 ภาระผูกพันอื่น
ก)

บริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาบริการด้านคอมพิวเตอร์ในการจ่ายค่าบริการตามอัตรา
คงที่และอัตราผันแปรกับปริมาณและประเภทของการบริการตามที่ระบุในสัญญา

ข)

บริษัทย่อยได้เข้าทาสัญญาเช่าดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารสานักงานและสาขา สัญญา
ดังกล่าวมีอายุประมาณ 1 - 15 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยมีจานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้
สัญญาเช่าดาเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
A10-85

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
จ่ายชาระภายใน
ไม่เกิน 1 ปี
มากกว่า 1 ถึง 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

192
281
56

213
319
70

ค)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาบริการด้านคอมพิวเตอร์และการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบัตรเครดิตในการจ่ายค่าบริการตามที่ระบุในสัญญาโดยบริษัทย่อยต้อง
จ่ายชาระค่าบริการดังกล่าวภายใน 1 ปี เป็นจานวนเงินประมาณ 191 ล้านบาท

ง)

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจธนาคารมีการรับประกันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาจากการโอนขายลูกหนี้
สินเชื่อส่วนบุคคล โดยการรับประกันดังกล่าวมีกาหนดเวลา 3 ปี ภายหลังการโอนขาย

จ)

บริษัทย่อยมีการรับประกั นตามเงื่อนไขที่ระบุ ในสั ญญาจากการโอนขายธุรกิจบั ตรเครดิต โดยการ
รับประกันดังกล่าวมีกาหนดเวลา 2 ปี ภายหลังการโอนขาย

3.38 เครื่องมือทางการเงิน
3.38.1 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่คู่สัญญาหรือผู้กู้ยืมไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงใน
สัญญาทางการเงินทาให้ไม่สามารถชาระหนี้ที่มีต่อ บริษัทฯ และบริษัทย่อยเมื่อครบกาหนดได้ หรือจงใจไม่
ปฏิบัติตามสัญญาที่จะชาระหนี้ให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
บริษัทในกลุ่มทิสโก้มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และการค้าประกันการ
กู้ยืมและอื่น ๆ
กลุ่มบริษัททิสโก้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบรวมศูนย์ ภายใต้แนวทางการกากับ แบบรวมกลุ่มของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทฯ และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) กาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและวิธีการ
ในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสมตั้งแต่ขั้นตอนของการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
ความสามารถในการชาระหนี้ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทได้นาระบบ Credit Scoring มาใช้กับสินเชื่อเช่าซื้อราย
ย่ อ ยโดยสามารถเพิ่ มประสิ ท ธิ ภาพกระบวนการพิ จารณาอนุ มั ติ สิ นเชื่ อ ให้ สะท้ อ นความเสี่ ยงได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการสอบทานสินเชื่อเพื่อตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสินเชื่อเพื่อ
เป็นการป้องกันและแก้ไขสินเชื่อที่จะเป็นปัญหาในอนาคต ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหาย
ที่เป็นสาระสาคัญจากการให้สินเชื่อและการค้าประกันการกู้ยืมนี้ นอกจากนี้การให้สินเชื่อรวมของกลุ่มบริษัทมี
การกระจุกตัวอยู่ในระดับต่าเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าที่หลากหลายและมีลูกค้ารายย่อยอยู่จานวนมาก
ราย จานวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื่อแก่
ลูกหนี้ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน
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เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

คุณภาพของความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อของบริษทั ย่อยที่ประกอบธุรกิจ การธนาคาร ซึ่งเป็น
เงินให้สินเชื่อส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทมีรายละเอียดดังนี้
ความเสี่ยงของสินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อที่ไม่เกินกาหนดชาระของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคาร
สามารถจาแนกคุณภาพของความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ สินเชื่อที่มีคุณภาพสูงมาก
สินเชื่อที่มีคุณภาพสูง และสินเชื่อที่มีคุณภาพปานกลาง โดยกาหนดตามประมาณการค่าความเสี ยหายที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ สินเชื่อที่มีคุณภาพสูงมาก หมายถึง สินเชื่อที่มีค่าความเสียหายที่คาด
ว่ า จะเกิ ดขึ้ นภายในระยะเวลา 1 ปี น้ อ ยกว่ า หรื อเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 0.2 ของยอดสิ น เชื่ อในกลุ่ ม สิ นเชื่ อ ที่ มี
คุณภาพสูง หมายถึง สินเชื่อที่มีค่าความเสีย หายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปีระหว่างร้อยละ 0.2
ถึงร้อยละ 2 และสินเชื่อที่มีคุณภาพปานกลาง หมายถึง สินเชื่อที่มีค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลา 1 ปีมากกว่าร้อยละ 2
ความเสี่ยงของสินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารจาแนกตามคุณภาพของ
สินเชื่อได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
สินเชื่อที่ยังไม่เกินกาหนดชาระ
สินเชื่อที่มีคุณภาพสูงมาก
สินเชื่อที่มีคุณภาพสูง
สินเชื่อที่มีคุณภาพปานกลาง
รวม
สินเชื่อที่เกินกาหนดชาระระหว่าง 31 วัน ถึง 90 วัน
สินเชื่อที่เกินกาหนดชาระมากกว่า 90 วัน
รวมทั้งหมด

56,197
54,864
11,777
122,838
11,319
3,324
137,481

55,544
53,935
12,637
122,116
12,298
3,189
137,603

3.38.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสาร
และอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะมีผลทาให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือเงินกองทุนของกลุ่มบริษัท เพื่อให้การบริหาร
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจาก
การเปลีย่ นแปลงของราคาที่เหมาะสมจะถูกนามาประยุกต์ใช้ โดยความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของ
ทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัทจะถูกประเมินโดยการใช้แบบจาลอง Value at Risk (VaR)
รวมถึงวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะของความเสี่ยงแต่ละประเภท นอกจากนี้กลุ่มบริษั ทยังได้ใช้กระบวนการ
ทดสอบย้อนหลัง (Back Testing) ในการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลอง Value at Risk และการ
ประเมินความเสี่ยงภายใต้ภาวะวิกฤติ (Stress Testing) เพื่อใช้ประกอบการวัดความเสี่ยงในกรณีที่ตัวแปรจาก
แบบจาลองได้ถูกกาหนดให้อยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุด ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการทาธุรกรรมรวมถึงสภาพ
คล่องของหลักทรัพย์จะต้องได้รับการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการอย่างเพียงพอ
A10-87

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

3.38.2.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีราคาซื้อขายในตลาด
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มบริษัทที่มีราคาซื้อขาย
ในตลาด ณ วันที่ในงบการเงินประเมินโดยแบบจาลองภายในตามหลักการ Value at Risk ค่าความ
เสี่ยงที่คานวณได้จากแบบจาลอง Value at Risk เป็นค่าที่ใช้ประมาณมูลค่าความสูญเสียสูงสุดที่
อาจจะเกิดขึ้น ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ในกรณีที่คงสถานะของสินทรัพย์ทางการเงินที่มี
ราคาซื้อขายในตลาดเป็นระยะเวลา 1 ปี แสดงดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีราคาซื้อขายในตลาด
ตราสารทุน
ตราสารหนี้
ตราสารอนุพันธ์
เงินตราสกุลต่างประเทศ

279
6
46

233
3
3
32

3.38.2.2 ความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สินที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สินที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ประเมินจาก
ความอ่อนไหวของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในระยะเวลา 1 ปี ต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ภายใต้โครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยคงที่ของกลุ่ม
บริษัท ณ วันที่ในงบการเงิน โดยกาหนดให้การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นทันทีและยัง
ไม่พิจารณาถึงการขยายตัวตามปกติของสินทรัพย์และหนี้สิน แสดงดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ความอ่อนไหวของ
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้
ดอกเบี้ยขึ้นร้อยละ 1
ดอกเบี้ยลงร้อยละ 1

A10-88

263.55
(263.55)

299.01
(299.01)

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวของธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ของอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะแสดงถึงสภาพของการดาเนินธุรกิจที่แท้จริงได้ดีกว่า ความอ่อนไหวของ
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เกิดขึ้นจะน้อยกว่าผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจากการวิเคราะห์ข้างต้น
ความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สินที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่แสดงนี้ไม่ได้
นับรวมถึงสถานะของตราสารหนี้ที่มีราคาซื้อขายในตลาด ซึ่งได้แสดงไว้ในส่วนของความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงของราคาของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีราคาซื้อขายในตลาดแล้ว
3.38.2.3 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องมือทางการเงินที่
สาคัญดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน

รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (1)
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สุทธิ
ลูกหนี้สานักหักบัญชี

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด

มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่

ไม่มีดอกเบี้ย

222
25,169

52,192
2,421
208,516

1,192
1,657
6
6,591
7,612

1,192
54,071
6
9,012
241,297

-

-

949
115

949
115

25,391

263,129

18,122

306,642

56,567
419
-

135,941
3,855
55,557

600
101
238
11
-

193,108
4,375
238
11
55,557

-

-

995
61

995
61

56,986

195,353

2,006

254,345

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สุทธิ
เจ้าหนี้สานักหักบัญชี
(1)

รวม

ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดและมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ได้รวมเงินให้สินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

A10-89

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน

รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (1)
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สุทธิ

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด

มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่

ไม่มีดอกเบี้ย

232
27,340

43,030
3,957
220,741

1,325
1,385
3,590
4,019

1,325
44,647
7,547
252,100

-

-

2,342

2,342

27,572

267,728

12,661

307,961

68,049
442
-

112,474
3,479
71,079

281
96
431
30
-

180,804
4,017
431
30
71,079

-

-

2,216
114

2,216
114

68,491

187,032

3,168

258,691

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สุทธิ
เจ้าหนี้สานักหักบัญชี
(1)

รวม

ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดและมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ได้รวมเงินให้สินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน

รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด

มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่

ไม่มีดอกเบี้ย

8
-

633
2,075

780
-

641
780
2,075

8

2,708

780

3,496

-

5,840

-

5,840

-

5,840

-

5,840

หนี้สินทางการเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

A10-90

รวม

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน

รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด

มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่

ไม่มีดอกเบี้ย

7
-

230
3,540

870
-

237
870
3,540

7

3,770

870

4,647

-

7,440

-

7,440

-

7,440

-

7,440

หนี้สินทางการเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

รวม

เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่แยกตามวันที่ครบกาหนดหรือวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่
มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) โดยนับจากวันที่ในงบการเงินได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ระยะเวลาการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกาหนด
รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

0 - 3 เดือน

3 - 12 เดือน

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ

77
2,795

52,115
1,727
17,201

506
44,016

188
118,015

26,489

52,192
2,421
208,516

1.8253
2.6722
7.8347

2,872

71,043

44,522

118,203

26,489

263,129

1,215

68,914

61,874

3,938

-

135,941

1.6746

37

1,470
15,840

140
21,000

2,245
12,000

6,680

3,855
55,557

1.5144
2.3195

1,252

86,224

83,014

18,183

6,680

195,353

เมื่อทวงถาม

A10-91

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกาหนด
รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

เมื่อทวงถาม

0 - 3 เดือน

3 - 12 เดือน

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ

1.5099
2.7386
7.7769

35
3,598

42,995
2,404
21,238

1,262
48,376

289
119,012

2
28,517

43,030
3,957
220,741

3,633

66,637

49,638

119,301

28,519

267,728

2,139

64,558

45,372

405

-

112,474

1.5044

30,014

215
11,348

2,269
23,000

6,680

3,479
71,079

1.3685
2.1993

95,566

56,935

25,674

6,680

187,032

1
37

994

2,177

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ระยะเวลาการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกาหนด
เมื่อทวงถาม
รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาด
เงินสุทธิ
633
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
2,075

0 - 3 เดือน

3 - 12 เดือน

-

-

-

-

633
2,075

2,708

-

-

-

-

2,708

-

5,840

-

-

-

5,840

-

5,840

-

-

-

5,840

หนี้สินทางการเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ

0.7500
2.2000

1.7807

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกาหนด
เมื่อทวงถาม
รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาด
เงินสุทธิ
230
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
3,540

0 - 3 เดือน

3 - 12 เดือน

-

-

-

-

230
3,540

3,770

-

-

-

-

3,770

-

7,440

-

-

-

7,440

-

7,440

-

-

-

7,440

หนี้สินทางการเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและ เงินกู้ยืม

A10-92

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ

0.8500
2.0000

1.5766

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่หยุดรับรู้รายได้) ตามที่แสดงในตารางข้างต้นแสดง
ยอดก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
3.38.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตาม
ภาระผูกพันในการชาระเงินเมื่อครบกาหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์ เป็นเงินสดหรือไม่สามารถ
จัดหาเงินทุนใหม่มาให้ได้เพียงพอต่อความต้องการภายในระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งอาจทาให้เกิดความเสียหาย
ต่อบริษัทย่อยได้ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก โดยปัจจัยภายในขึ้นอยู่กับ
โครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สินและการสารองสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อนามาใช้รองรับความต้องการ ส่วน
ปัจจัยภายนอกขึ้นอยู่กับภาวะสภาพคล่องของตลาดและความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงินเป็นหลัก
แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยหน่วยงาน
บริหารเงินจะทาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการจัดการฐานะสภาพคล่องในแต่ละวันให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
นโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคาร รวมถึงตามเกณฑ์ของทางการ หน่วยงาน
บริหารความเสี่ยงจะติดตามและควบคุมการดารงฐานะสภาพคล่องของบริษัท ย่อยให้เป็นไปตามขอบเขตที่
กาหนด
นโยบายหลักในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องประกอบด้วย การบริหารจัดการโครงสร้างกระแสเงินสด
การกระจุกตัวของเงินฝาก สินทรัพย์สภาพคล่อง รวมถึงแผนฉุกเฉินเพื่อการบริหารสภาพคล่องในยามวิกฤติ
(Emergency Contingency Plan) กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้พิจารณาถึงสภาพคล่องใน
ตลาด รวมทั้งผลกระทบต่อสถานะความเสี่ยงของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารในกรณีที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้คาดการณ์ขึ้น ในส่วนของความเสี่ยงจากความไม่สอดคล้องกันของกระแสเงินสดจาก
สินทรัพย์และหนี้สินตามอายุ สัญญา (Maturity Mismatch) และระดับของสินทรัพย์สภาพคล่องสูงมีอย่าง
เพียงพอและจะถูกติดตามอย่างสม่าเสมอ การจัดหาแหล่งเงินทุนและการกระจุกตัวของแหล่งเงินทุนจะต้องถูก
วางแผนเพื่อให้ความเสี่ยงและผลตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้แผนฉุกเฉินสาหรับการบริหาร
จัดการสภาพคล่องในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจได้ถูกจัดทาขึ้นเพื่อให้สามารถนามาใช้ได้ทันเวลา นอกจากเครื่องมือ
ที่กล่าวไว้ข้างต้นบริษัทย่อยยังกาหนดสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากและเงินกู้ ระดับของสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อ
ควบคุมความเสี่ยง โดยฐานะความเสี่ยงด้านสภาพคล่องจะถูกติดตามอย่างสม่าเสมอเป็นรายวันและรายงาน
ต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารมีการพิจารณาสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพคล่องโดยพิจารณาทั้ง
สถานการณ์ของบริษัทย่อยและสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งระบบสถาบันการเงิน ซึ่งทาให้มีปริมาณเงินไหล
ออกจากบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารมากกว่าปกติ
บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารมีแหล่งที่มาของเงินทุนที่สาคัญจากการระดมเงินฝากเป็นหลัก โดยจาก
สถานการณ์ที่ผ่านมาเงินทุนจากเงินฝากยังมีอัตราการเบิกถอนเมื่อครบอายุที่ต่าโดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะฝากเงิน
กับบริษัทย่อยต่อไป นอกจากนี้บริษัทย่อยยังมีหุ้นกู้ทั้งประเภทไม่ด้อยสิทธิและด้อยสิทธิอีกจานวนหนึ่ง สาหรับ
การใช้ไปของเงินทุนนั้น ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของเงินให้สินเชื่อเป็นหลัก โดยเงินทุนส่วนหนึ่งจะดารงเป็น
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เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
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สินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ทั้งนี้บริ ษัทย่อยมีวงเงินที่อาจจะให้สินเชื่อภายใน
กลุ่มธุรกิจการเงินเพื่อเป็นการสนับสนุนสภาพคล่องยามจาเป็นสาหรับบริษัทในกลุ่ม
3.38.3.1 ปริมาณของหนี้สินตามระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกาหนด
(หน่วย : ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ระยะเวลาคงเหลือ

หนี้สิน

น้อยกว่า
3 เดือน
152,492

3 - 12 เดือน
83,020

มากกว่า 1 ปี
24,863

รวม
260,375
(หน่วย : ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาคงเหลือ

หนี้สิน

น้อยกว่า
3 เดือน
170,031

3 - 12 เดือน
56,935

มากกว่า 1 ปี
32,384

รวม
259,350

เมื่อครบกาหนดอายุสัญญา หนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารจะยังคง
ถูกนามาฝากใหม่ในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 90 โดยเฉลี่ย ดังนั้นเมื่อพิจารณาพฤติกรรมดังกล่าว
ปริ มาณเงิ นจะต่ ากว่ าข้ อมู ลตามระยะเวลาคงเหลื อก่ อนครบก าหนด ทั้ งนี้ ปริ มาณหนี้ สินที่ มี
ระยะเวลาคงเหลือน้อยกว่า 3 เดือนส่วนหนึ่งนั้นเป็นเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ ซึ่งเงิน
ฝากทั้งสองประเภทดังกล่าวจะมีลักษณะไม่อ่อนไหวและไม่มีการเคลื่อนย้ายปริมาณเงินที่รวดเร็ว
3.38.3.2 ปริมาณและองค์ประกอบสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและอัตราส่วนการวัดค่าความเสี่ยง
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
องค์ประกอบของสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ
รวมสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง (1)
ความต้องการสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ (1)
(1)

สินทรัพย์สภาพคล่องและความต้องการสินทรัพย์พิจารณาตามเกณฑ์ภายใน
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1,189
53,089
6,784
61,062

1,323
43,177
5,520
50,020

43,063

30,189

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารมีนโยบายในการดารงฐานะสินทรัพย์สภาพคล่องตาม
เกณฑ์ของบริษัทย่อย โดยจะต้องสูงกว่าความต้องการสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ภายใน โดย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารมีสินทรัพย์สภาพ
คล่องซึ่งคานวณเป็นรายวันอยู่ที่ 61,062 ล้านบาท และ 50,020 ล้านบาท ตามลาดับ สูงกว่าความ
ต้องการสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ภายใน ซึ่งบริษัทย่อยพิจารณาเป็นรายวันที่ 43,063 ล้าน
บาท และ 30,189 ล้านบาท ตามลาดับ นอกจากนี้ บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารยังมี
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน รวมถึงวงเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารซึ่งเพียงพอที่จะรองรับความ
ต้องการสภาพคล่องที่อาจจะเกิดขึ้น
3.38.3.3 วันที่ที่ครบกาหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 2560 มีดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ
ลูกหนี้สานักหักบัญชี
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ
เจ้าหนี้สานักหักบัญชี
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
การรับอาวัลตั๋วเงินและ
การค้าประกันการกู้ยืม
ภาระผูกพันอื่น

เมื่อ
ทวงถาม

3 - 12
เดือน

0 - 3 เดือน

1,192

-

-

-

-

-

-

1,192

1,956
2,369

52,115
6
5,507
17,615

1,948
45,562

188
122,796

46,079

1,369
-

6,876

54,071
6
9,012
241,297

-

949
115

-

-

-

-

-

949
115

5,517

76,307

47,510

122,984

46,079

1,369

6,876

306,642

58,382
520
238
37

68,914
1,470
5
15,840

61,874
140
6
21,000

3,938
2,245
12,000

6,680

-

-

193,108
4,375
238
11
55,557

-

995
61

-

-

-

-

-

995
61

59,177

87,285

83,020

18,183

6,680

-

-

254,345

2
-

250
1,318

38
623

18
495

-

446
351

-

754
2,787

1 - 5 ปี
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เกิน 5 ปี

ไม่มี
กาหนด

หนี้ที่ไม่ก่อให้
เกิดรายได้

รวม

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาด
เงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ
เจ้าหนี้สานักหักบัญชี
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้น
การรับอาวัลตั๋วเงินและ
การค้าประกันการกู้ยืม
ภาระผูกพันอื่น

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
3 - 12
ไม่มี
เดือน
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
กาหนด

เมื่อ
ทวงถาม

0 - 3 เดือน

1,325

-

-

-

-

-

-

1,325

1,652
2,503

42,995
3,391
21,513

2,059
49,194

289
128,921

2
44,140

1,806
-

5,829

44,647
7,547
252,100

-

2,342

-

-

-

-

-

2,342

5,480

70,241

51,253

129,210

44,142

1,806

5,829

307,961

70,469

64,558

45,372

405

-

-

-

180,804

540
431
37

993
30,014

215
11,348

2,269
30
23,000

6,680

-

-

4,017
431
30
71,079

-

2,216
114

-

-

-

-

-

2,216
114

71,477

97,895

56,935

25,704

6,680

-

-

258,691

2
-

10
-

31
13

14
2,222

-

571
575

-

628
2,810
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หนี้ที่ไม่ก่อให้
เกิดรายได้

รวม

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
หนี้สินทางการเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

เมื่อ
ทวงถาม

0 - 3 เดือน

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
3 - 12
ไม่มี
เดือน
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
กาหนด

หนี้ที่ไม่ก่อให้
เกิดรายได้

รวม

641

-

-

-

-

-

-

641

2,075

-

-

-

-

780
-

-

780
2,075

2,716

-

-

-

-

780

-

3,496

-

5,840

-

-

-

-

-

5,840

-

5,840

-

-

-

-

-

5,840

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
หนี้สินทางการเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

เมื่อ
ทวงถาม

0 - 3 เดือน

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
3 - 12
ไม่มี
เดือน
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
กาหนด

หนี้ที่ไม่ก่อให้
เกิดรายได้

รวม

237

-

-

-

-

-

-

237

3,540

-

-

-

-

870
-

-

870
3,540

3,777

-

-

-

-

870

-

4,647

-

7,440

-

-

-

-

-

7,440

-

7,440

-

-

-

-

-

7,440

สาหรับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มี
ความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ จะ
เปิดเผยใน Website ของบริษัทฯ ภายในเดือน เมษายน 2562
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3.38.4 ตราสารอนุพันธ์
บริษัทย่อยมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงและ
เพื่อค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจธนาคารมีธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็น
ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้าดังนี้
ก) สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap agreement)
บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารได้มีการทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap
agreement) เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ย ซึ่ง
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา
ปี 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสัญญา
(Notional amount)
1,200

มูลค่ายุติธรรมขาดทุน
(11)
(หน่วย: ล้านบาท)

ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสัญญา
(Notional amount)

ปี 2562

มูลค่ายุติธรรมขาดทุน

1,200

(30)

ข) สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign exchange contract)
บริษั ทย่ อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารได้ มีการทาสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign
exchange contract) เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงิน ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสัญญา
(Notional amount)
718

ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา
ปี 2562
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มูลค่ายุติธรรมกาไร
6

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

3.38.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ตารางต่อไปนี้เป็นการสรุปเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ
ลูกหนี้สานักหักบัญชี
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ
เจ้าหนี้สานักหักบัญชี
(1)

2561
มูลค่าตาม
มูลค่า
บัญชี
ยุติธรรม

2560
มูลค่าตาม
มูลค่า
บัญชี
ยุติธรรม

1,192
1,192
54,071
54,071
6
6
9,012
9,792
232,574 (1) 235,815
949
949
115
115

1,325
1,325
44,647
44,647
7,547
8,968
242,731 (1) 245,812
2,342
2,342
-

193,108
4,375
238
11
55,557
995
61

180,804
4,017
431
30
71,079
2,216
114

193,108
4,375
238
11
55,537
995
61

180,804
4,017
431
30
71,232
2,216
114

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับไม่รวมสารองส่วนเกินจานวน 2,951 ล้านบาท และ
2,088 ล้านบาท ตามลาดับ
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เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
มูลค่าตาม
มูลค่า
มูลค่าตาม
มูลค่า
บัญชี
ยุติธรรม
บัญชี
ยุติธรรม

รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
หนี้สินทางการเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

70
641
780
2,075

70
641
780
2,075

70
237
870
3,540

70
237
870
3,540

5,840

5,840

7,440

7,440

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินนั้น มูลค่ายุติธรรมจะถูกพิจารณาพร้อมกับค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และสาหรับมูลค่าตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินนั้น คือ มูลค่าตาม
บัญชีสุทธิของเครื่องมือทางการเงินหลังจากการปรับลดค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญทั้งหมด
3.39 ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
หรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าตาม
บัญชี
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
ตราสารหนี้
หน่วยลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อาคารชุดสานักงาน
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

6

-

6

-

6

300
7,652
841
39
2,477

300
780
-

7,652
61
-

39
2,477

300
7,652
841
39
2,477

11

-

11

-

11

A10-100

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าตาม
บัญชี
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนทั่วไป
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าสุทธิ
ลูกหนี้สานักหักบัญชี
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าสุทธิ
เจ้าหนี้สานักหักบัญชี
(1)

1,192
54,071
219
232,574 (1)

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

1,192
2,454
-

51,617
60,035

999
175,780

1,192
54,071
999
235,815

949
115

115

949
-

-

949
115

193,108
4,375
238
55,557

57,167
856
238
-

135,941
3,519
55,537

-

193,108
4,375
238
55,537

995
61

61

995
-

-

995
61

มูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับไม่รวมสารองส่วนเกินจานวน 2,951 ล้านบาท

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าตาม
บัญชี
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
ตราสารหนี้
หน่วยลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อาคารชุดสานักงาน
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนทั่วไป

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

449
5,743
935
32
1,952

449
870
-

5,743
65
-

32
1,952

449
5,743
935
32
1,952

30

-

30

-

30

1,325
44,647
420

1,325
2,278
-

42,369
-

1,841

1,325
44,647
1,841

A10-101

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าสุทธิ
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าสุทธิ
เจ้าหนี้สานักหักบัญชี
(1)

มูลค่าตาม
บัญชี
242,731 (1)

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
-

ระดับ 2
63,353

ระดับ 3
182,459

รวม
245,812

2,342

-

2,342

-

2,342

180,804
4,017
431
71,079

68,329
844
431
-

112,475
3,173
71,232

-

180,804
4,017
431
71,232

2,216
114

114

2,216
-

-

2,216
114

มูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับไม่รวมสารองส่วนเกินจานวน 2,088 ล้านบาท
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เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่า
ตามบัญชี
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
หน่วยลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อาคารชุดสานักงาน
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

780
831
758

780
-

-

831
758

780
831
758

70
641
2,075

70
8
-

633
-

2,075

70
641
2,075

5,840

-

5,840

-

5,840
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่า
ตามบัญชี
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
หน่วยลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อาคารชุดสานักงาน
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

870
835
534

870
-

-

835
534

870
835
534

70
237
3,540

70
7
-

230
-

3,540

70
237
3,540

7,440

-

7,440

-

7,440

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

A10-103

เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

4.

เงินปันผลจ่าย
อนุมัติโดย

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

เงินปันผลประจาปีสาหรับปี 2559 ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ของบริษัทฯ เมื่อวันที่
20 เมษายน 2560
รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2560
เงินปันผลประจาปีสาหรับปี 2560 ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
ของบริษัทฯ เมื่อวันที่
23 เมษายน 2561
รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2561

5.

จานวน
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่าย
ในเดือน

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นสามัญ

(ล้านบาท)

(บาทต่อหุ้น)
3.50

(บาทต่อหุ้น)
3.50

2,802

พฤษภาคม 2560

2,802
5.00

5.00

4,003

พฤษภาคม 2561

4,003

เหตุการณ์สาคัญในระหว่างปี
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) และบริษัท ออล-เวย์ส จากัด (บริษัทย่อย) ได้ลงนามในสัญญา
การโอนขายลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลและธุรกิจบัตรเครดิตให้แก่ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพ โดยธนาคารทิส
โก้ จากัด (มหาชน) จะโอนขายลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล และบริษัท ออล-เวย์ส จากัด จะโอนขายธุรกิจบัตรเครดิต
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ได้ทาการโอนขายลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลให้แก่ธนาคารซิตี้
แบงก์ เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพ ประสบความสาเร็จเป็นที่เรียบร้อย และบริษัท ออล-เวย์ส จากัด ได้ทาการโอนขายธุรกิจ
บัตรเครดิตให้แก่ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพ เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2561
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี บริษัทฯ แยกแสดงผลการดาเนินงานของธุรกิจบัตรเครดิตที่
โอนขาย (การดาเนินงานที่ยกเลิก) เป็น “กาไรสาหรับปีจากการดาเนินงานที่ยกเลิก ” ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สาหรับปี 2561 และ 2560 ที่แสดงเปรียบเทียบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กาไรหรือขาดทุน:
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ขาดทุนสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
กาไรจากการขายธุรกิจบัตรเครดิต
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปีจากการดาเนินงานที่ยกเลิก
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปีจากการดาเนินงานที่ยกเลิก
6.

214
214
128
(23)
105
(8)
336
647
(438)
(81)
128
128
128

88
88
28
(4)
24
(3)
109
(90)
(21)
(2)
(41)
(41)

การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบต่อกาไรหรือส่วน
ของเจ้าของ
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ตามที่จัด
ตามที่เคย
ประเภทใหม่
รายงานไว้
6,344,652
6,395,607
751,879
774,535

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าส่งเสริมการขายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
7.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
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สรุปตำแหน่งรำยกำรที่กำหนดตำมแบบรำยงำนประจำปี (แบบ 56-2)

สรุปตำแหน่งรำยกำรที่กำหนดตำมแบบรำยงำนประจำปี (แบบ 56-2)
หัวข้อ

หน้ำ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

หน้า 1-1 ถึง 1-6

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

หน้า 2-1 ถึง 2-24

3. ปัจจัยความเสี่ยง

หน้า 3-1 ถึง 3-16

4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น

หน้า 6-1

5. ผู้ถือหุ้น

หน้า 7-1 ถึง 7-2

6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หน้า 7-18

7. โครงสร้างการจัดการ

หน้า 8-1 ถึง 8-42

8. การกากับดูแลกิจการ

หน้า 9-1 ถึง 9-27

9. ความรับผิดชอบต่อสังคม

หน้า 10-1 ถึง 10-7

10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน้า 11-1 ถึง 11-4

11. รายการระหว่างกัน

หน้า 12-1

12. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ

หน้า 13-1 ถึง 13-9

13. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ

หน้า 14-1 ถึง 14-12

หมายเหตุ:

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่
แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของของบริษัท (www.tisco.co.th)
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