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รายงานจากคณะกรรมการ
ในปี 2563 การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อประชาชนและเศรษฐกิจทั่วโลก จากการเพิ่มขึ้นของ
จ านวนผู้ ติ ด เชื้ อ และผู้ เ สี ย ชี วิ ต มาตรการล็ อ กดาวน์ ใ นภาคธุ ร กิ จ การ จ ากั ด การเดิ น ทาง และการกั ก ตั ว ผู้ ที่ มี ค วามเสี่ ย ง
ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะงักงันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน สาหรับประเทศไทย ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะสามารถควบคุมสถานการณ์
การแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี แต่ชะลอตัวอย่างรุนแรงของภาวะเศรษฐกิจก็ได้ส่งผลให้รายได้ปรับตัวลดลง ขณะที่ระดับหนี้ครัวเรือน
เพิ่มสูงขึ้นจากการกู้ยืมเพื่อประคับประคองตนและกิจการให้ผ่านวิกฤตการณ์นี้
เพื่อช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 1.9 ล้านล้านบาท
ทั้งมาตรการเงินชดเชยการว่างงาน มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศ มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าสาหรับ
ผู้ประกอบการ SME และจัดตั้งกองทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน ในขณะเดียวกัน ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงถึงสามครั้งในระหว่างปี จนมาอยู่ที่ ร้อยละ 0.5 และออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้
รายย่อยและลูกหนี้ภาคธุรกิจ โดยสนับสนุนให้ธนาคารลดภาระหนี้และช่วยเหลือด้านสภาพคล่องแก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบใน
หลายรู ปแบบ เช่ น การยื ดระยะเวลาช าระหนี้ การพั กหนี้ และการลดดอกเบี้ ย คิ ดเป็ นมู ลหนี้ ทั้ งหมดที่ ได้ รั บความช่ วยเหลื อ
ตามมาตรการของ ธปท. สูงสุดถึง 7.2 ล้านล้านบาท ในไตรมาสที่ 3
ระบบธนาคารในปี 2563 ยังคงเข้มแข็งและมีเสถียรภาพจากระดับเงินกองทุนที่แข็งแกร่งและมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่
รัดกุมเป็นระบบ แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายจากรายได้ของธุรกิจหลักที่ลดลงและการเพิ่มสารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อรองรับ
ความเสี่ยงด้านเครดิตในช่วงวิกฤต อัตราสินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ สิ้นปี 2563 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 2.98 ในปีก่อนหน้า มาอยู่ที่
ร้อยละ 3.12 ซึ่งอาจยังไม่สะท้อนผลกระทบทั้งหมดจากวิกฤตครั้งนี้เนื่องจากยังมีลูกหนี้อยู่ภายใต้มาตรการช่วยเหลือจานวนมาก
อย่างไรก็ดีธนาคารส่วนใหญ่ได้เพิ่มการกันสารองเพื่อรองรับความเสี่ยงล่วงหน้า และจากัดการจ่ายเงินปันผลปี 2563 ไม่เกินร้อยละ
50 ของกาไรสุทธิและไม่เกินอัตราการจ่ายปันผลของปีก่อนหน้า ตามแนวทางของ ธปท. เพื่อรักษาความแข็งแกร่งของฐานะการเงิน
ให้พร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนในอนาคต
ธุรกิจของธนาคารทิสโก้ก็ ได้รับผลกระทบจากการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สูญที่สูงขึ้นและรายได้ ค่าธรรมเนียมที่ลดลงจาก
การชะลอตัวทางธุรกิจเช่นกัน โดยกาไรสุทธิลดลงร้อยละ 27.2 และสินเชื่อรวมลดลงร้อยละ 6.3 จากปีก่อนหน้า ซึ่งส่วนหนึ่งเป็น
ผลจากนโยบายการปล่อยสินเชื่อใหม่อย่างระมัดระวัง อย่างไรก็ดี ธนาคารทิสโก้ได้พิจารณาออกมาตรการหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับ
ลูกหนี้แต่ละประเภททั้งลูกหนี้บรรษัท ลูกหนี้ SME และลูกหนี้รายย่อย เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ทุกกลุ่มให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้
โดยให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ไปแล้วทั้งสิ้นถึงร้อยละ 24 ของสินเชื่อรวม ทั้งนี้ การเริ่มฟื้นตัวของธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลังจากมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศได้ส่งผลให้ลูกหนี้ส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของ
ธนาคารทิสโก้สามารถกลับมาชาระหนี้ได้ตามปกติ ทาให้ยอดหนี้ที่ยังอยู่ในมาตรการ ณ สิ้นปี 2563 เหลือเพียงร้อยละ 4 ของสินเชื่อรวม
ถึงแม้ว่าสถานการณ์ในปีที่ผ่านมาจะเต็มไปด้วยความยากลาบากและความไม่แน่นอน แต่ธนาคารทิสโก้ก็ยังคงรักษา
คุณภาพของสินทรัพย์ได้เป็นอย่างดี โดยมี อัตราสินเชื่ อด้อยคุณภาพคงที่ ที่ร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม
ธนาคารทิสโก้คาดว่าผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ยังคงสร้างแรงกดดันและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ธนาคารทิสโก้
จึงใช้นโยบายการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่างระมัดระวังตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ (TFRS 9) โดยตั้งสารองค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มมากขึ้นให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ส่งผลให้อัตราส่วนเงินสารองต่อสินเชื่อ
ด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้นมาที่ระดับร้อยละ 221.1 ณ สิ้นปี 2563 ในขณะที่ระดับเงินกองทุนยังคงแข็งแกร่งด้วยอัตราส่วนเงินกองทุน
ทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยงและอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคาร ที่สูงถึงร้อยละ 22.8 และ 18.1 ตามลาดับ สาหรับธุรกิจ
1
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ธนบดีธนกิจและธุรกิจตลาดทุนในปี 2563 มีการเติบโตเป็นอย่างดี ธุรกิจธนบดีธนกิจประสบความสาเร็จอย่างสูงในการสร้าง
ผลตอบแทนและมูลค่าเพิ่มแก่พอร์ตการลงทุนของลูกค้าอย่างสม่าเสมอ จากการนาเสนอกองทุนรวมซึ่งมีการลงทุนตามแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของโลกหรือเมกะเทรนด์ ในจังหวะที่เหมาะสม
จากการที่ทิสโก้ยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและพร้อมปรับตัวภายใต้ความท้าทายต่างๆ มาโดยตลอดทาให้
ทิสโก้ได้รับรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2020” กลุ่มธุรกิจการเงิน จาก Money & Banking Awards 2020 และได้รับคัดเลือกเป็น
“หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment: THSI) ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 และได้รับการประกาศเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
นอกจากนี้ ทิสโก้ยังได้รับรางวัลชมเชย “นวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจาปี 2563” จากสมาคมการจัดการ
งานบุคคลแห่งประเทศไทยจากการนา “การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)” มาพัฒนากระบวนการคิดให้แก่พนักงาน สิ่งเหล่านี้
สะท้อนค่านิยมของทิสโก้ที่ให้ความสาคัญกับพนักงานซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดขององค์กร ทั้งในด้านการมีส่วนร่วมของ
พนักงาน พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมความปลอดภัยและสวั สดิภาพความเป็นอยู่ที่ดีของพนั กงาน
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกด้วย
ทิสโก้ดาเนินธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) โดยเฉพาะการ
ส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน
จึงทาให้การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ได้ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่ที่เหมาะสม อาทิ โครงการให้ความรู้ทางการเงินที่เปลี่ยน
การน าเสนอความรู้ เ รื่ อ งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเงิ น และการวางแผนการใช้ จ่ า ยในครั ว เรื อ นมาผ่ า นแพลตฟอร์ ม ออนไลน์ แ ทน
นอกจากนี้ ทิสโก้ยังคงดาเนินโครงการอื่นที่ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ โครงการอาคารเรียน
“ทิสโก้ ร่วมใจ 8” ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์ พร้อมส่งมอบเพื่อพัฒนาการศึกษาให้แก่ชุมชนใน จ.สมุทรสงคราม
ในปี 2564 นี้ การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นที่คาดว่าจะยังคงอยู่ต่อไป ถึงแม้ว่าจะมีสัญญาณที่ดีจากความสาเร็จ
ในการพัฒนาวัคซีน แต่อาจต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าการใช้ชีวิตของประชาชนและการฟื้นตัวของภาคธุรกิจจะกลับไปสู่ภาวะปกติ
ก่อนการเกิดโรคระบาด ทิสโก้ยังคงดาเนินนโยบายธุรกิจอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนและ
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้ น และปรั บโมเดลธุรกิจให้พร้อมรับมื อการเปลี่ ยนแปลงด้ านดิจิ ทัลและเทคโนโลยีของโลกที่ถูกเร่งเร็วขึ้ น
จากสถานการณ์ของโรคระบาด เพื่อให้ธุรกิจผ่านพ้นวิกฤตและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการให้ สินเชื่อและดาเนินธุรกิจ
อย่างรับผิดชอบ ด้วยความตระหนักในหน้าที่ของการเป็นองค์กรที่ดีที่มีส่วนช่วยผลักดันโลกไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้น
ในโอกาสนี้ คณะกรรมการขอขอบคุ ณ ผู้ ถื อ หุ้ น ลู ก ค้ า และพั น ธมิ ตรทางธุ รกิ จ ที่ ให้ การสนั บสนุ นทิ สโก้ เป็ นอย่ างดี
มาโดยตลอด และขอขอบคุ ณ เป็นพิ เศษแก่คณะผู้ บริ หารและพนั กงานทิ สโก้ สาหรับความทุ่ มเทและความมุ่งมั่นในช่ วงเวลา
แห่งความยากลาบากนี้ เชื่อว่าด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย ทิสโก้จะสามารถก้าวผ่านวิกฤตที่ยาวนานนี้ และฝ่าฟันความท้าทาย
ต่างๆ ที่จะมาถึงในอนาคตได้เป็นอย่างดี

คณะกรรมการ
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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

กลุ่มทิสโก้ได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นให้บริษัทโฮลดิ้งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่ม ในปี พ.ศ. 2551 ธนาคารทิสโก้ จากัด
(มหาชน) (“ธนาคาร” หรือ “ธนาคารทิสโก้ ”) ได้ยื่นขอจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
พ.ศ. 2551 กับธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจัดตั้ง บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) มีสถานะเป็นบริษัทมหาชน
ที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์เป็นบริษัทโฮลดิ้ง และเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มทิสโก้แทนธนาคารทิสโก้
ปัจจุ บันบริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชี ยลกรุ๊ ป จากั ด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการถื อหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding Company) และ
ไม่มีการประกอบธุรกิจอื่นใด มีธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) เป็นบริษัทแกนของกลุ่ม ให้บริการทางการเงินหลากหลายรูปแบบ
ทัง้ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์และสินเชื่อรวมถึงธุรกิจตลาดทุน
1.1

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

เพื่อเป็นทิศทางและเป้าหมายที่เป็นหนึ่งเดียวกันของทั้งกลุ่ม กลุ่มทิสโก้กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และ
คุณค่า (Value) ขององค์กรอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร วิสัยทัศน์ คือ ภาพความมุ่งหวังสูงสุดที่องค์กรต้องการบรรลุพันธกิจ คือ
ภารกิ จ และหลั ก ปฏิ บั ติ ที่ อ งค์ ก รยึ ด ถื อ ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ส่ ว นคุ ณ ค่ า หลั ก คื อ หลั ก การร่ ว มกั น ที่ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน
ใช้ดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ขององค์กร คือ “สร้างโอกาสให้ชีวิต”
พันธกิจขององค์กร คือ “ทิสโก้เป็นองค์กรแห่งการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ที่มุ่งเน้นการนาเสนอผลิตภัณฑ์การเงินอันมีคุณค่า
ให้กับลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญอย่างเป็นผู้นาและมืออาชีพ ทิสโก้มุ่งมั่นที่จะขยายบริการให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า
ในทุกพื้นที่ โดยให้ความสาคัญกับการริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การเงินใหม่ๆ และการให้คาแนะนาที่สรรค์สร้างโอกาสทางการเงิน
ของลูกค้าในทุกช่วงของชีวิต การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและการลงทุนในเทคโนโลยีชั้นนาคือหัวใจของบริการที่มีประสิทธิภาพ
และเชื่อถือได้ของเรา ทิสโก้ยังยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าอย่างยั่งยืนเพื่อลูกค้า
ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม”
ค่านิยมขององค์กร กลุ่มทิสโก้มีค่านิยมองค์กรซึ่งถือเป็นหัวใจสาคัญของการให้บริการแก่ลูกค้า และเป็นคุณค่าที่มุ่งปลูกฝัง
แก่พนักงานทุกคน เพื่อพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมองค์กรและเป็นแม่บทในการสร้างทัศนคติของการทางานอย่างมืออา ชีพ ค่านิยม
ที่กลุ่มทิสโก้ให้ความสาคัญ ได้แก่
1) ลูกค้าเป็นหลัก

ใส่ ใจมุ่ง บริ การลู ก ค้า เป็ นหลัก สามารถเสนอแนวคิ ด และพั ฒนาวิ ธีก ารที่ เหมาะสมเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า

2) เชี่ยวชาญอย่างผู้นา

บุ คลากรของทิ สโก้ จะต้ องเรี ยนรู้ และพั ฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ งให้ มี ขี ด ความสามารถ
และทั ก ษะที่ โดดเด่ น สะท้ อ นความเป็ น ผู้ น าในด้ า นคุ ณ ภาพบริ ก ารเพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า ได้ รั บ
ความพึงพอใจสูงสุด

3) ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม

บุ ค ลากรของทิ ส โก้ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นอย่ า งซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ยึ ด มั่ น ในมาตรฐานสู ง สุ ด
ของจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ลูกค้า
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4) ความคิดสร้างสรรค์

ความเชี่ยวชาญของทิสโก้ไม่ได้มาจากความรู้จริง ประสบการณ์และความชานาญเท่านั้น
แต่ ยั ง ผสมผสานในส่ ว นของความคิ ด สร้ างสรรค์ ด้ ว ย เพราะเราเชื่ อ ว่ า ค าแนะน าต่ า งๆ
ที่มอบให้แก่ลูกค้า ต้องมีทั้งความถูกต้อง หลากหลาย และสร้างสรรค์ ซึ่งช่วยเปิดมุมมองและ
สร้างทางเลือกในการบริหารจัดการ เกี่ยวกับการเงิน

5) สร้างผลงานที่น่าเชื่อถือ

สานความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการมอบบริการที่ดีที่สุด เพิ่มคุณค่าในการบริการ ด้วยความรู้
ความชานาญในวิชาชีพและการปฏิบัติงานที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจ เน้นความพึงพอใจ
และความสาเร็จของลูกค้าเป็นมาตรฐานในการประเมินผลงาน

6) การให้คาแนะนา

บุคลากรของทิสโก้มีความเชี่ ยวชาญด้านการเงิน มีความปรารถนาที่จะแนะน า วางแผน
จั ด การ ด้ า นการเงิ น ให้ กั บ ผู้ อื่ น อย่ า งดี ที่ สุ ด ด้ ว ยบุ ค ลิ ก ที่ เ ป็ น กั น เองและเปิ ด กว้ า ง
ทาให้ สามารถรั บรู้ และเข้ าใจถึงความต้ องการที่ แท้จริงของลูกค้าเพื่ อช่วยให้ลูกค้าบรรลุ
เป้าหมายทางการเงินอย่างแท้จริง

กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ (Strategic Plan)
ในการจัดทาแผนธุรกิจสาหรับระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า กลุ่มทิสโก้พิจารณาถึงสภาพแวดล้อมและแนวโน้มทางธุรกิจ ได้แก่
ภาวะเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กฎหมาย และนโยบายภาครัฐ นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงปัจจัยภายในอื่นๆ เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส ความเสี่ยง ปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Critical Success Factor) และประเด็นสาคัญต่างๆ ที่ต้องเร่งปฏิบัติ (Priority Issue)
โดยผู้บริหารจะนาปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาเพื่อกาหนดแนวทางขององค์กร (Corporate Theme) ในแต่ละปี
และจัดทาแผนกลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy Map) และกลยุทธ์ของสายธุรกิจหลัก (Core Business Strategy) ให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กรในการนากลยุทธ์มาใช้ปฏิบัติ
นอกจากการวางแผนแบบองค์รวมที่ครบถ้วนแล้ว กลุ่มทิสโก้ได้ถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติงานโดยเชื่อมโยงทั้งใน
ด้านการเงิน ลูกค้า กระบวนการภายใน และการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยกาหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator)
ของแต่ละสายธุรกิจ ที่เชื่อมโยงกับระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ซึ่งกาหนดผลตอบแทนของพนักงานตาม
ผลการปฏิบัติงาน และมีการติดตามผลงานอย่างสม่าเสมอ (Performance Dashboard) นอกจากนี้ กลุ่มทิสโก้ได้ประยุกต์ใช้แนวคิด
และเครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารจั ด การที่ ทั น สมั ย อาทิ กระบวนการคิ ด เชิ ง ออกแบบ (Design Thinking) เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รสามารถ
เข้าใจความต้องการและนาเสนอบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างแท้จริง รวมถึงแนวคิดการทางานในรูปแบบของ Agile เพื่อปรับปรุง
แนวทางทางานพร้อมที่จะส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
การดาเนินการตามแผนกลยุทธ์องค์กร
เพื่ อให้ การด าเนิ นงานของธนาคารบรรลุ เ ป้า หมายขององค์ กรตามวิสัย ทั ศ น์แ ละภารกิ จที่ วางไว้ นั้น ธนาคารทิ สโก้ มี
การกาหนดแผนกลยุทธ์ปี 2563 สอดคล้องไปกับแผนของกลุ่มทิสโก้โดยมีประเด็นที่มุ่งเน้น ดังต่อไปนี้
 ขยายการให้บริการสินเชื่อไปยังภูมิภาคต่างๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อรองรับความต้องการสินเชื่อจานาทะเบียน
ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
 มุ่งเน้นการให้บริการที่ปรึกษาการลงทุน และวางแผนทางการเงิน ครอบคลุมผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
และสุขภาพจากหลากหลายบริษัท (Open-Architecture) และพัฒนาคุณภาพของผู้จัดการธนบดี เพื่อให้บริการวางแผน
การเงิน การลงทุน และการจัดการสินทรัพย์แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นนายหน้าขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมของ
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บลจ. ชั้นนา12 แห่ง และมีผู้จัดการธนบดีที่ขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพผู้ช่วยนักวางแผนการเงิน และนักวางแผนการเงิน
(AFPT/CFP) จานวนถึง 83 คน ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มทิสโก้เป็นผู้นาในการออกและคัดสรรกองทุนประเภท
Theme Fund ทีส่ อดคล้องกับสถานการณ์ตลาดที่มีความเสี่ยงสูงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกอันเป็นผลจากการ
แพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ซึ่งสามารถตอบโจทย์การลงทุนในระยะยาว และเป็นบริบทโลกในอนาคต (Mega Trend)
โดยในปีที่ผ่าน กองทุนประเภท Theme Fund ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม และสร้างผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจ สาหรับ
ผลิตภัณฑ์ประกัน กลุ่มทิสโก้ได้นาเสนอบริการที่ปรึกษาด้านประกันสุขภาพ (Health Protection Advisory) โดยคัดสรร
ประกันสุขภาพจากบริษัทประกันภัยชั้นนาที่มีความเชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพ ให้คาแนะนาและเปรียบเทียบความ
คุ้มค่าของแผนประกันสุขภาพที่เหมาะสมกับลูกค้า รวมถึงให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร
 แสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขยายฐานลูกค้าและเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงบริการ ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมบน
แพลตฟอร์มดิจิทัลที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเพื่อต่อยอดธุรกิจปัจจุบัน
 เพิ่ มขี ด ความสามารถของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ความมั่น คงปลอดภั ยทางไซเบอร์ ปรั บ ใช้ เ ทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมเพื่อสร้างประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและปรับองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามแนวทางการธนาคารเพื่อความยั่งยืนและการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Sustainable
Banking and Responsible Lending) ตลอดจนยึดมั่นในธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับ
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
 ในปี 2561 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาโอนขายลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลให้แก่ธนาคารซิตี้แบงก์
เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพ ทั้งนี้ ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ได้ทาการโอนขายลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล เสร็จสมบูรณ์
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561

นอกจากนี้ ธนาคารได้พัฒนาช่องทางดิจิทัลเพื่ออานวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ได้
อย่างครอบคลุมและรวดเร็ว ทั้งนี้ ธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบในการลดภาระการชาระหนี้อย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิ จการถือหุ้นในบริษั ทอื่น (Holding Company) และไม่ มีการ
ประกอบธุรกิจอื่นใด ดังนั้นการประกอบธุรกิจจึงแบ่งตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งสามารถแบ่งตามประเภท
ธุรกิจหลักได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์และสินเชื่อ และกลุ่มธุรกิจตลาดทุน โดยให้บริการทางการเงินในรูปแบบ
ต่างๆ ผ่านบริษัทในเครือ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเงิน ของลูกค้าอย่างครบวงจร ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มทิสโก้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้
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นอกจากนี้ ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) บริษัทแกนของกลุ่มทิสโก้ ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่
ออกจาหน่ายแล้ว โดยบริษัททั้งหมดไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการถือหุ้นดังกล่าวจัดเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรและขาดทุนรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.3
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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธนาคารทิ สโก้ จ ากั ด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ให้ บริ การทางการเงิ นภายใต้ ใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิ จธนาคารพาณิ ชย์
โดยให้บริการทางการเงินผ่านสานักงานใหญ่และสาขาของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)
โครงสร้างรายได้
สาหรับปี 2563 รายได้รวมของธนาคารประกอบด้วยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิร้อยละ 84.7 และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ร้อยละ 12.8 ทั้งนี้ รายได้ดอกเบี้ยซึ่งเป็นสัดส่วนรายได้ใหญ่ที่สุดของรายได้รวมคิดเป็นร้อยละ 110.1 โครงสร้างรายได้ของธนาคาร
มีดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2563
จานวน
รายได้ดอกเบี้ย
เงินให้สินเชื่อ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
เงินลงทุน
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รวมรายได้ดอกเบี้ย - สุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ - สุทธิ
รายได้จากการดาเนินงานอื่น ๆ
รวมรายได้จากการดาเนินงาน

7,908
245
7,193
101
15,446
(3,567)
11,879
1,862
(68)
1,794
354
14,027

ปี 2562
ร้อยละ
56.4
1.7
51.3
0.7
110.1
(25.4)
84.7
13.3
(0.5)
12.8
2.5
100.0

จานวน
8,047
572
7,945
160
16,725
(4,964)
11,761
2,822
(81)
2,741
444
14,946

ปี 2561
ร้อยละ
53.8
3.8
53.2
1.1
111.9
(33.2)
78.7
18.9
(0.5)
18.3
3.0
100.0

จานวน
8,082
696
7,812
147
16,737
(4,943)
11,794
3,219
(93)
3,126
1,003
15,923

ร้อยละ
50.8
4.4
49.1
0.9
105.1
(31.0)
74.1
20.2
(0.6)
19.6
6.3
100.0

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้น ธนาคารทิสโก้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เพียงอย่างเดียว ซึ่งประกอบด้วยบริการ
3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 1) สายงานกลุ่มลูกค้ารายย่อย 2) สายงานกลุ่มลูกค้าบรรษัท 3) สายงานกลุ่มลูกค้าธนบดีธนกิจและบริการธนาคาร
1. สายงานกลุ่มลูกค้ารายย่อย (Retail Banking)
สายงานกลุ่มลูกค้ารายย่อยให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าบุคคลธรรมดาและลูกค้า SME โดยให้บริการสินเชื่อรายย่อย บริการ
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และบริการประกันชีวิตและประกันภัย บริการประเภทต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 บริการสินเชื่อรายย่อย (Retail Loans)
บริการสินเชื่อรายย่อย เป็นการให้สินเชื่อกับกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้สินเชื่อเพื่อ
การอุปโภคบริโภคเป็นหลัก โดยแบ่งประเภทสินเชื่อรายย่อยตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมได้ดังนี้
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 สินเชือ่ เช่าซือ้
สินเชื่อ เช่าซื้ อ เป็ นการให้บริก ารกู้ยื มเพื่อเช่าซื้อ ทรัพย์ สิน ซึ่ง ผู้เช่า ซื้อต้อ งวางเงินดาวน์เป็ นสัดส่ว นร้อยละของมูลค่ า
ทรั พ ย์ สิน ตามที่ ธ นาคาร และ/หรื อ บริ ษั ท ก าหนด และผ่ อ นช าระค่ า งวดเป็ น จ านวนเท่ า ๆ กั น ตลอดอายุ ข องสั ญ ญาเช่ า ซื้ อ
โดยในระหว่างการผ่อนชาระธนาคาร และ/หรือบริษัทยังคงมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตามกฎหมายจนกว่าผู้เช่าซื้อจะผ่อนชาระเงินกู้
ครบถ้วน อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1-8 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตามอัตราตลาด ณ วันที่ทาสัญญา ธนาคารให้บริการ
สิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ ส าหรั บ รถยนต์ ทุ ก ชนิ ด ทั้ ง ใหม่ แ ละเก่ า และรถจั ก รยานยนต์ ซึ่ ง รวม ถึ ง รถยนต์ นั่ ง รถยนต์ เ อนกประสงค์
รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ในเชิงพาณิชย์ อันได้แก่ รถโดยสารขนาดเล็ก รถบรรทุก หัวลาก หางพ่วง รถขุด รถตัก เป็นต้ น
นอกจากนี้ ยั ง ให้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ สาหรั บ เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ เ พื่ อ การประกอบการธุ ร กิ จ เช่ น แท่ น พิ ม พ์ เ ครื่ อ งพิ ม พ์
ระบบดิจิทัล เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เครื่องมือแพทย์ และเครื่องจักรก่อสร้าง เป็นต้น
ปี 2563 ธนาคารทิสโก้ให้สินเชื่อเช่าซื้อสาหรับรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดร้อยละ 28.5 มาสด้าร้อยละ 27.7 และยี่ห้ออื่นร้อยละ 43.8
ของยอดการให้ สินเชื่อ เช่า ซื้อ รถยนต์ใ หม่ ทั้งหมด และมีสัดส่ วนการให้สินเชื่ อเช่ าซื้ อรถยนต์ใหม่ต่อ รถยนต์ ใช้แ ล้ว ประมาณ
ร้อยละ 90 ต่อ 10 ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้มีนโยบายขยายธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อต่อไป เนื่องจาก ความต้องการสินเชื่อประเภทนี้ยัง คงมีอยู่สูง
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และนาเสนอบริการที่หลากหลาย ตลอดจนควบคุมคุณภาพสินเชื่ออย่างมีประสิทธิผล
มากกว่าแข่งขันด้านราคา
 สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
ให้บริการสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคตามความต้องการของตลาด โดยมุ่งเน้นสินเชื่อที่มีอัตราผลตอบแทนหลังปรับค่าความเสี่ยง
(Risk-Adjusted Return on Capital: RAROC) ที่ยอมรับได้ สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคแบ่งออกเป็น 3 ผลิตภัณฑ์หลัก คือ สินเชื่อเพื่อ
การเคหะ สินเชื่อบ้านแลกเงิน และสินเชื่ออเนกประสงค์
 สินเชื่อเพื่อการเคหะ
ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าที่ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย และรีไฟแนนซ์ โดยมีระยะเวลาการผ่อนชาระตั้งแต่
3–30 ปี และมีหลักประกันเต็มวงเงิน อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลอยตัวตามภาวะตลาด หรือแบบผสมที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่
ในช่วง 1–3 ปีแรกของการกู้ นอกจากนี้ ธนาคารยังให้บริการสินเชื่อบ้านแลกเงิน ซึ่งเป็นสินเชื่อเอนกประสงค์เพื่อการเสริมสภาพคล่อง
ทางการเงินโดยใช้อสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ โดยมี วงเงินสินเชื่อสูงสุด 80% ของราคาประเมิน สามารถ
ผ่อนชาระได้นานสูงสุด 15 ปี สาหรับปี 2563 ธนาคารมุ่งเน้นทาการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นประชาสัมพันธ์
และสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเป็นหลัก
 สินเชื่ออเนกประสงค์
เป็นการให้สินเชื่อแก่บุคคลและนิติบุคคลทั่วไปที่มีเล่มทะเบียน ครอบคลุมรถยนต์ รถบรรทุก และรถจักรยานยนต์ปลอดภาระ
ภายใต้แบรนด์ “ทิสโก้ ออโต้ แคช” ผลิตภัณฑ์นี้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการวงเงินสินเชื่อระยะสั้น โดยลูกค้าสามารถ
เลือกผ่ อนช าระได้ นานถึ ง 72 เดือน และสามารถปิ ดบั ญชีได้ก่ อนก าหนดโดยไม่ ต้องโอนเล่ มทะเบี ยน ในปี 2562 ธนาคารได้ให้
ความส าคั ญ กั บการพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ อย่ างต่ อเนื่ อง โดยเพิ่ มความหลากหลายของประเภทยานยนต์ ที่ เป็ นหลั กประกั น และ
เพิ่ มบริ การสิ นเชื่อหมุ นเวี ยนธุ รกิ จ SMEs เพื่ อช่ วยให้ กลุ่มลู กค้ า SMEs เข้ าถึงแหล่ งเงิ นทุ นได้ง่ ายขึ้ น อี กทั้ ง ยังตอบโจทย์ เรื่ อง
ความสะดวกรวดเร็วในกรณีที่ลูกค้ามีความต้องการวงเงินฉุกเฉินอีกด้วย ในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
มีผลกระทบต่อทุกกลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว กลุ่มธุรกิจการจัดงานกิจกรรม และธุรกิจร้านค้า และเป็นอุปสรรคใน
การติดต่อธุรกรรมต่างๆ กลุ่มทิสโก้ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการ และ
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ปรับปรุงการบริการหลังการขาย อาทิ การติดต่อขอข้อมูลสินเชื่อ การตรวจสอบค่างวด รวมถึงการสร้างรหัสคิวอาร์ (QR Code) และ
บาร์โค้ด (BarCode) สาหรับชาระเงิน รับใบเสร็จรับเงินผ่านแอปพลิเคชัน TISCO My Car นอกจากนี้ ยังพัฒนาระบบการขอสินเชื่อ
ผ่านช่องทางดิจิทัลอีกด้วย
1.2 บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Commercial Lending)
บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางให้บริการสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ในการประกอบธุรกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมเป็นหลัก
อาทิ สินเชื่อเพื่อผู้แทนจาหน่ายรถยนต์ สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน เงินกู้ระยะยาว สินเชื่อเช่าซื้อทรัพย์สินเพื่อการพาณิชย์ เช่น รถบรรทุก
รถบัสโดยสาร เครื่องจักร เครื่องมือทางการแพทย์ และสินเชื่อเพื่อธุรกิจแบบมีบรรษัทประกันสิ นเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
ค้าประกั นที่ เป็ นวงเงิ นช่ วยเสริ มสภาพคล่ องให้ แก่ ธุ รกิ จ เป็ นต้ น สาหรั บในปี 2563 ธนาคารทิ สโก้ ได้ ลงนามในบั นทึ กข้ อตกลง
ความร่วมมือกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในโครงการค้าประกันสินเชื่อ SME ทวีค่า (Portfolio Guarantee
Scheme ระยะที่ 9) โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น นอกจากนี้
ยั งได้ เข้ าร่ วมในโครงการ มาตรการสิ นเชื่ อดอกเบี้ ยต่ า (Soft Loan) เพื่ อให้ กู้ ยื มแก่ ผู้ประกอบการธุ รกิ จ SME ที่ เข้ าเกณฑ์ ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยคิดดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 2 ต่อปี
1.3 บริการประกันชีวิตและประกันภัย (Bancassurance)
ธนาคารทิ ส โก้ จ ากั ด (มหาชน) ให้ บ ริ ก ารนายหน้ า ประกั น ภั ย ประเภทต่ า งๆ แก่ ลู ก ค้ า ทั้ ง ในส่ ว นประกั น ชี วิ ต และ
ประกันวินาศภัย โดยได้รับใบอนุญาตจากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ หรือ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กลุ่มทิสโก้มุ่งมั่นคัดสรรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและประกันชีวิตที่เหมาะสมกับ
ความเสี่ยงและความต้องการของลูกค้า โดยเปิดโอกาสให้บริษัทประกันที่มีความแข็งแกร่ง และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย
เข้าร่วมเป็นพันธมิตรด้วยรูปแบบการให้บริการขายผลิตภัณฑ์ประกันจากหลากหลายบริษทั (Open Architecture) ทาให้กลุ่มทิสโก้
สามารถคัดสรร และร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกัน ที่เหมาะสมและคุ้มค่าสาหรับลูกค้า ทั้งในหมวดประกันวินาศภัย ประกันชีวิต
รวมถึงประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง
ในปี 2563 กลุ่ ม ทิ ส โก้ ยั ง มุ่ ง เน้ น ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยกลยุ ท ธ์ ก ารขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั น จากหลากหลาย บริ ษั ท
(Open Architecture) อย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาความต้องการ อายุ และรูปแบบการดาเนินชีวิตของลูกค้าแต่ละกลุ่ม และขยาย
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยสาหรับลูกค้าใน 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มลูกค้าบุคคลทั่วไป และกลุ่มลูกค้าธนบดี สาหรับกลุ่มลูกค้าบุคคลทั่วไป
กลุ่มทิสโก้มุ่งเน้นพัฒนาและเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านสาขาสมหวัง ภายใต้แบรนด์ “สมหวังกันภัย” ครอบคลุมผลิตภัณฑ์
ประกันภัยรถยนต์ มอเตอร์ไซด์ และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ในส่วนของกลุ่มลูกค้าธนบดี (Wealth) กลุ่มทิสโก้มุ่งเน้นขยาย
การให้บริการที่ปรึกษาการลงทุนเพื่อดูแลความมั่นคงทางการเงินให้ลูกค้าสู่ที่ปรึกษาด้านประกันสุขภาพ “TISCO Health Protection
Advisory” ด้วยความเป็นผู้เชี่ยวชาญในการคัดสรรประกันสุขภาพจากบริษัทประกันชั้นนาที่เชี่ยวชาญในด้านประกันสุขภาพ เพื่อให้
ลูกค้าได้รับคาแนะนาและเปรียบเทียบความคุ้มค่าของแผนประกันสุขภาพที่เหมาะสมกับลูกค้า รวมถึงให้บริการหลังการขายใน
การดูแลให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์ตามสัญญาประกัน ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคในการทาธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์เติบโตอย่างมาก ในปีที่
ผ่านมา กลุ่มทิสโก้จึงได้ขยายการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล โดยเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านเว็บไซต์ www.tiscoinsure.com
เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์จากทิสโก้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้กลุ่มทิสโก้ยังได้เพิ่มช่องทางการบริการหลังการขาย
ผ่าน Line official ”TISCOInsure” เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้าของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนกลุ่มลูกค้าในโครงการความร่วมมือกับ
พันธมิตรกลุ่มรถฟอร์ด ภายใต้ชื่อ “Ford Ensure” และกลุ่มรถมาสด้า ภายใต้ชื่อ “Mazda MPI” ในขณะเดียวกัน กลุ่มทิสโก้ยังดาเนิน
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โครงการ Fighting Cancer อย่างต่อเนื่องเป็นโครงการ CSR ที่นาเงินรายได้บางส่วนจากการขายประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง
บริจาคเป็นทุนสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรมในการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งผ่านมูลนิธิรามาธิบดี
2. สายงานกลุ่มลูกค้าบรรษัท (Corporate Banking)
สายงานกลุ่มลูกค้าบรรษัทให้บริการจัดหาเงินทุนแก่ กลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทหรือกลุ่มองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านบริการ
สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ โดยมีรายละเอียดของบริการ ดังนี้
2.1 บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Lending)
เป็นการให้บริการทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทหรือกลุ่มองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ในรูปแบบของสินเชื่อ และบริการ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปใช้ในวัตถุประสงค์ด้านการพาณิชย์ และบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น การค้าประกัน อาวัล การให้คาปรึกษา ด้านการกู้
เงินและการปรับโครงสร้างหนี้ โดยแบ่งประเภทของบริการตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ ได้ดังนี้
 สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน
เป็นสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและบริหารกระแสเงินสดสาหรับธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีลักษณะเป็นฤดูกาล
เช่น การให้สินเชื่อเพื่อการสั่งซื้อวัตถุดิบ การจัดเก็บสินค้าเพื่อขาย การขายชาระคืนเจ้าหนี้การค้าระยะสั้น สินเชื่อประเภทนี้เป็นสินเชื่อ
ระยะสั้นที่สามารถเบิกใช้และชาระคืนได้ภายในวงเงินที่กาหนดตลอดระยะเวลาการกู้ ส่วนใหญ่มีการกาหนดอายุวงเงินไว้ไม่เกิน 1 ปี
โดยทบทวนเป็นประจาทุกปี
 สินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะยาว
เป็นสินเชื่อที่ให้แก่โครงการพัฒนาธุรกิจระยะปานกลางและระยะยาว ที่มีวัตถุประสงค์การใช้เงินกู้ชัดเจน โดยมีลักษณะ
โครงการเป็นฐานรายได้ของลูกค้าสามารถตรวจสอบความคืบหน้าได้ สินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะยาวส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อ
ที่กาหนดการชาระคืนเงินไว้ชัดเจน สอดคล้องกับกาหนดเวลา และความคืบหน้าของโครงการหรือกระแสเงินสดของโครงการหรือ
ของกิจการลูกค้า ทั้งนี้ธนาคารมีนโยบายให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่ภาคอุตสาหกรรมและการผลิตที่มีความสาคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ ลักษณะสินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะยาว ได้แก่ สินเชื่อเพื่อการก่อสร้างโรงงาน สินเชื่อเพื่อการขยายสถานประกอบการ
หรือขยายธุรกิจ สินเชื่อเพื่อการก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรร หรืออาคารชุด สินเชื่อเพื่องานรับเหมาก่อสร้างระบบงานสาธารณูปโภคพื้นฐาน
หรืองานประมูลขนาดใหญ่ เช่น โรงไฟฟ้า และสินเชื่อเพื่อซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรขนาดใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรม
 สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์อื่น
นอกจากสินเชื่อ 2 ประเภทดังกล่าวข้างต้น ธนาคารทิสโก้ยังให้สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์หรือลักษณะการกู้ยืม
แบบอื่น เช่น สินเชื่อที่มีหลักประกันเป็นเงินฝากหรือสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นสินเชื่อในระยะสั้นถึงปานกลาง ที่มีสินทรัพย์สภาพคล่อง
(Marketable Asset) เป็นหลักประกัน และสินเชื่อเพื่อการลงทุน ซึ่งเป็นสินเชื่อในระยะปานกลางถึงระยะยาว ที่มีสินทรัพย์ที่ผู้กู้ซื้อเพื่อ
การลงทุนเป็นหลักประกัน เช่น อสังหาริมทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่น โดยมีเงื่อนไขที่เหมาะสมและกาหนดการชาระคืนตามความสามารถ
ในการสร้างรายได้ของสินทรัพย์นั้น (Operating Asset)
 บริการออกหนังสือค้าประกันและอาวัลตั๋วเงิน
ธนาคารทิสโก้ให้บริการออกหนังสือค้าประกันและอาวัลตั๋วเงิน สาหรับลูกค้าในการดาเนินงานที่ต้องวางหนังสือค้าประกันกับ
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง เช่น การยื่นประมูลงาน การค้าประกันผลงานก่อสร้ าง หรื อการออกหนังสื อค้าประกันการสั่งซื้อให้ กับผู้ผลิ ต
เช่น การซื้อวัตถุดิบเป็นจานวนมาก โดยสามารถปรับ เงื่อนไขของหนังสือค้าประกันให้เข้ากับความต้องการของผู้รับผลประโยชน์
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 บริการให้คาปรึกษา และบริการอื่น ด้านเงินกู้
ธนาคารทิ สโก้ให้ค าปรึกษาและบริ การอื่ นด้ านเงิ นกู้ที่ ครบวงจร ได้ แก่ การให้ค าปรึกษาด้านโครงสร้ างทางการเงิ น และ
การปรับโครงสร้างหนี้ (Loan Restructuring) การเป็นผู้จัดหาเงินกู้ร่วม (Syndicated Loan Arranger) ตัวแทนสินเชื่อ (Facility Agent)
และตัวแทนหลักประกัน (Security Agent)
3. สายงานกลุ่มลูกค้าธนบดีและบริการธนาคาร (Wealth & Banking Services)
กลุ่มทิสโก้ให้บริการที่ ปรึ กษาทางการเงินและการลงทุ นครบวงจร ภายใต้เป้าหมายในการเป็นผู้ให้บริ การที่ ปรึกษาด้าน
การลงทุ นชั้ นน า “Top Advisory House” ซึ่ งจะช่ วยตอบโจทย์ ทุ กความต้ องการด้ านการออมและการลงทุ นทั้ งบริ การธนาคาร
หลั ก ทรั พ ย์ และจั ด การกองทุ น ที่ ห ลากหลายไว้ ใ นที่ เ ดี ย ว ภายใต้ แ บรนด์ “ทิ สโก้ เวลธ์ ” (TISCO Wealth) โดยมี บุ ค ลากรที่ มี
ความเชี่ยวชาญคอยให้คาปรึกษาและให้คาแนะนาอย่างใกล้ชิดในด้านการลงทุนในผลิตภัณฑ์ลงทุนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
รวมถึงผลิตภัณฑ์ประกัน นอกจากนี้ ทิสโก้ยังเพิ่มโอกาสการลงทุนด้วยรูปแบบการให้บริการขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมและประกัน จาก
หลากหลายบริษัท (Open Architecture) เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนกับกองทุนจาก 12 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)
ชั้ น น าในเมื อ งไทยซึ่ ง รวมถึ ง บลจ. ทิ สโก้ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั น จากบริ ษั ท ประกั น ขนาดใหญ่ 8 แห่ ง พร้ อ มทั้ ง ให้ บ ริ ก าร
คัดสรรและให้คาแนะนาแก่ลูกค้าของกลุ่มทิสโก้ แบบ One Stop Service ทีส่ าขาธนาคารทิสโก้ทั่วประเทศ
ทิสโก้ เวลธ์มุ่งมั่นที่จะขยายฐานลูกค้าบุคคล เพิ่มขนาดของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ การยกระดับศักยภาพ
การให้บริการของบุคคลากร รวมถึงพัฒนาบริการทางดิจิทัล สาหรับ ปี 2562 ทิสโก้ เวลธ์ ยัง มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการเป็น
ที่ปรึกษาการลงทุนที่ครอบคลุมทุกประเภทสินทรัพย์ โดยศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ (TISCO Economic Strategy Unit)
ได้จัดทารายงานบทวิเคราะห์ TISCO Investment Portfolio Strategy เจาะลึกถึงแนวโน้มเศรษฐกิจและแนะนากลยุทธ์การจัด
พอร์ตสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ ทิสโก้ เวลธ์ยังได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพของบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง
โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับพัฒนาบุคลากรไปสู่การเป็น Certified Financial Planner (CFP) ต่อไป สายงานกลุ่มลูกค้าธนบดีและ
บริการธนาคารให้บริการ 6 ประเภทดังนี้
ทิสโก้ เวลธ์ยังคงมุ่งมั่นขยายฐานลูกค้าบุคคล และขยายสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ ยกระดับศักยภาพการให้บริการ
ของบุคลากร และพัฒนาบริการทางดิจิทัล สาหรับปี 2563 ทิสโก้ เวลธ์ ยังมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่
ตอบโจทย์ความมั่งคั่งแบบองค์รวม (Holistic Financial Advisory) โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ซึ่งทางศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและ
กลยุ ท ธ์ (TISCO Economic Strategy Unit) ได้ จั ด ท ารายงานบทวิ เ คราะห์ TISCO Investment Portfolio Strategy เจาะลึ ก ถึ ง
แนวโน้มเศรษฐกิจและแนะนากลยุทธ์การจัดพอร์ตสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ ทิสโก้ เวลธ์ได้นาเสนอกองทุนรวม
ต่างประเทศโดยแนะนาการลงทุนระยะยาวแบบ Mega Trend เช่น นวัตกรรมทางการแพทย์ และการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตใหม่
(New Normal) เช่น การศึกษาออนไลน์ และธุรกิจ E-Commerce เพื่อให้การบริหารความมั่งคั่งที่เหมาะสมที่สุดสาหรับลูกค้า ทั้งนี้
กลุ่มทิสโก้ ยังได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับบุคลากรไปสู่การเป็น Certified
Financial Planner (CFP) สาหรับบริการของสายงานกลุ่มลูกค้าธนบดีและจัดการกองทุนแบ่งเป็น 6 ประเภท ดังนี้
3.1 บริการลูกค้าธนบดีธนกิจ (Private Banking)
มุ่งเน้นการให้คาปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนครอบคลุมทุกประเภทสินทรัพย์ทั่วโลก โดยให้บริการแก่ลูกค้าบุคคลที่มี
เงินลงทุนตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป ด้วยทีมงานที่ปรึกษาการลงทุนที่มีความสามารถด้านการลงทุนโดยเฉพาะ นอกจากนี้ เพื่อเป็น
การสนับสนุนลูกค้ากลุ่มนักลงทุน ธนาคารจึงได้จัดสัมมนาความรู้เรื่องการลงทุนอย่างต่อเนื่องโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
ของทิสโก้ (TISCO Investment Guru)
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3.2 บริการเงินฝากรายย่อย (Retail Deposit)
เป็นบริการรับฝากเงินประเภทต่างๆ และการบริการด้านการเงินอื่น ในปีที่ผ่านมา ธนาคารทิสโก้ได้ขยายตลาดผลิตภัณฑ์
บั ญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์ TISCO My Savings ส าหรั บ ลู ก ค้ า รายย่ อ ย ที่ ใ ห้ อั ต ราดอกเบี้ ย สู ง สุ ด ร้ อ ยละ 2.00 จ่ า ยดอกเบี้ ย
ทุกเดือน และมีความคล่องตัวสูง สามารถฝาก ถอน โอนเงินได้ไม่จากัดจานวนครั้ง และสามารถทารายการผ่านแอปพลิเคชัน
TISCO Mobile Banking ได้ทุก ที่ทุกเวลา ทั้งนี้บัญ ชีเงินฝากออมทรัพ ย์ TISCO My Savings ได้ รับการตอบรับจากลูกค้าเป็ น
อย่างดีมีอัตราการเติบโตของจานวนบัญชีและยอดเงินฝากสูงสุดในกลุ่มบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารทิสโก้
3.3 บริการนายหน้าผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
บริการนายหน้าผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ดาเนินการโดยธนาคารทิสโก้ คือ บริการให้คาปรึกษาและผลิตภัณฑ์กองทุนรวมผ่าน
รูปแบบการให้บริการขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมจากหลากหลายบริษัท (Open Architecture) โดยลูกค้าสามารถเลือกลงทุนกับ
กองทุนจาก 12 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) รวมถึงบริการคัดสรร แนะนา และซื้อขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมกว่า 500
กองทุนจากหลากหลายบลจ. นอกจากนี้ ธนาคารทิสโก้ให้บริการทั้งบทวิเคราะห์และกลยุทธ์การลงทุน รวมทั้งคัดเลือกกองทุนที่
เหมาะสมตามสถานการณ์ โดยเสนอบริการจัดทาแผนการลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สม่าเสมอให้กับลูกค้า โดยระหว่างปีมีเงิน
ลงทุนไหลเข้ากว่า 10,072 ล้านบาท
3.4 บริหารเงิน (Treasury)
หน่วยงานการบริหารเงินเป็นส่วนงานหนึ่งของธนาคาร ทาหน้าที่บริหารสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารซึ่งครอบคลุม
การจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ และการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารหนี้ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทน
สู ง สุ ด ภายใต้ ก ลยุ ท ธ์ แ ละนโยบายการควบคุ ม ความเสี่ ย งของธนาคารและกฎระเบี ย บของทางการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยรวมถึ ง
การจัดสภาพคล่องให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย
สาหรับตราสารหนี้ธนาคารมีการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งยังมีการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท
ตราสารทุน ทั้งที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน นโยบายการลงทุนของธนาคาร
จะเน้นการลงทุนระยะยาวในหุ้นของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีราคาเหมาะสม โดยเป็นการลงทุนเพื่อเงินปันผลและกาไร
จากส่วนต่างของราคา
3.5 บริการธุรกิจจัดการการเงิน (Cash Management Services)
ธุรกิจบริการจัดการการเงิน ดาเนินการโดยธนาคารทิสโก้ คือ บริการในด้านการบริหารกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสด
จ่ายสาหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ ซึ่งจะช่วยลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริการจัดการของธุรกิจ
ประกอบด้วย การบริการ 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มบริการรับเงิน (TISCO Collection) กลุ่มบริการด้านการจ่ายเงิน (TISCO Payment)
กลุ่มบริการด้านการบริหารสภาพคล่อง (TISCO Liquidity Management) นอกจากนี้ ธนาคารยังมีบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
(TISCO E-Cash Management) เพื่ออานวยความสะดวกลูกค้าสาหรับทาธุรกรรมและเรียกดูข้อมูลต่างๆ
3.6 บริการคัสโตเดียน
ธุรกิจการให้บริการคัสโตเดียน ประกอบด้วยการเก็บรักษาทรัพย์สินและหลักทรัพย์ ชาระราคาและส่งมอบ หลักทรัพย์
การติดตามสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในทรัพย์สินของลูกค้า อันได้แก่ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล บุคคลธรรมดา และ
นิติบุคคล ตลอดจนการรับรองมูลค่าทรัพย์สินสุทธิให้กับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
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2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์
 ลักษณะตลาด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบมีจานวนทั้งสิ้น 30 แห่ง แบ่งเป็นธนาคารพาณิ ชย์ที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทยจานวน 19 แห่ง และธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลู ก และสาขาธนาคารต่างประเทศจานวน 11 แห่ง ณ สิ้นปี 2563
ธนาคารทิสโก้มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในอันดับที่ 11 ตามขนาดของสินทรัพย์ในระบบธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
โดยมีส่วนแบ่งตลาดด้านสินทรัพย์ร้อยละ 1.3 เงินฝากร้อยละ 1.4 และเงินให้สินเชื่อสุทธิร้อยละ 1.7 ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ยอดคงค้างของเงินให้สินเชื่ อสุทธิของธนาคารพาณิชย์ไทยจานวน 19 ธนาคาร มีจานวน
12,781,864 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 ร้อยละ 6.1 เป็นผลจากมาตรการพักชาระหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยและ
ธุรกิจ SME ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2563 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท
ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ปรับตัวลดลงจากสิ้นปีก่อนหน้า อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) ลดลงจาก
ร้อยละ 6.01 มาอยู่ที่ร้อยละ 5.31 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ลดลงจากร้อยละ 6.84
มาอยู่ที่ร้อยละ 5.85 และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ลดลงจากร้อยละ 6.87 มาอยู่ที่ร้อยละ 5.98 สาหรับเงินให้
สินเชื่อ แก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ ของธนาคารทิสโก้ ณ สิ้นปี 2563 มีจานวน 213,802 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2562
ร้อยละ 6.7
ขณะที่ยอดคงค้างของเงินรับฝากในระบบมีจานวน 14,632,146 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562
ทั้ ง นี้ ณ สิ้ นปี 2563 อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น ฝากประจ า 3 เดื อนเฉลี่ ย ของ 4 ธนาคารพาณิ ช ย์ ขนาดใหญ่ ลดลงจากร้ อยละ 0.86
มาอยู่ที่ร้อยละ 0.37 ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Repo-1 วัน) 3 ครั้ง มาอยู่ในระดับต่าสุดเป็น
ประวัติการณ์ที่ร้อยละ 0.50 จากร้อยละ 1.25 ณ สิ้นปี 2562 นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังปรับลดอัตราการนาส่งเงินสมทบ
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) จากอัตราร้อยละ 0.46 เหลือร้อยละ 0.23 ของฐานเงินฝากเป็นระยะเวลา 2 ปี
เพื่อส่งผ่านภาระดอกเบี้ยที่ลดลงให้แก่ลูกหนี้ของธนาคาร สาหรับเงินฝากของธนาคารทิสโก้ ณ สิ้นปี 2563 มีจานวน 204,859
ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2562 ร้อยละ 6.2
ตารางแสดงการเปรียบเทียบของสินทรัพย์ เงินฝาก และเงินให้สนิ เชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : ล้านบาท)
ธนาคาร

ส่วนแบ่ง
ตลาด
(ร้อยละ)

สินทรัพย์

เงินฝาก

ส่วนแบ่ง
ตลาด
(ร้อยละ)

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้สุทธิ

ส่วนแบ่ง
ตลาด
(ร้อยละ)

1. ธ.กรุงเทพ จากัด (มหาชน)

3,384,961

16.9

2,485,597

17.0

1,896,205

14.8

2. ธ.ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

3,280,442

16.4

2,429,780

16.6

2,125,942

16.6

3. ธ.กรุงไทย จากัด (มหาชน)

3,226,987

16.1

2,466,780

16.9

2,124,250

16.6

4. ธ.กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

3,061,407

15.3

2,340,470

16.0

2,066,638

16.2

5. ธ.กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

2,460,731

12.3

1,819,223

12.4

1,609,830

12.6

6. ธ.ทหารไทย จากัด (มหาชน)

1,205,404

6.0

815,678

5.6

693,775

5.4

7. ธ.ธนชาต จากัด (มหาชน)

811,183

4.1

557,957

3.8

649,686

5.1

8. ธ.ยูโอบี จากัด (มหาชน)

632,342

3.2

491,560

3.4

421,662

3.3

9. ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)

404,421

2.0

194,150

1.3

217,576

1.7
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ธนาคาร

ส่วนแบ่ง
ตลาด
(ร้อยละ)

สินทรัพย์

เงินฝาก

ส่วนแบ่ง
ตลาด
(ร้อยละ)

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้สุทธิ

ส่วนแบ่ง
ตลาด
(ร้อยละ)

10. ธ.เกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)

354,468

1.8

252,067

1.7

262,643

2.1

11. ธ.ทิสโก้ จากัด (มหาชน)

264,921

1.3

204,859

1.4

213,802

1.7

12. ธ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

240,085

1.2

182,735

1.2

155,838

1.2

13. ธ.ไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)

225,413

1.1

147,053

1.0

111,933

0.9

14. ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

167,167

0.8

84,329

0.6

28,800

0.2

15. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน)

80,721

0.4

64,626

0.4

66,823

0.5

16. ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จากัด (มหาชน)

78,454

0.4

21,719

0.1

51,280

0.4

17. ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จากัด (มหาชน)

68,562

0.3

47,094

0.3

45,455

0.4

18. ธนาคาร เอเอ็นแซด (ไทย) จากัด (มหาชน)

49,406

0.2

10,052

0.1

18,960

0.1

25,120
20,022,198

0.1
100.0

16,417
14,632,146

0.1
100.0

20,766
12,781,864

0.2
100.0

19. ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
ที่มา: รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) ธนาคารแห่งประเทศไทย

 สภาพการแข่งขัน
การดาเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในปี 2563 ไปด้วยความท้าทาย จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งส่งผลให้
กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ หดตั ว ภาคธุ ร กิ จ บางส่ ว นไม่ สามารถด าเนิ น การได้ ป กติ ต้ อ งชะลอหรื อ หยุ ด การด าเนิ น กิ จ การเป็ น
การชั่วคราว ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี้ของทั้งภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่
มุ่งเน้นการประคองรายได้จากธุรกิจหลัก ควบคู่กับควบคุมค่าใช้จ่ายและคุณภาพหนี้ นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ได้ ดาเนิน
มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยและภาคธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 เพื่อช่วยลดภาระในการชาระหนี้แก่ลูกหนี้
ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน และผลกระทบจาก
การระบาดของไวรัสโควิด-19
สาหรับผลการดาเนินงานของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ที่จดทะเบียนในประเทศในปี 2563 มีกาไรสุทธิ ลดลงร้อยละ 46.0
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากการตั้งสารองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมรองรับคุณภาพสินเชื่อที่
อาจด้อยลงจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ประกอบกับการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิตามการปรับลดของอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย โดยมี อั ต ราส่ ว นรายได้ ด อกเบี้ ย สุ ท ธิ ต่ อ สิ น ทรั พ ย์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ ด อกเบี้ ย เฉลี่ ย ( Net Interest Margin: NIM)
ที่ร้อยละ 2.51 ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ พยายามควบคุมต้นทุนเงินทุน เพื่อรักษาระดับ NIM ให้ทรงตัว หรือให้ชะลอลง
ในกรอบจากัด ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการหดตัวลงตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งพยายาม
หารายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจตลาดทุนเพื่อทดแทนรายได้จากธุรกรรมการโอนเงิน และค่าธรรมเนียมบัตร ATM บางส่วนที่
หายไป สาหรับสินเชื่อรวมของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวร้อยละ 5.1 จากสิ้นปี 2562 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเติบโตของสินเชื่อ
ธุรกิจขนาดใหญ่ และสินเชื่อที่อยู่อาศัย ในด้านคุณภาพสินเชื่อ สัดส่วนยอดคงค้างสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม
อยู่ ที่ ร้ อ ยละ 3.12 โดยได้ รั บ แรงกดดั น จากคุ ณ ภาพสิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ ขนาดกลางขนาดย่ อ ม และสิ น เชื่ อ รายย่ อ ยที่ ด้ อ ยลง ทั้ ง นี้
ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ได้เพิ่มความระมัดระวังในการขยายสินเชื่อ มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกหนี้หรือธุรกิจที่มีความเปราะบาง
และฐานะการเงินอ่อนไหวตามภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี ธนาคารพาณิชย์ยังสามารถรักษาระดับเงินกองทุนและเงิน สารอง
ที่แข็งแกร่งเพื่อรองรับกับความไม่แน่นอนด้านคุณภาพสินทรัพย์
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นอกจากนี้ จากปริมาณการทาธุรกรรมธนาคารผ่านทางช่องทางดิจิทัลมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ในช่วงการประกาศใช้มาตรการปิดเมืองเพื่อ ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งได้ดาเนิน
นโยบายลดจานวนสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดต้นทุนการดาเนินธุรกิจ และได้ให้ความสาคั ญกับการลงทุนพัฒนาด้านเทคโนโลยี
ทางการเงินมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ ตลอดจนดาเนินการเปลี่ยนผ่านธุรกิจเข้าสู่ยุคดิจิทัลเพื่อรับมือกับการแข่งขัน
ที่มากขึ้น ทั้งจากคู่แข่งที่เป็นสถาบันการเงินและผู้เล่นใหม่ที่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี

2.3 การจัดหาผลิตภัณท์และบริการ
แหล่งที่มาของเงินทุน
นอกจากเงินกองทุนของธนาคารแล้ว แหล่งที่มาของเงินทุนส่วนใหญ่ได้จากการระดมทุนจากเงินฝาก รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน เงินกู้ยืมทั้งที่เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว โดยแหล่งที่มาของเงินทุนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางแสดงแหล่งที่มาของเงินทุน
แหล่งเงินทุน
เงินฝากรวม/1
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หุ้นกู้
หนี้สินอื่น
รวมแหล่งเงินทุนจากหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมแหล่งเงินทุน
/1

ปี 2563
204,896.32
5,517.29
11,160.00
10,691.92
232,265.53
32,655.51

ปี 2562
218,470.07
3,831.93
18,680.00
12,980.47
253,962.46
31,303.01

264,921.03

285,265.46

(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2561
195,252.65
3,872.71
49,680.00
11,570.06
260,375.42
30,322.82
290,698.24

เงินฝาก รวมถึง เงินกู้ยืมระยะสั้นทีเ่ ป็นฐานลูกค้าเงินฝากปกติของธนาคาร

การให้สนิ เชือ่
 นโยบายการให้สินเชื่อ
สินเชือ่ ธุรกิจ
ธนาคารมีนโยบายที่จะเน้นการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจอย่างระมัดระวัง โดยในการอนุมัติสินเชื่อใหม่ ธนาคารจะพิจารณา
ถึงศักยภาพของธุรกิจโอกาส ความสามารถในการชาระคืนหนี้ และหลักประกัน ตลอดจนอัตราผลตอบแทนที่เ หมาะสมกั บ
ความเสี่ยงของสินเชื่อแต่ละราย ธนาคารจะเน้นการขยายตัวของสินเชื่อไปในตลาดที่มีความชานาญ มีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับ
ได้ และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ในกรณีที่ ธนาคารต้องการเข้าสู่ตลาดสินเชื่อใหม่ ธนาคารจะทาการวิเคราะห์ถึงโอกาสและ
ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ อย่างทั่วถึง
นโยบายหลักประกันแตกต่างกันตามประเภทของสินเชื่อ โดยธนาคารมีระบบการบริหารหลักประกันที่รัดกุม มีกลไกที่ใช้ใน
การรักษาระดับมูลค่าของหลักประกันให้อยู่ตามเงื่อนไข เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม
ธนาคารอาจพิจารณาให้สินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันกับผู้กู้ที่ มีความน่าเชื่อถือสูงเป็นรายๆ ไปในการประเมินมูลค่าหลักประกัน
ธนาคารได้กาหนดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันโดยผู้ประเมินราคาอิสระหรือหน่วยประเมินราคาทรัพย์สิน
ของธนาคารก่อนการเบิกใช้วงเงินกู้ รวมทั้งมีการทบทวนราคาประเมินอย่างสม่าเสมอ โดยกลุ่มมีคณะอนุกรรมการประเมินราคา
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หลักประกันทาหน้าที่รับผิดชอบในการอนุมัติการประเมินราคาหลักประกันโดยผู้ประเมินราคาภายในและผู้ประเมินราคาอิสระ
ตามนโยบายของกลุ่มที่ได้วางไว้ภายใต้หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการให้สินเชื่อลูกค้าแต่ละราย ธนาคารมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้า ที่ชัดเจนรัดกุมเพื่อให้
ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพ ในขณะเดียวกันสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม โดยมีหน่วยงานอิสระทาหน้าที่
สอบทานและดูแลกระบวนการให้สินเชื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
การกาหนดระยะเวลาชาระคืนสูงสุดของลูกหนี้เป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย สาหรับนโยบายการกาหนด
ราคา ธนาคารไม่มีนโยบายการแข่งขันด้านราคา โดยจะกาหนดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมตามภาวะตลาดและระดับความเสี่ยงของ
ผู้กู้ ตลอดจนพิจารณาถึงต้นทุนเงินทุนของธนาคาร
สินเชื่อรายย่อย
สาหรั บ สิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ ซึ่ ง เป็ น ธุ ร กิ จ ส่ ว นใหญ่ ใ นกลุ่ ม สิ น เชื่ อ รายย่ อ ย ธนาคารมี น โยบายที่ จ ะขยายสิ น เชื่ อ ในเชิ ง รุ ก
โดยเฉพาะในตลาดที่มีการเติบโตและมีอัตราผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง ธนาคารมีนโยบายในการวางมาตรฐานการให้
สินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อรายย่อยอืน่ อย่างเป็นระบบโดยการให้คะแนนสินเชือ่ (Credit Scoring) ซึ่งพัฒนาขึ้นจากฐานข้อมูลภายใน
ของธนาคาร ระบบดังกล่าวช่วยควบคุมมาตรฐานการอนุมัติสินเชื่อ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพและร่นระยะเวลาการอนุมัติสินเชื่อ
ให้เร็วขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ธนาคารมี ก ารพิ จ ารณาการให้ สิน เชื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาดเพื่ อ ให้ สามารถขยายสิ น เชื่ อ ได้ ม าก
ตามเป้าหมายการเติบโตในเชิงรุกอย่ างมีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม กลุ่มลูกค้าหลักของธนาคารยังคงมีผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความเสี่ยง และธนาคารไม่มีนโยบายการแข่งขันด้านราคา แต่ใช้การเพิ่มคุณภาพ การให้บริการและการบริหารความสัมพันธ์
ทางธุ ร กิ จ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการแข่ ง ขั น ส าหรั บ นโยบายด้ า นหลั ก ประกั น ทรั พ ย์ สิ น ที่ ใ ห้ เ ช่ า ซื้ อ ต้ อ งมี ต ลาดรองที่ เ พี ย งพอ
และมีการทาประกันภัยอย่างเหมาะสม
สาหรับสินเชื่อเพื่อการเคหะ ธนาคารทิสโก้มีนโยบายการปล่อยสินเชื่อไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหลักประกัน ทั้งนี้ใน
รายละเอียดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของหลักประกัน ในส่วนของสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคอื่น และสินเชื่อที่ไม่มี
หลักประกันจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงของการผิดนัดชาระหนี้ที่สูงขึ้น
 การอนุมัติวงเงินและอานาจการอนุมัติ
คณะกรรมการบริหารมอบหมายอานาจการอนุมัติสินเชื่อให้แก่คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee)
เป็นผู้ดูแล ภายใต้นโยบายการอนุมัติสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร
นโยบายการอนุมัติสินเชื่อ มีการกาหนดวงเงินและมอบอานาจการอนุมัติวงเงินไว้อย่างชัดเจน โดยสินเชื่อ ธุรกิจทุกรายการ
จะต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ เนื่องจากเป็นสินเชื่อที่วงเงินกู้มีขนาดใหญ่ และสินเชื่อธุรกิจที่มี
ขนาดใหญ่มากจะต้องได้รับการอนุมัติโดยตรงจากคณะกรรมการบริหาร
สาหรับสินเชื่อรายย่อย เนื่องจากวงเงินสินเชื่อมีขนาดเล็ก ธนาคารจึงมีการกาหนดระเบียบวิธีปฏิบัติและมอบอานาจ
การอนุมัติวงเงินแต่ละระดับให้แก่ผู้บริหารและหัวหน้างานในแต่ละระดับ นาไปปฏิบัติภายใต้นโยบายอนุมัติสินเชื่อโดยรวม
ที่กาหนด สินเชื่อรายย่อยที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าระดับปกติเมื่อพิจารณาจากประเภทของสินเชื่อและวัตถุประสงค์ ของการกู้เงิน
จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ หรือคณะกรรมการบริหารเป็นกรณีไป
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สาหรับสินเชื่อเช่าซื้อ ธนาคารได้นาระบบการให้คะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring) เข้ามาใช้ร่วมเป็นเงื่อนไขในการพิจารณา
อนุมัติสินเชื่อ โดยระบบจะให้คะแนนลูกค้าแต่ละรายโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของลูกค้า ลักษณะของสินเชื่อ และเงื่อนไขของ
สินเชื่อที่ต้องการ
 นโยบายการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร (Risk Management Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจาก
สายงานต่างๆ เป็นผู้พิจารณากาหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ และขั้นตอนโดยรวมของการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ ภายใต้
หลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee) และ
หั ว หน้ า สายควบคุ ม สิ น เชื่ อ (Chief Credit Officer) เป็ น ผู้ ดู แ ลการบริ ห ารความเสี่ ย งของสิ น เชื่ อ แต่ ละรายการ นอกจากนี้
คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา (Problem Loan Committee) ทาหน้าที่ดูแลติดตามการจัดการลูกหนี้ที่มีปัญหา และ
พิจารณาตั้งสารอง ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในระดับที่เหมาะสม
ธนาคารทิ สโก้ มี ห น่ ว ยงานพิ จ ารณาคุ ณ ภาพสิ น เชื่ อ แยกออกจากหน่ ว ยงานการตลาด เพื่ อ ท าหน้ า ที่ พิ จ ารณาและ
ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระในการอนุมัติสินเชื่อ และมีหน่วยงานสอบทานสินเชื่อซึ่งขึ้นตรงกับหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่สอบทานความถูกต้องและโปร่งใสของการให้สินเชื่อ
ธนาคารทิสโก้ได้นาระบบจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสินเชื่อ (Credit Grading) มาใช้ในการประเมินความเสี่ยงทั้งสาหรับ
สินเชื่อธุรกิจ และสินเชื่อรายย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาตามกฎการดารงเงินกองทุน ภายใต้วิธีการใช้การจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือภายใน (Internal Ratings Based Approach: IRB) ทั้งนี้ ผลที่จะได้รับในระยะยาว คือ การประเมินความเสี่ย
งด้านเครดิตที่แม่นยาและการใช้เงินกองทุนของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
สาหรับการควบคุมความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของสินเชื่อ ธนาคารกาหนดให้มีวงเงินความเสี่ยงสาหรับแต่ละกลุ่มสินเชื่อ
(Concentration Limits) ที่กาหนดให้สามารถให้สิ นเชื่อต่อผู้กู้หรือกลุ่มผู้กู้ 1 รายได้ไม่เกินระดับที่กาหนดสาหรับสินเชื่อแต่ละ
ประเภท และติดตามควบคุมการกระจุกตัวของสินเชื่อธุรกิจในแต่ละภาคอุตสาหกรรม (Industry Limit) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
โดยพิจารณาร่วมกับการกระจุกตัวของเงินลงทุนในตราสารทุนในแต่ละภาคอุตสาหกรรมด้วย นอกจากนี้ธนาคารยังปฏิ บัติตาม
กฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ตามข้อกาหนดในการให้สินเชื่อหรือลงทุนในกิจการของผู้อื่นหรือก่อภาระ
ผูกพันหรือจ่ายเงินตามภาระผูกพัน เพื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด (Single Lending Limit)
 การติดตามหนี้
ธนาคารกาหนดให้มีหลักเกณฑ์กระบวนการติดตามสินเชื่อ คงค้างอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทบทวนการให้สินเชื่ออย่าง
สม่าเสมอ และติดตามหนี้ที่มีปัญหาอย่างใกล้ชิด สาหรับสินเชื่อธุรกิจ คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา (Problem Loan
Committee) จะได้รับรายงานการผิดนัดชาระหนี้ของลูกหนี้ที่มีปัญหาทุกรายการ เพื่อพิจารณาสถานะของลูกหนี้และกาหนดวิธีการ
ติดตามเร่งรัดหนี้ การดาเนินคดีตามกฎหมาย รวมถึงการจัดชั้นสินทรัพย์และการตั้งสารองหนี้สูญ โดยมุ่งเน้นในเรื่องการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้สาหรับลูกหนี้รายที่สามารถดาเนินการต่อไปได้ โดยธนาคารได้กาหนดหลักเกณฑ์ ขอบเขต และการติดตามผลอย่าง
ใกล้ชิด นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะต้องรายงานต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหาเกี่ยวกับการติดตามการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้อย่างต่อเนื่อง
สาหรับการติดตามสินเชื่อรายย่อยนั้น ธนาคารจะปรับปรุงนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารและติดตามหนี้ให้สอดคล้องกับ
ภาวะเศรษฐกิจ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามประกาศและระเบียบของ
ส านั กงานคณะกรรมการคุ้ มครองผู้ บริ โภค (ส.ค.บ.) อย่ างเคร่ งครั ด โดยจั ดแบ่ งกระบวนการติ ดตามหนี้ ออกเป็ น 3 ส่ วน คื อ
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1) งานติ ดตามหนี้ ค้ างช าระ 2) งานเร่ งรั ด หนี้ สิน และการติ ด ตามยึ ด ทรั พ ย์ สิน และ 3) งานกฎหมายและบั ง คั บ คดี เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงานให้ได้สูงสุด
 การปรับโครงสร้างหนี้
สาหรับลูกหนี้ที่มีปัญหา เช่น ได้รับผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ หรือความขัดข้องทางการเงินของลูกหนี้
ธนาคารมีนโยบายทีจ่ ะปรับโครงสร้างหนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับคืนหนี้ให้ได้สูงสุด โดยหลักเกณฑ์การปรับโครงสร้างหนี้ของกลุ่ม
สามารถทาได้หลายวิธี ประกอบด้วย การผ่อนผันเงื่อนไขการชาระหนี้ในลักษณะต่างๆ การโอนทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อเป็น
การชาระหนี้ การแปลงหนี้เป็นตราสารทางการเงินหรือการแปลงหนี้เป็นทุนของลูกหนี้ เป็นต้น
การปรับโครงสร้างหนี้สามารถทาได้กับลูกหนี้ทุกประเภท ทั้งที่ผิดนัดชาระแล้วหรือยังไม่ผิดนัดชาระก็ตาม โดยหน่วยงานที่
ให้สินเชื่อมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปรับโครงสร้างหนี้ รวมถึงการคัดเลือกลูกหนี้ที่จะมีการปรับโครงสร้ างหนี้ เจ้าหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายจะทาการประเมินคุณภาพของลูกหนี้และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับฐานะและการดาเนินงานของลูกหนี้
เพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับชาระหนี้คืน และพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมในการปรับโครงสร้างหนี้
ในกรณีการปรับโครงสร้างหนี้สาหรับลูกหนี้ที่ธนาคาร กรรมการ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ หรือผู้บริหารของกลุ่ม
เข้าข่ายมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม จะต้องให้สถาบันการเงินอื่นหรือบุคคลที่สามที่ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง
กับธนาคารและลูกหนี้ เป็นผู้วิเคราะห์ฐานะและความสามารถในการชาระหนี้ ตลอดจนกระแสเงินสดของลูกหนี้ ทั้งนี้ ธนาคาร
ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดสาหรับหนี้ที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้แล้วทุกราย ทั้งในเรื่องการเปลี่ยน
สถานะการจัดชั้น การคานวณส่วนสูญเสียและการกันสารอง
ความสามารถในการดารงเงินกองทุน
ธนาคารมีนโยบายดารงเงินกองทุนที่เพียงพอเพื่อรองรับความเสี่ยงของธนาคารในระยะยาว โดยคานึงถึงความอยู่รอดของ
ธนาคารในระยะยาวแม้จะมีความผันผวนทางเศรษฐกิจ และดารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ในอัตราที่ไม่ต่ากว่าที่กฎหมายกาหนด
ซึ่งปัจจุ บันธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดให้ ธนาคารด ารงเงิ นกองทุ น เมื่อสิ้ นวั นหนึ่ งๆ เป็ นอั ตราส่วนกั บสินทรั พย์เสี่ยง และ
ภาระผูกพันไม่ต่ากว่าร้อยละ 11 โดยเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต้องเป็นอัตราส่วนไม่ต่ากว่าร้อยละ 8.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงและภาระผูกพัน
ทั้งนี้ ธนาคารมีฐานเงินทุนที่มั่นคง และมีอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงสูงเกินกว่าเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
และเพียงพอที่จะรองรับมาตรการของทางการในการจัดชั้นหนี้และกฎเกณฑ์การตั้งสารองในอนาคต
การบริหารสภาพคล่อง
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร ทาหน้าที่ควบคุมดูแลและกาหนดทิศทางของโครงสร้างสินทรัพย์และ
หนี้สิน และโครงสร้างการระดมทุนโดยละเอียด รวมทั้งยังกาหนดวงเงินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องต่างๆ เพื่อเตือนและควบคุมถึง
ระดับความเสี่ยงจากตัวบ่งชี้ที่สาคัญ เช่น ปริมาณการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มี
ความรุ นแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) การดารงแหล่งที่มาของเงิน ให้สอดคล้องกั บการใช้ไปของเงิ น (Net Stable
Funding Ratio: NSFR) ระดับความไม่สอดคล้องกันของสินทรัพย์และหนี้สินที่ครบกาหนด ระดับการกระจุกตัวของเงินฝาก และ
ระดั บ การถอนเงิ น ในแต่ ล ะวั น นอกจากนี้ ยั ง ได้ ก าหนดแผนฉุ ก เฉิ น เพื่ อ การบริ ห ารสภา พคล่ อ งในยามวิ ก ฤติ (Liquidity
Contingency Plan) ซึ่งระบุระเบียบขั้นตอนปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน
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การบริหารสภาพคล่ องในแต่ ละวันอยู่ใ นความดูแ ลของฝ่า ยบริหารเงิน ซึ่งดูแ ลการจัด หาแหล่งเงินทุนและการลงทุ น
ตามประมาณการกระแสเงิ น สดในแต่ ล ะวั น ของธนาคาร ฝ่ า ยบริ ห ารเงิ น จะรั บ ผิ ดชอบดู แ ลให้ ส ภาพคล่ อ งของธนาคาร
เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม และให้สอดคล้องกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
การจัดชั้นสินทรัพย์ การตั้งสารอง และการตัดจาหน่ายหนี้สูญ
ธนาคารจัด กลุ่ม สินทรั พย์ทางการเงิน ออกเป็น 3 กลุ่ม (Three-stage approach) เพื่ อวัด มูลค่า ของค่ าเผื่ อผลขาดทุ น
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยการจัดกลุ่มสินทรั พย์ทางการเงินจะพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพด้านเครดิต
นับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
 กลุ่มที่ 1 : สินทรัพย์ทางการเงินทีไ่ ม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing)
สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งความเสี่ยงด้านเครดิตไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
กลุ่มบริษัทจะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน
12 เดือนข้างหน้า สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีระยะเวลาคงเหลือน้อยกว่า 12 เดือน กลุ่มบริษัทจะใช้ความน่าจะเป็นของ
การปฏิบัติผิดสัญญาที่สอดคล้องกับระยะเวลาคงเหลือ
 กลุ่มที่ 2: สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Under-Performing)
สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งความเสี่ยงด้านเครดิตมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
แต่ ไม่ ได้ มี การด้ อ ยค่ าด้ า นเครดิต กลุ่ ม บริ ษัท จะรั บ รู้ ผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ตที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ด้ วยจ านวนเงิ น ที่ เ ท่ า กั บ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ของสินทรัพย์ทางการเงิน
 กลุ่มที่ 3: สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-Performing)
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกประเมินว่าด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเกิดขึ้นโดยกลุ่มบริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นด้วยจานวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น
รายละเอียดการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคารทิสโก้
แสดงในข้อ 14.3 ของส่วนที่ 3 หัวข้อ 14 คุณภาพสินทรัพย์และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

19

ส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 3 ปัจจัยความเสี่ยง

3.

ปัจจัยความเสี่ยง

ภาพรวมของการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มทิสโก้ได้ใช้หลักการบริหารความเสี่ยงแบบรวมศูนย์อยู่ที่บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มทิสโก้ มีการควบคุมดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวม
ภายใต้หลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่ม โดยการบริหารความเสี่ยงของธนาคารทิสโก้จะอยู่ ภายใต้นโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติที่กาหนดโดยบริษัทใหญ่ ซึ่งธนาคารได้รับและยึดถือปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของการบริหารจัดการความเสี่ยง
ทั้งนี้ ตามแนวนโยบายบริหารความเสี่ยงของกลุ่มทิสโก้ ธนาคารตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ธนาคารได้กาหนดวัตถุประสงค์ โครงสร้าง และนโยบาย
หลักในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรไว้อย่างเหมาะสมและชัดเจน โดยกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยง และความสามารถในการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วทั้งองค์กร
รวมถึงการรักษามาตรฐานของหลักบรรษัทภิบาลที่ดี นอกจากนี้ การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้เปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ดีที่สุดของธนาคารได้ส่งผลต่อความสาเร็จและความสามารถในการแข่งขันของธนาคาร
ในขณะเดียวกันบริษัทยังมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนสูงสุดโดยคานึงถึงความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้นของธนาคารในระยะยาว
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมที่สาคัญที่ธนาคารได้ยึดถือปฏิบัติเป็นการทั่วไปในการบริหารความเสี่ยงองค์รวมของ
ธนาคารตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มทิสโก้มีดังต่อไปนี้
(1) การบริหารความเสี่ยงอย่างรวมศูนย์
กลุ่ มทิ สโก้ มี นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงที่ ยึ ดถื อหลั ก การบริ หารความเสี่ ยงแบบรวมศู นย์ โครงสร้ างพื้ นฐาน
ความเสี่ยงจะถูกรวมศูนย์อยู่ที่บริษัท โดยทาการรวบรวมข้อมูลฐานะความเสี่ยงจากกิจการต่างๆ ในกลุ่มทิสโก้เพื่อทาการประเมิน
และกาหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อใช้ในการกาหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมใน
การบริหารความเสี่ยง
(2) สายธุรกิจเป็นเจ้าของการบริหารความเสี่ยงภายใต้การดูแลที่เป็นอิสระ
หน่วยธุรกิจมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของตนเองเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและเพื่อให้
เกิดความสอดคล้องกับกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวม หน่วยงานบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็น
หน่วยงานอิสระทาหน้าที่ในการกากับดูแลและสอบทาน เพื่อให้มีกระบวนการติดตามและควบคุมความเสี่ยงอย่างเพียงพอ
(3) การประเมินความเสี่ยงอย่างครบถ้วน
กลุ่มทิ สโก้มี นโยบายที่จะประเมินความเสี่ยงอย่างครบถ้ วนในทุกบริ การหรือธุรกรรม โดยรูปแบบในการประเมิ น
ความเสี่ยงเริ่มจากการใช้ดุลยพินิจของผู้ชานาญการซึ่งเป็นวิธีการขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงระดับการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณและสถิติ
ทั้งนี้ จะพิ จารณาให้ เหมาะสมกั บ ประเภทและความซั บซ้อนของธุ รกรรม ระบบการประเมิ นความเสี่ ยงมี ขั้ นตอนที่ สาคั ญ คื อ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในสถานการณ์ปกติ และการจาลองสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยความเสี่ยงใน
ปริมาณมากอันมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของกลุ่มทิสโก้
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(4) การบริหารและจัดสรรเงินกองทุนด้วยหน่วยวัดความเสี่ยงมาตรฐาน
เนื่องด้วยเงินกองทุนแสดงถึงระดับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ดังนั้นกลุ่มทิสโก้จึงมีนโยบายที่จะประเมินทุกปัจจั ย
ความเสี่ยงไว้ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน คือ เงินกองทุนความเสี่ยง ซึ่งอยู่ภายใต้หลักการ Value at Risk (VaR) โดยค่าความเสี่ยง
ต่างๆ จะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นระดับเงินกองทุนที่เหมาะสมในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวภายใต้การกาหนดระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ของกลุ่มทิสโก้ กระบวนการประเมินเงินกองทุนความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน
ภายใน (Internal Capital Adequacy Assessment Process: ICAAP) ของกลุ่มทิสโก้ การกาหนดระดับเงินกองทุนความเสี่ยงนั้นมี
ความสาคัญในการสร้างความเข้าใจและความสอดคล้องให้เกิดขึ้นกับผู้บริหารของหน่วยธุรกิจแต่ละหน่วย นอกจากนี้ ยังทาหน้าที่ใน
การรวบรวมความเสี่ยงจากทุกระดับและทุกประเภทเพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพรวมฐานะความเสี่ยงขององค์กร และจาเป็นอย่างยิ่งใน
การวางแผนและจัดสรรเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิผลทั้งในระดับองค์กรและหน่วยธุรกิจ
(5) การบริหารระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk tolerance level) และการจัดสรรเงินกองทุน (Capital allocation)
ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เงินกองทุนความเสี่ยงโดยรวมจะถูกควบคุมให้ไม่เกินกว่าเงินกองทุนที่มีอยู่
ของธนาคาร ในขณะเดียวกันการประเมินความเสี่ยงในเชิงคุณภาพซึ่งไม่ได้วัดเป็นเงินกองทุนโดยตรงจะถูกกาหนดโดยระดับ
ความเสี่ยงเชิงคุณภาพทีย่ อมรับได้ เงินกองทุนความเสี่ยงจะเป็นการควบคุมและประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนเมื่อเทียบกับ
ระดับเงินกองทุนที่ถูกจัดสรรให้กับทั้งระดับบริษัทและระดับหน่วยงานอย่างเหมาะสม
(6) ผลตอบแทนที่เพียงพอกับความเสี่ยง และการบริหารผลงานที่คานึงถึงความเสี่ยง
หลักการที่สาคัญประการหนึ่งของกลุ่มทิสโก้คือการที่มีผลตอบแทนที่มีความเพียงพอสาหรับความเสี่ยงในระยะยาว
และเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อผู้ถือหุ้น องค์ประกอบความเสี่ยงต่างๆ จะถูกนาเข้ามาใช้ในการวัดประสิทธิภาพทางธุรกิจโดยมี
เป้าหมายสาคัญในการเพิ่มมู ลค่าผลตอบแทนที่คานึงถึงความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้น ความเสี่ยงในด้านต่างๆ จะถูกนาเข้ามาประกอบ
การพิ จ ารณาการตั้ ง ราคาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารเพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลก าไรที่ ทั่ ว ถึ ง การขยายธุ ร กิ จ ควรกระท าในส่ ว นงานที่ ยั ง มี
อัตราผลตอบแทนต่อหน่วยธุรกิจที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าอัตราความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
(7) การบริหารพอร์ตความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง และการป้องกันความเสี่ยง
การบริหารพอร์ตความเสี่ยงจะมีการกระทาอย่างต่อเนื่องโดยมีหลักการกระจายความเสี่ยงเป็นหลักการสาคัญใน
ทุกธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ เนื่องจากเป็นวิธีการที่สามารถลดความเสี่ยงโดยคานึ งถึงอัตราผลตอบแทน ผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการ
ของหน่วยธุรกิจทุกระดับจะนาหลักการกระจายความเสี่ยงเข้ามาใช้พิจารณาอย่างเหมาะสม โดยจะมีการกาหนดแนวทางปฏิบัติและ
เพดานความเสี่ยงต่างๆ ในระดับภาพรวมและระดับรายการ
(8) วัฒนธรรมที่ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยง
กลุ่มทิสโก้ได้ตระหนักถึงความสาคัญของความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง หัวหน้าของแต่ละสายธุรกิจ
จะต้ องมี ความเข้ า ใจเป็ น อย่ า งดี ในความเสี่ ยงที่ มี อยู่ ห รื อที่ จ ะเกิ ดขึ้ น ใหม่ ในสายธุ ร กิ จ ที่ รั บ ผิ ดชอบ โดยต้ องค านึ งถึ ง
ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่จะมีต่อกลุ่มทิสโก้ในภาพรวมอีกด้วย
(9) การพัฒนาแบบจาลองความเสี่ยงและการตรวจสอบความถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ
แบบจาลองความเสี่ยงนั้นจะมีลักษณะที่มองไปข้างหน้า ซึ่งคานึงถึงโอกาสและสถานการณ์ของฐานะของสินทรัพย์
หนี้สิน และผลการดาเนินงานของธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้การวัดมูลค่า ยุติธรรม (Mark-to-Market) จะถูกนาไปใช้กับ
ทุกฐานะของสินทรัพย์และหนี้สินที่เหมาะสม สาหรับตราสารทางการเงินซึ่งมีความซับซ้อนสูง การประเมินมูลค่าตลาดจะถูกประเมิน
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อย่างอิสระจากหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ในแบบจาลองที่สาคัญสาหรับการประเมินระดับความเสี่ยงจะมีการทดสอบโดยวิธีการ
Back-testing หรือวิธีการทางสถิติอื่นๆ อย่างเหมาะสม
(10) การปฏิบัติตามกฎระเบียบและแนวทางที่ดี
กลุ่มทิสโก้มีนโยบายที่จะพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีและ
กฎระเบี ยบของธนาคารแห่ งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการก ากั บหลั กทรั พย์และตลาดหลั กทรั พย์ และกฎระเบี ยบอื่ นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
(11) แนวนโยบายต่อธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ใหม่
การท าธุ ร กิ จ หรื อ การออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ทุ ก ประเภทของกลุ่ ม ทิ สโก้ จะต้ อ งถู ก พิ จ ารณาและอนุ มั ติ โดยสายงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ตามแนวนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ยงของทางกลุ่ มทิ สโก้ โดยธุ รกิ จและผลิ ตภั ณฑ์ ใหม่ ดั งกล่ า วจะถู กวิ เคราะห์ ในรู ปแบบ
ของผลตอบแทนที่เพียงพอกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้ น การคานึงถึงความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มทิสโก้ และรวมถึงความเพียงพอ
ของเงินกองทุน
(12) การปฏิบัติต่อรายการระหว่างกัน
การท ารายการระหว่างกลุ่มทิ สโก้กั บบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นั้น กลุ่มทิ สโก้ จะพิจารณาโดย
ถื อเสมื อ นเป็ นรายการที่ กระท ากั บ ลู ก ค้ าทั่ วไป โดยกลุ่ ม ทิ สโก้ จ ะเปิ ดเผยข้ อมู ลเพื่ อความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้
อย่างไรก็ตาม การทาธุรกรรมทางธุรกิจของกลุ่มทิสโก้จะถูกควบคุมอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของทางการ
(13) การทดสอบสภาวะวิกฤติ
การทดสอบสภาวะวิ กฤติเป็นกระบวนการในการประเมิ นผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของกลุ่มทิ สโก้ภายใต้
การจาลองสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยความเสี่ยงอันมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของกลุ่มทิสโก้
นอกจากนี้ การทดสอบสภาวะวิ กฤติยั งเป็ นเครื่ องมื อที่ สาคั ญในการบริ หารจั ดการความเสี่ ยงทั้ งทางด้ านสินเชื่อ ตลาด และ
สภาพคล่อง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทาหน้าที่ดูในภาพรวมของการทดสอบสภาวะวิกฤติ โดยจะกาหนดสมมุติฐานใน
การทดสอบ โดยมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงทาหน้าที่ทดสอบร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการทดสอบให้
คณะกรรมการกากับความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ ซึ่งผลการทดสอบสภาวะวิกฤติได้มีส่วนช่วยใน
การกาหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงเพดานความเสี่ยงต่างๆ รวมไปถึงการพัฒนาแผนปฏิบัติการณ์
ในสภาวะฉุกเฉิน
(14) การบริหารความเสี่ยงของประเทศคู่สัญญา
ความเสี่ยงของประเทศคู่สัญญาอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านมูลค่า ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของ
ประเทศคู่ สัญญาอั นเนื่ องมาจากความไม่ แน่นอนของภาครัฐบาลและภาวะเศรษฐกิ จของประเทศนั้ น ๆ รวมไปถึ งความเสี่ ยง
ด้ านการเมื อ งและการเคลื่ อนย้ า ยของเงิ น ทุ น กลุ่ ม ทิ สโก้ มี ก ารควบคุ มดู แลการให้ สิน เชื่ อหรื อ เงิ นลงทุ นในต่ างประเทศให้ มี
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และให้อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงของประเทศคู่สัญญา
คานึงถึงการติดตามปัจจัยเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองที่อาจส่งผลกระทบต่อ มูลค่าธุรกรรม รวมไปถึงสภาพคล่องและ
ความเสี่ยงด้านตลาดของประเทศนั้นๆ ในกรณีที่กลุ่มทิสโก้มี การทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของประเทศคู่สัญญาใน
ประมาณมากเกินกว่าร้อยละ 50 ของเงินกองทุนชั้นที่ 1 จะมีการกาหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของประเทศคู่สัญญา
อย่างละเอียดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
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(15) นโยบายสาหรับแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้างความมั่นคงและแก้ไขปัญหา (Recovery Plan)
จากวิกฤตการเงินโลกที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความจาเป็นของสถาบันการเงินในการเตรียมรับมือกับปัญหาทาง
การเงิน การพัฒนาแผนล่ว งหน้าเพื่อรองรับการเสริมสร้างความมั่นคงและแก้ไขปัญหา (Recovery Plan) จะเป็นการเตรียมการ
ล่วงหน้าเพื่อจัดการกับภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารพาณิชย์มีกรอบการบริหารจัดการที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในช่วงที่เกิดวิกฤต โดยแผนล่วงหน้าเพื่อรองรับการเสริมสร้างความมั่นคงและ
แก้ไขปัญหาจะต้องครอบคลุมกระบวนการที่สาคัญและให้ข้อมูลที่จาเป็นตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด ซึ่งรวมไป
ถึงเครื่องมือและขั้นตอนในการฟื้นฟูหรือสนับสนุนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของกลุ่มทิสโก้ภายใต้สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง
มาก ทั้ งนี้ คณะกรรมการธนาคารจะควบคุมดูแ ลโดยมี คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการกากั บความเสี่ย งทาหน้าที่ใน
การกากับดูแลกรอบของแผนล่วงหน้าเพื่อรองรับการเสริมสร้างความมั่นคงและแก้ไขปัญหา โดยจะมีคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงทาหน้าที่กาหนดแผน และมี หน่วยงานบริหารความเสี่ยงให้การสนับสนุนหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูล
ที่ ส าคั ญ ก าหนดจุ ด พิ จ ารณาตั ด สิ น ใจก าหนดการตามแผน (recovery trigger) และแนวทางการเสริ ม สร้ า งความมั่ น คง
(recovery option) ตามภาวะของเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เป็นไปได้ นอกจากนี้ กลุ่มทิสโก้จะทบทวนแผนล่วงหน้า
เพื่อรองรับการเสริมสร้างความมั่นคงและแก้ไขปัญหาอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
แผนงานและประสิทธิภาพของการปฎิบัติตามแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคง ซึ่งผลลัพธ์จากเหตุการณ์ตามจุดพิจารณาตัดสินใจ
กาหนดการตามแผนและการดาเนินการตามทางเลือกจะต้องได้ รับการทบทวนโดยคณะกรรมการกากับความเสี่ยงและการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริหาร
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร คณะกรรมการของบริษัท
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ รวมถึงคณะกรรมการธนาคารทาหน้าที่ในการดูแลความเสี่ยงและ
ระบบควบคุมภายในภาพรวมของธนาคาร โดยคณะกรรมการบริหารของธนาคารภายใต้การแต่งตั้งของคณะกรรมการธนาคาร
จะทาหน้าที่ดูแลทั้งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร และความเสี่ยงระดับรายการของแต่ละประเภทความเสี่ยง
ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการที่ปรึกษาสาหรับธุรกิ จต่างๆ จะทาหน้าที่ดูแลการบริ หารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของ
ทั้งองค์กรและของแต่ละสายงาน ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนโดยฝ่ายวางแผนและงบประมาณที่บริษัทใหญ่ และมีคณะกรรมการกากับ
ความเสี่ยงทาหน้าที่ให้คาแนะนาคณะกรรมการของสถาบันการเงินเกี่ยวกับกรอบการกากับดูแลความเสี่ยง (Risk Governance
Framework) ดู แลให้ ผู้บริหารระดั บสู งรวมถึงหั วหน้าหน่ วยงานบริ หารความเสี่ ยงปฏิ บั ติ ตามนโยบายและกลยุทธ์ การบริ หาร
ความเสี่ยง ดูแลกลยุทธ์การบริหารเงินกองทุนและสภาพคล่อง ทบทวนและสอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและ
กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงการรายงานฐานะความเสี่ยงต่อคณะกรรมการของสถาบันการเงินทั้งมีมีส่วนร่วมใน
การประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ทาหน้าที่พิจารณา
กาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงของธนาคารให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงและธุรกิจ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของบริษัท เป็นหน่วยงานสนับสนุน
สาหรับการดูแลความเสี่ยงเฉพาะตัวในระดับรายการนั้นจะมีคณะกรรมการและผู้รับมอบอานาจเฉพาะกิจเป็นผู้ดูแล เช่น
คณะอนุ กรรมการพิ จารณาสิ นเชื่ อ คณะอนุ กรรมการพิ จารณาสิ นเชื่ อที่ มี ปั ญหา และคณะอนุ กรรมการก ากั บ กฏเกณฑ์ และ
การปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยมีหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ เช่น ฝ่ายควบคุมสินเชื่อ ฝ่ายกากับและควบคุมภายใน และฝ่ายกฎหมาย
ทั้งนี้ สายธุรกิจทุกสายจะเป็นเจ้าของความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงในส่วนงานของตนภายใต้นโยบายและ
แนวทางปฏิบัติที่กาหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการเฉพาะกิจต่างๆ ซึ่งการดาเนินธุรกิจของธนาคาร
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จะอยู่ภายใต้เพดานความเสี่ยงสูงสุดที่ถูกกาหนดโดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการวิเคราะห์การทาธุรกิจใหม่
ในแต่ละสายงานภายใต้การอนุมัติของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยรายการที่สาคัญในแต่ละเดือนจะถูกรายงานตรงไปยัง
คณะกรรมการบริหารเพื่อรับทราบ ทั้งนี้ระบบบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจะถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม
และในปัจุบัน เทคโนโลยีเป็นส่วนสาคัญในการตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ และเป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล และ
บริ ก ารทางการเงิ น หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า การประกอบธุ ร กิ จ เทคโนโลยี ท างการเงิ น ( Financial Technology: FinTech) นอกจากนี้
ผู้กากับดูแลธุรกิจทางการเงินได้ออกประกาศเกี่ยวกับการกากับการปฏิบัติงานด้าน IT และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้าน IT เพื่อให้สถาบันการเงินมีธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี กลุ่มทิสโก้จึงจัดตั้งฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็ นหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น เพื่ อ ท าหน้ าที่ ดู แ ลความเสี่ ยงเฉพาะตั วในระดั บ รายการ และคณะอนุ กรรมความเสี่ ย ง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้รับมอบอานาจเฉพาะกิจเป็นผู้ดูแล
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้
 คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารดู แลให้ ธนาคารมี ก ระบวนการบริ หารความเสี่ ย งที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพและความเหมาะสม
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่ได้รับมาจากนโยบายบริหารความเสี่ยงของกลุ่มทิสโก้ คณะกรรมการธนาคารจะ
พิ จ ารณาแต่ งตั้ งคณะกรรมการบริ ห ารเพื่ อ ดู แ ลและติ ด ตามความเสี่ ย งและกิ จ กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งของธนาคาร
โดยมีบทบาทที่สาคัญในการดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม รวมทั้งการกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง น าไปยึ ด ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การ พื้ น ฐานในการประเมิ น ติ ด ตาม และควบคุ ม ความเสี่ ย ง โดยมี
ความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและเพดานความเสี่ยงภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการกากับความเสี่ยง
คณะกรรมการกากับความเสี่ยงทาหน้าที่ให้คาแนะนาคณะกรรมการของสถาบันการเงินเกี่ยวกับกรอบการกากับดูแล
ความเสี่ยง (Risk Governance Framework) ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงปฏิบัติตามนโยบาย
และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ ยง รวมถึงระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ ดูแลให้กลยุทธ์ การบริ หารเงินกองทุนและสภาพคล่อง
เพื่ อรองรั บความเสี่ ยงต่างๆ มีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ ได้ รั บอนุมั ติ โดยมีการทบทวนและสอบทาน
ความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างน้อย
ปีละครั้ งหรือเมื่อมีการเปลี่ ยนแปลงที่มีนั ยสาคั ญ โดยมี การรายงานต่อคณะกรรมการของสถาบันการเงินถึงฐานะความเสี่ยง
ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง และสถานะการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่คานึงถึงความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มี
นัยสาคัญและสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของธนาคารพร้อมทั้งมี
ความเห็นหรือมีส่วนร่วมในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ยงได้ รับการแต่งตั้ งจากประธานเจ้ าหน้าที่ บริ หารกลุ่ มทิสโก้ ซึ่งประกอบไปด้ วย
คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยมีการประชุมเป็นประจาทุกเดือน และมีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหาร
ความเสี่ยงทั้งหมดขององค์กร เพื่อให้การดูแลระบบบริหารความเสี่ยงมี ประสิทธิภาพและเหมาะสม พร้อมทั้ งกาหนดกลยุทธ์
กรอบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และฐานะความเสี่ยงที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงและธุรกิจ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
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บริษัทซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่ม ทาหน้าที่สนับสนุนในการศึกษาวิจัยเพื่อเสนอแนวนโยบายให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ได้พิจารณา พร้อมทั้งจัดทาระบบประเมินความเสี่ยงที่ได้มาตรฐานในการประเมิน วิเคราะห์ และติดตามผลการบริหารความเสี่ยงใน
ด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ รายงานต่ อ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง คณะกรรมการก ากั บ ความเสี่ ย ง และคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ภายใต้หลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย
 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจและสายการควบคุมความเสี่ยงเฉพาะด้าน
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจและสายการควบคุมความเสี่ยงเฉพาะด้าน ได้รับการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่ดูแลการบริหารและ
ควบคุมความเสี่ยงในระดับรายการของความเสี่ยงประเภทต่างๆ เช่น คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะอนุกรรมการพิจารณา
สินเชื่อที่มีปัญหา ทาหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อในระดับรายการ โดยมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน เช่น หน่วยงาน
ควบคุ มสินเชื่อ เป็ นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ หารของธนาคารจะทาการติดตามผลการทางานในด้านการบริหารความเสี่ยง
ด้านต่างๆ เป็นประจาทุกเดือน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการของธนาคาร และคณะกรรมการบริหารของบริษัทอย่างสม่าเสมอ
ปัจจัยเสี่ยงสาคัญในการประกอบธุรกิจของธนาคาร
ในการบริหารความเสี่ยงของธนาคารได้ระบุปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องที่สาคัญออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความเสี่ยง
จากการให้สินเชื่อ 2) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 3) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา 4) ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน และ
5) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (ดังมีรายละเอียดในหัวข้อ 2.1 – 2.5)
โดยรวมความเสี่ยงทุกด้านของธนาคารอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และมีฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งสาหรับ
การขยายธุรกิจต่อไปในอนาคตซึ่ง ได้ถูกประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ธนาคารมี
แนวทางการบริหารและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามประเภทความเสี่ยงที่แตกต่างกัน
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากส่วนที่ 3 หัวข้อที่ 14 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
3.1

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่คู่สัญญาหรือผู้กู้ยืมไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญา
ทาให้ไม่สามารถชาระหนี้ที่มีต่อธนาคารเมื่อครบกาหนดได้ หรือจงใจไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่จะชาระหนี้ให้กับธนาคาร ความเสี่ยง
จากการให้สินเชื่อหากเกิดขึ้นโดยไม่มีหลักประกันคุ้มครองจะมีผลทาให้ธนาคารต้องกันสารองหนี้สูญมากขึ้น อันจะส่งผลต่อ
กาไรสุทธิและเงินกองทุนของธนาคาร
3.1.1 ความเสี่ยงจากการด้อยคุณภาพของสินเชื่อ
ความเสี่ยงจากการด้อยคุณภาพอาจเกิดจากคุณภาพของสินเชื่อที่ลดลง ทั้งนี้ หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม
ของธนาคารยังคงอยู่ที่ร้อยละ 2.22 ณ สิ้นปี 2563 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตส่วนใหญ่มาจากผลกระทบของภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัวเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้น
ประมาณการความเสียหายในอนาคต (Expected Loss) ที่เพิ่มขึ้นนั้น ถูกรองรับด้วยค่าใช้จ่ายผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น (Expected Credit Loss: ECL) ระหว่างปีอีกด้วย ด้วยการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการบริหารจัดการ
สินเชื่อด้อยคุณภาพผ่านเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงอันทันสมัย และมีการติดตามชาระหนี้ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้และตัดจาหน่าย
หนี้สูญที่รัดกุม ทั้งนี้อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อรายย่อยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.62 ณ สิ้นปี 2562 เป็นร้อยละ 2.88
ณ สิ้นปี 2563 และไม่มี หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อธุรกิจ ณ สิ้นปี 2563 ทั้งนี้ หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ทั้งหมดมีจานวน
4,946.30 ล้านบาท ซึ่งลดลง 345.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562
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ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มกราคม 2563 ธนาคารได้ เ ริ่ ม ใช้ แ นวคิ ด ของผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ต ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น (ECL)
แทนค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า ซึ่งเกณฑ์การคานวณเป็นไปตามโมเดลการตั้งสารองตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) ที่มีการแบ่งกลุ่มลูกหนี้และการคานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นและความเสี่ยงจากปัจจัยคาดการณ์ที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจมหภาคในอนาคต (Forward Looking Model) ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2563
ธนาคารมี ย อดสารองค่ า เผื่ อ ผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ต ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น สาหรั บ สิ น เชื่ อ จ านวน 10,938.18 ล้ า นบาท โดยเป็ น
ค่าเผื่อสารองตามโมเดล ECL จานวน 9,881.78 ล้านบาท และมีสารองส่วนเกินคงเหลือจานวน 1,056.40 ล้านบาท นอกจากนี้
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นคิดเป็นร้อยละ 221.1 ของยอดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ตามนโยบายการตั้งสารอง
อย่างระมัดระวัง ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้นและป้องกันผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นต่อการดาเนินงาน
3.1.2 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่ออาจเกิ ดจากการกระจุกตัวของลูกหนี้ โดย ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2563
ธนาคารมีสินเชื่อรวมทั้งหมด 223,070.95 ล้านบาท โดยมีสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อธุรกิจ ในสัดส่วนร้อยละ 54.9 และ 18.5 ของ
สินเชื่อรวม ตามลาดับ โดยในส่วนของสินเชื่อเช่าซื้อจานวน 122,438.63 ล้านบาท มีการกระจุกตัวของสินเชื่ออยู่ในระดับต่ามาก
และกลุ่มลูกหนี้เช่าซื้อรายย่อย 10 รายแรกมีมูลค่ารวมกันเพียงจานวน 52.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.04 ของเงินให้สินเชื่อ
เช่าซื้อ หรือร้อยละ 0.02 ของเงินให้สินเชื่อรวม
สาหรับสินเชื่อธุรกิจ มีการให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ จานวน 1,686.33
ล้านบาท ธุ รกิ จอสังหาริมทรั พย์ และการก่อสร้ าง จ านวน 16,430.04 ล้านบาท และธุรกิจสาธารณู ปโภคและการบริ การ จานวน
23,097.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.1 ร้อยละ 39.9 และร้อยละ 56.0 ของสินเชื่อธุรกิ จ และคิดเป็นร้อยละ 0.8 ร้อยละ 7.4 และ
ร้อยละ 10.4 ของสินเชื่อรวมตามลาดับ ทั้งนี้ ถ้าวัดจากการให้สินเชื่อธุรกิจแก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ 10 รายแรกที่มีมูลค่ารวม 32,124.97
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.4 ของสินเชื่อรวม ซึ่งพิจารณาเห็นว่ามีการกระจุกตัวของสินเชื่อธุรกิจอยู่ในธุรกิจสาธารณูปโภคและ
การบริการ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม เงินให้สินเชื่อธุรกิจโดยส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อมีหลักประกัน
โดยธนาคารมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงต่างๆ เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ โดยมีกระบวนการพิจารณา
เครดิตซึ่งจะพิจารณาโครงการที่มีสัดส่วนเงินกู้เทียบกับมูลค่าของหลักประกันที่เหมาะสมเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
สามารถยอมรับได้ และธนาคารยังจัดให้มีการประเมินและติดตามมูลค่าหลักประกันอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ธนาคารยังมีขั้นตอน
ต่างๆ ในการควบคุมการเบิกจ่ายเงินกู้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้มีการติดตามคุณภาพของสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง
3.1.3 ความเสี่ยงจากหลักประกัน
ความเสี่ ยงจากหลั ก ประกั นอาจเกิ ดจากการที่ ลูก หนี้ ผิ ดนั ดช าระและกระบวนการติ ดตามหนี้ นั้ น มี การบั ง คั บ
หลักประกันซึ่งอาจได้เงินจากการขายหลักประกันไม่คุ้มมูลหนี้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินให้สินเชื่อร้อยละ 86.1 ของเงินให้
สินเชื่อของธนาคารเป็นสินเชื่อมีหลักประกัน สาหรับสินเชื่อเช่าซื้อ ทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อยังถือเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร ดังนั้ นหาก
ผู้เช่าซื้อไม่ช าระเงินตามกาหนดภายใต้หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่กาหนด ธนาคารสามารถดาเนินการเข้ายึดและครอบครอง
ทรัพย์สินได้ในทันที ภายหลังจากได้เข้ าครอบครองทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อ การจาหน่ายต่ อในตลาดรองมีระยะเวลาค่อนข้างสั้ น
ซึ่งสามารถกระทาให้เสร็จสิ้นได้ภายในระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 1 เดือน
ปัจจัยความเสี่ยงต่อหลักประกันของสินเชื่อเช่าซื้อ คือ มูลค่าของรถยนต์เก่า เนื่องจากรถยนต์เป็นทรัพย์สินเช่าซื้อ
หลักที่ธนาคารจะเข้ายึดและจาหน่ายต่อในตลาดรถยนต์เก่า แล้วนาเงินที่ได้จากการจาหน่ายมาชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น
หากมูลค่าของรถยนต์ เก่าลดลงมากเกินไป อาจทาให้ได้เงินจากการขายหลัก ประกันไม่คุ้มมูลหนี้ และส่งผลเสียหายต่อกาไรและ
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เงินกองทุนของธนาคาร มูลค่าของรถยนต์เก่าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ประกอบด้วย สภาพความต้องการรถยนต์เก่าโดยรวม ประเภท
และยี่ห้อของรถ และปัจจัยด้านภาษีรถยนต์ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาขายรถใหม่
อย่างไรก็ตาม จากประวัติการยึดและจาหน่ายหลักประกันของการเช่าซื้อรถยนต์ ธนาคารสามารถเรียกคืนการชาระ
เงินจากการจาหน่ายทรัพย์สินได้ในอัตราโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 70 ถึง 90 ของมูลหนี้คงค้าง ซึ่งจัดเป็นอัตราที่สูง ทาให้ผลกระทบ
ต่อกาไรของหนี้เสียลดน้อยลงมาก นอกจากนี้ ธนาคารได้ดาเนินการเพื่อลดความเสี่ยงด้วยการติดตามราคารถยนต์เก่าอย่างต่อเนื่อง
การเน้นปล่ อยสิ นเชื่อให้มีมู ลค่าหลักประกั นสูงกว่ามูลหนี้อยู่ตลอดเวลา การเรี ยกเงินดาวน์ในระดั บที่เหมาะสม และการเน้ น
ปล่อยสินเชื่อสาหรับรถยนต์ที่มีตลาดรองที่ดี
สาหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสินเชื่อเพื่อการเคหะนั้น หลักประกันส่วนใหญ่ของธนาคารเป็น
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งสามารถนามาใช้หักการตั้งสารองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินเชื่อด้อยคุณภาพได้
ธนาคารได้ดาเนินการประเมินราคาหลักประกันตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารมีสัดส่วนมูลค่าหลักประกัน
ที่ใช้หักมูลหนี้ของสินเชื่อด้อยคุณภาพในการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคิดเป็นร้อยละ 97.2 ของเงินให้
สินเชื่อด้อยคุณภาพสาหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสินเชื่อเพื่อการเคหะทั้งหมด
ธนาคารมีความเสี่ยงจากมูลค่าของหลักประกันที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ โดยมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์จะขึ้นอยู่
กับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นหลัก การถดถอยของเศรษฐกิจอาจทาให้มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้ธนาคาร
ต้องเพิ่มการกันเงินสารองค่าเผื่อผลขาดทุ นด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น อันจะส่งผลต่อกาไรสุทธิและเงิ นกองทุนของธนาคาร
นอกจากนี้ การเข้ าครอบครองหลั กประกั น ยั งต้ องผ่ านกระบวนการทางกฎหมายและการบั งคั บคดี ที่ ยุ่ งยากและใช้ เวลานาน
อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้ติดตามขั้นตอนการทางานด้านการบังคับคดีอย่างใกล้ชิด
3.1.4 ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
ความเสี่ ยงจากการด้อยค่ าของสิ นทรั พย์รอการขายเกิดจากการด้ อยค่ าของมู ลค่าทรั พย์สินที่ ยึดคื นจากลู กหนี้
ค้างชาระเป็นเวลานาน หรือลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ จากราคาทุนหรือมูลค่าที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า โดยธนาคาร
มีสินทรั พย์ รอการขาย ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีมู ลค่ าตามราคาต้ นทุ นทางบัญชีสุทธิ หลั งหั กค่ าเผื่อการด้ อยค่า 28.67
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของสินทรัพย์รวม และค่าเผื่อการด้อยค่าคิดเป็นร้อยละ 2.8 ของมูลค่าสินทรัพย์รอการขายตาม
ราคาต้นทุนทางบัญชี ซึ่งเพิ่มจากร้อยละ 2.0 ณ สิ้นปี 2562
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อในภาพรวมของ
พอร์ตสินเชื่อ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการกาหนดกลยุทธ์ หลักเกณฑ์ และข้อจากัดต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ
รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีหน้าที่ในการติดตามและทบทวน
ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อในระดับภาพรวม รวมถึงรายงานข้อมูลความเสี่ยงจากการให้สินเชือ่ ที่มีความสาคัญให้แก่คณะกรรมการ
ธนาคารได้รับทราบ โดยมีคณะกรรมการกากับความเสี่ยงทาหน้าที่ให้คาแนะนาคณะกรรมการของสถาบันการเงินเกี่ยวกับกรอบ
การกากับดูแลความเสี่ยง ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานบริ หารความเสี่ยงปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์
การบริหารความเสี่ยง ทบทวนและสอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม
รวมถึงการรายงานฐานะความเสี่ยงต่อคณะกรรมการของสถาบันการเงินพร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการประเมินการปฏิบัติงานของ
หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
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ในขณะที่ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อเฉพาะด้านในระดับรายการ อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาสินเชื่อ และคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อจะทาหน้าที่ดูแลการพิจารณา
และอนุ มัติ สินเชื่อ สาหรับธุ รกรรมที่มี ความเสี่ ยงอยู่ในระดั บต่ าสามารถได้ รับการพิจารณาจากบุ คคลที่ ได้ รั บการแต่งตั้ งจาก
คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อดูแลความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหาจะ
ทาหน้าที่ติดตามและจัดการกับการค้างชาระของสินเชื่อที่มีปัญหาและสินทรัพย์รอการขายอย่างใกล้ชิด
กระบวนการประเมินความเสี่ยงที่ประกอบด้วยการจัดอันดับเครดิต การวิเคราะห์การผิดนัดชาระ การวิเคราะห์
การกระจุกตัวของสินเชื่อ และเงินกองทุนที่ใช้ในการรองรับความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ เป็นแนวทางปฏิบัติที่สาคัญของธนาคาร
โดยธนาคารได้ตระหนักถึงความสาคัญของกระบวนการประเมินความเสี่ยง ดังนั้น การดาเนินงานด้านเครดิตทั้งหมดจะอยู่ภายใต้
กระบวนการอนุมัติสินเชื่อที่เป็นมาตรฐานโดยอาศัยหลักเกณฑ์ในการจัดอันดับเครดิตของสินเชื่อต่างๆ ในส่วนของสินเชื่อรายย่อยได้
ใช้การจัดอันดับเครดิตโดยการพิจารณาถึงลักษณะที่คล้ายคลึงกันของสินเชื่อแต่ละรายโดยอาศัยการพิจารณาข้อมูลในภาพรวม
สาหรับการพิจารณาอันดับเครดิตของสินเชื่อธุรกิจได้พิจารณาถึงลักษณะความเสี่ยงที่แตกต่างกันของแต่ละรายธุรกรรม
การจัดการด้านความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเป็นอีกปัจจัยสาคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงจาก
การให้สินเชื่อ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมการกระจุกตัวของสินเชื่อได้ถูกจัดทาโดยคานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
การดาเนินธุรกิจและเงินกองทุนของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารมีมาตรการและข้อจากัดของการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่
ทั่วถึงและรัดกุม ซึ่งดูแลความเสี่ยงทั้งในระดับภาพรวมของพอร์ตสินเชื่อและระดับรายการ รวมถึงการติดตามและจัดการกับสินเชื่อที่
มีปัญหาและสินทรัพย์รอการขาย
3.2

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชาระเงินเมื่อครบกาหนด
เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนใหม่มาให้ได้เพียงพอต่อความต้องการภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ซึ่งอาจทาให้เกิดความเสียหายต่อธนาคารได้ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกโดยปัจจัย
ภายในขึ้นอยู่กับโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สิน และการสารองสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อนามาใช้รองรับความต้องการ ส่วนปัจจัย
ภายนอกขึ้นอยู่กับภาวะสภาพคล่องของตลาดและความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงินเป็นหลัก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องจานวน 47,587.25 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดจานวน 1,215.90
ล้านบาท เทียบกับ 1,099.25 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิจานวน 36,960.77
ล้านบาท เทียบกับ 44,049.59 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และเงินลงทุนชั่วคราว 9,410.58 ล้านบาท เทียบกับ 7,465.54
ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ธนาคารมีความเสี่ยงจากความไม่สอดคล้องกันของสินทรัพย์และหนี้สินในระยะสั้นตามอายุสัญญา (Maturity Mismatch)
อยู่ในระดับปานกลาง โดยหลังจากปรับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตของเจ้าหนี้และลูกหนี้เมื่อครบกาหนดสัญญาแล้ว เช่น การไม่ได้รับ
เงินตามสัญญา หรือการฝากต่อเมื่อครบกาหนด ซึ่งความไม่สอดคล้องกันของสินทรัพย์และหนี้สินในระยะสั้นตามอายุสัญญาที่
ไม่เกิน 1 ปี พบว่าธนาคารมีสินทรัพย์ตามอายุสัญญามากกว่าหนี้สินตามอายุสัญญาเป็นจานวน 70,169.12 ล้านบาท นอกจากนี้
ธนาคารยังมีวงเงินกู้ยืมในกรณีฉุกเฉิน กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน รวมถึงเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร ซึ่งเพียงพอที่จะรองรับ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม ทางเลื อ กในการลงทุ น ที่ ห ลากหลายส าหรั บ ลู ก ค้ า ของธนาคาร รวมทั้ ง เพื่ อ เพิ่ ม ความยื ด หยุ่ น และ
ความหลากหลายของการบริหารจัดการ โครงสร้างเงินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีเงินรับฝาก 204,859.40 ล้านบาท
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หุ้นกู้ระยะยาว (ทั้งด้อยสิทธิและไม่ด้อยสิทธิ) รวมมูลค่าคงเหลือทั้งสิ้น 8,840.00 ล้านบาท และหุ้นกู้ระยะสั้นรวมมูลค่า 2,320.00
ล้านบาท และมีตั๋วแลกเงินรวมมูลค่า 36.92 ล้านบาท
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
การบริ หารความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่องอยู่ภายใต้การดู แลของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ ยงของบริ ษัทใหญ่
โดยหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการฐานะสภาพคล่องในแต่ละวัน ให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบาย
บริ หารความเสี่ ยงของธนาคาร รวมถึ งตามเกณฑ์ ของทางการ โดยมี คณะกรรมการก ากั บความเสี่ ยงท าหน้ าที่ ให้ ค าแนะน า
คณะกรรมการของสถาบันการเงินเกี่ยวกับกรอบการกากั บดูแลความเสี่ยง และ ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงหัวหน้าหน่วยงาน
บริหารความเสี่ยงปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
นโยบายหลั กในการบริ หารความเสี่ ยงด้ า นสภาพคล่ องประกอบด้ วย การบริ ห ารจั ดการโครงสร้ างกระแสเงิ นสด
การกระจุ ก ตั ว ของเงิ นฝาก ปริ มาณการด ารงสิ นทรั พ ย์ สภาพคล่ องเพื่ อ รองรั บ สถานการณ์ ด้ า นสภาพคล่ องที่ มี ค วามรุ น แรง
(Liquidity Coverage Ratio: LCR) การดารงแหล่ งที่ มาของเงิ นให้สอดคล้ องกั บการใช้ไปของเงิน (Net Stable Funding Ratio:
NSFR) กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้พิจารณาถึงสภาพคล่องในตลาด รวมทั้งผลกระทบต่อสถานะความเสี่ยงของ
ธนาคารในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้คาดการณ์ขึ้น ในส่วนของความเสี่ยงจากความไม่สอดคล้องกันของกระแสเงินสดจาก
สินทรัพย์และหนี้สินตามอายุสัญญา (Maturity Mismatch) และระดับของสินทรัพย์สภาพคล่ องจะต้องถูกติดตามอย่างสม่าเสมอ
การจัดหาแหล่งเงิ นทุนและการกระจุกตัวของแหล่งเงินทุนจะต้องถูกวางแผนเพื่ อให้ความเสี่ยงและผลตอบแทนอยู่ ในระดับที่
เหมาะสม รวมถึงการทดสอบภาวะวิกฤตด้านสภาพคล่องในสถานการณ์จาลองต่างๆ นอกจากนี้ แผนฉุกเฉินสาหรับการบริหาร
จัดการสภาพคล่องในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจได้ถูกจัดทาขึ้นเพื่อให้สามารถนามาใช้ได้ทันเวลา ผ่านแผนฉุกเฉินเพื่อการบริหารสภาพ
คล่องในยามวิกฤติ (Liquidity Contingency Plan)
3.3

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา

ความเสี่ ยงจากการเปลี่ย นแปลงของราคา คือ ความเสี่ย งที่เ กิดขึ้ นจากการเปลี่ ยนแปลงของราคาของตราสาร และ
อัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะมีผลทาให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือเงินกองทุนของธนาคาร หรือการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของ
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของธนาคาร
3.3.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าตราสารทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีเงินลงทุนสุทธิในตราสารทุนเป็นจานวน 758.54 ล้านบาท โดยเป็นตราสารทุนที่
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จานวน 755.92 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ไม่จดทะเบีย น
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) และเป็นตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จานวน 2.62 ล้านบาท
(1) ความเสี่ยงจากตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สาหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารมีความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ราคาหลักทรัพย์ในตลาด โดยมีเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านงบกาไรขาดทุน (FVTPL) จานวน 2.62 ล้านบาท
ธนาคารได้นาเอาแบบจาลอง Value at Risk มาใช้วัดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์จดทะเบียน และรายงานให้กับผู้บริหารระดับสูงในสายงานที่ เกี่ยวข้องและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายวัน
Value at Risk บอกถึงผลขาดทุนสูงสุดของพอร์ตเงินลงทุนที่สามารถเกิดขึ้น ณ ระดับความเชื่อมั่นและช่วงระยะเวลาที่กาหนดใน
อนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนของธนาคารมีค่า Value at Risk สาหรับระยะเวลา 90 วันตาม
กรอบระยะการลงทุน และ ณ ความเชื่อมั่นร้อยละ 99.0 เท่ากับ 0.65 ล้านบาท นอกจากนี้ ธนาคารยังได้กาหนด วงเงินการเตือน
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ความเสี่ยง (Trigger Limits) ประเภทต่างๆ เพื่อใช้ในการควบคุมและติดตามความเสี่ยง เช่น วงเงินการกระจุกตัว วงเงินจากัดขาดทุน
เป็นต้น
(2) ความเสี่ยงจากตราสารทุนที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ธนาคารมีเงินลงทุนทั่วไปในหลักทรัพย์ประเภททุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นจานวน 755.92
ล้านบาท โดยเป็นไปตามการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ไม่จดทะเบียนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
(TFRS 9) ทั้งนี้ ปัจจุบันธนาคารไม่มีนโยบายที่จะลงทุนเพิ่มเติมในหลักทรัพย์ที่ไม่จดทะเบียน แต่มุ่งเน้นการติดตามคุณภาพของ
หลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง และขายหลักทรัพย์ออกเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม
3.3.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ความเสี่ยงจากโครงสร้างสินทรัพย์และ
หนี้สินที่มีดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากมูลค่าตลาดตราสารหนี้
(1) ความเสี่ยงจากโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินที่มีดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินที่มีดอกเบี้ย เกิดจากการกาหนดการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ของสินทรั พย์ และหนี้ สินของธนาคารที่ ไม่พร้ อมกั น (Interest Rate Mismatch) ซึ่ งหากอั ตราดอกเบี้ ยในตลาดเปลี่ยนแปลงไป
อาจทาให้ต้องรับภาระต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยรับ ส่งผลทาให้ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับลดลง และ
กระทบต่อกาไรและเงินกองทุนของธนาคารได้
คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย งท าหน้ า ที่ เ ป็ น เสมื อ นคณะกรรมการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ใน
การควบคุ ม ดู แ ลการบริ ห ารความเสี่ ย งจากอั ต ราดอกเบี้ ย ที่ เ กิ ด จากความแตกต่ า งของโครงสร้ า ง อั ต ราดอกเบี้ ย ดั ง กล่ า ว
โดยควบคุมดูแลโครงสร้างกาหนดเวลาของสินทรัพย์และหนี้สินที่มีดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ธนาคารมีโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินที่มีดอกเบี้ย แบ่งตามระยะเวลาการเปลี่ยนดอกเบี้ยดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์
และหนี้สิน
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนต่าง

เปลี่ยนดอกเบี้ย
ภายใน 1 เดือน
102,024.36
(79,181.17)
22,843.19

เปลี่ยนดอกเบี้ยภายใน
2-12 เดือน
61,720.04
(129,995.72)
(68,275.68)

เปลี่ยนดอกเบี้ยภายใน
1-2 ปี
43,704.75
(5,541.32)
38,163.44

เปลี่ยนดอกเบี้ย
ภายหลัง 2 ปี
71,017.08
(6,855.40)
64,161.68

รวม
278,466.23
(221,573.61)
56,892.63

ทั้งนี้ธนาคารมีส่วนต่างของสินทรัพย์และหนี้สินในระยะเปลี่ยนดอกเบี้ยภายใน 1 ปี โดยมีหนี้สินมากกว่ า
สินทรัพย์ในช่วงระยะเปลี่ยนดอกเบี้ยภายใน 2-12 เดือนเป็นจานวน 68,275.68 ล้านบาท โดยหนี้สินที่มีระยะเปลี่ยนดอกเบี้ยภายใน
1 เดือนนั้นประกอบด้วยบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวัน ซึ่งจะมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยไม่มากนัก
ส่ ว นในระยะ 2-12 เดื อ นจะประกอบด้ ว ยบั ญ ชี เ งิ น ฝากประจ าและหุ้ น กู้ โดยมี สิ น ทรั พ ย์ ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นช่ ว งมากกว่ า 1 ปี
โดยหากนาความแตกต่างของโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยมาคานวณ จะพบว่าธนาคารมีความเสี่ยงต่อการขึ้นของอัตราดอกเบี้ย
อยู่ในระดับปานกลาง
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(2) ความเสี่ยงจากมูลค่าตลาดของตราสารหนี้
ความเสี่ยงจากมูลค่าตลาดของตราสารหนี้ เกิดจากการที่มูลค่าตลาดของตราสารหนี้ประเภทกาหนดอัตรา
ดอกเบี้ ยแบบคงที่ อาจลดลง เนื่ องมาจากการขึ้ นของอั ตราดอกเบี้ ย เพราะอั ตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ ในตลาดสู งขึ้ น
ราคาตลาดของตราสารหนี้จึงต้องปรับลดลงเพื่อให้ผลตอบแทนเท่ากับตลาด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีเงินลงทุนในตราสารหนี้รวม 9,432.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,967.23 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 โดยมีค่าระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (Duration) ของพันธบัตรเฉลี่ยอยู่ที่ 0.31 ปี เพิ่มขึ้นจาก
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งอยู่ที่ 0.21 ปี ขณะทีม่ ีค่าระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (Duration) ของหุ้นกู้เฉลี่ยอยู่ที่ 0.94 ปี เพิ่มขึ้นจาก
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งอยู่ที่ 0.44 ปี ซึ่งความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของเงินลงทุนในตราสารหนี้ยังจัดว่าอยู่ใน
ระดับต่า และยังคงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการรักษาสภาพคล่องให้เป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
โดยหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงพอร์ตของหน่วยธุรกิจนั้นภายใต้หลักเกณฑ์และข้อจากัดที่กาหนด
โดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานกากับดูแลความเสี่ยงเฉพาะด้านถูกจัดตั้งเพื่อมีหน้าที่ในการดูแลธุรกรรมที่มี
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงในด้านต่างๆ เช่น การกาหนดหลักเกณฑ์การลงทุน อานาจในการตัดสินใจลงทุน และ
คู่ค้า เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการกากับความเสี่ยงทาหน้าที่ให้คาแนะนาคณะกรรมการของสถาบันการเงินเกี่ยวกับกรอบ
การกากับดูแลความเสี่ยง รวมถึงทบทวนและสอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
โดยรวม
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ ยนแปลงของราคาที่ เหมาะสมจะถู กน ามาประยุกต์ใช้ ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของ
ทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของธนาคารจะถูกประเมินโดยแบบจาลอง Value at Risk รวมถึงวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะ
ของความเสี่ยงแต่ละประเภท นอกจากนี้ธนาคารยังได้ใช้กระบวนการ Back Testing ในการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลอง
Value at Risk และการประเมินความเสี่ยงภายใต้ภาวะวิกฤติ (Stress Testing) เพื่อใช้ประกอบการวัดความเสี่ยงในกรณีที่ตัวแปร
จากแบบจาลองได้ถูกกาหนดให้อยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุด ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการทาธุรกรรมรวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์
จะต้องได้รับการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการอย่างเพียงพอ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจะถูกวิเคราะห์ในรูปของการกาหนดการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ของสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารที่ไม่พร้อมกัน (Interest Rate Mismatch) และผลกระทบที่เกิดกับรายได้ดอกเบี้ยสุทธิของ
ธนาคารภายใต้สถานการณ์จาลองต่างๆ
ฐานะความเสี่ ยงจากการเปลี่ ยนแปลงของราคาที่ มี ความซั บซ้ อ น เช่ น ตราสารอนุ พั นธ์ จะถู กบริ หารจั ดการด้ ว ย
ความระมัดระวัง ซึ่งความเสี่ยงด้านอนุพันธ์จะถูกวิเคราะห์โดยพิจารณาความเสี่ยงพื้นฐานเพื่อเข้าใจถึงสถานะความเสี่ยงได้
อย่างชัดเจน นอกจากนี้นโยบายบริหารความเสี่ยงทางด้านตราสารอนุพันธ์ได้ถูกจัดทาขึ้นเพื่อให้การควบคุมและบริหารความเสี่ยงได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความซับซ้อนของตราสารอนุพันธ์นั้น
3.4

ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน

โดยอ้างอิงจากคาจากัดความของ The Bank for International Settlements โดย Basel Committee on Banking Supervision
และตามแนวปฏิบัติแห่งธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational
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Risk) หมายถึ ง ความเสี่ยงที่เกิ ดขึ้นจากความผิ ดพลาดหรื อความไม่ เพียงพอของกระบวนการท างาน บุ คลากร ระบบงา น หรื อ
ปัจจัยภายนอก โดยรวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมายและการทุจริต อันเป็นผลให้เกิดความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
เช่น ชื่อเสียงและการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ กลุ่มทิสโก้ ตระหนักดีว่าความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่อาจมี
ผลกระทบต่อการดาเนินการธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ จึ งได้ให้ความสาคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงและพัฒนาวิธีการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทบริหารจัดการความเสี่ยง ประเมินและควบคุมความเสี่ยงโดยรวมของ
ธนาคารตามแนวนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่วางกรอบโดยบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) บริษัทใหญ่ของ
ธนาคาร (“บริ ษั ท”) และมีคณะกรรมการก ากั บความเสี่ยงท าหน้ าที่ ดู แลให้ผู้บริ หารระดั บสู งรวมถึ งหั วหน้ าหน่วยงานบริ หาร
ความเสี่ยงปฏิบั ติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีหน่วยงานบริหาร
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการทาหน้าที่สนับสนุนและผลักดันให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกรอบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการที่กาหนดไว้ รวมถึงการดาเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดวางระบบควบคุมภายในสาหรับแต่ละธุรกิจอย่างพอเพียง
มีหน่วยงานกากับทาหน้าที่ดูแลให้หน่วยธุรกิจปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของทางการ มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทาหน้าที่วิเคราะห์ ความเสี่ยง และให้คาแนะนากับหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงาน
ธุรกิจเพื่อให้มั่นใจว่ามีระดับการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่เหมาะสม และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทาหน้าที่
ตรวจสอบและให้ ความเชื่ อมั่ นต่ อระบบควบคุ มภายในและบริ ห ารความเสี่ ยงทั้ ง หมดอย่ างเป็ นอิ สระภายใต้ การก ากั บโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ในปี 2563 ธนาคารมีการขยายการดาเนินธุรกิจออกไปในหลายๆ ด้าน ทั้งในการขยายช่องทางการให้บริการด้านดิจิตัล
และการออกผลิ ต ภั 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 อ ย่ า งไรก็ ต าม
ตามแนวปฏิบัติแบบรวมศูนย์ของกลุ่มทิสโก้มีการกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงสาหรับธุรกิจใหม่ขึ้นที่บังคับใช้สาหรับ
ทุกบริษัทในกลุ่มทิสโก้เพื่อตรวจสอบและให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ใหม่และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญเหล่านั้นได้รับ
การจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ก่อนการเริ่มดาเนินการ นอกจากนี้เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ รวมถึงแนวโน้มการทุจริตที่
มี พ ฤติ ก รรมการฉ้ อ โกงซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น ธนาคารจึ ง พั ฒ นาระบบที่ ใ ช้ ใ นการตรวจจั บ รายการทุ จ ริ ต หรื อ รายการผิ ด ปกติ
อย่างต่อเนื่อง (Transaction Fraud Monitoring) เพื่อเพิ่มศักยภาพของกระบวนการในการเฝ้าติดตามรายการและตรวจจับรายการที่
มีความผิดปกติประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของการทารายการและสามารถดาเนินการลดความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งกับลูกค้าและธนาคารได้
ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคารที่มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องนั้น เริ่มตั้งแต่การสร้าง
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
และกาหนดให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการของหน่วยงานภายใต้
ความรับผิดชอบของตนเอง โดยมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการทาหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในภาพรวม
ของทั้งกลุ่มทิสโก้ และสนับสนุน ติดตามและกากับดูแลทุกหน่วยงานให้ดาเนินการตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กาหนด
ในขั้ นตอนการด าเนิ น การเกี่ ยวกั บ การประเมิ นความเสี่ ยงด้ า นปฏิ บั ติ การนั้ น จะมี การระบุ ความเสี่ ยงที่ สาคั ญ การประเมิ น
ประสิทธิภาพของการควบคุม และการกาหนดแผนในการลดหรือป้องกันความเสี่ยงรวมถึงการกาหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk
Indicator) เพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามความเหมาะสมกับธุรกิจ (Risk Appetite) ทั้งนี้ ผลของการประเมิน
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ความเสี่ยงในภาพรวมมีการรายงานให้คณะกรรมการกากับความเสี่ยง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบ
เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้รวมถึงการขยายช่องทางการให้บริการ
ในรู ปแบบดิ จิ ตัลที่ เพิ่ มมากขึ้น ซึ่ งอาจส่ งผลให้ ระดั บความเสี่ ยงด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศรวมถึงความเสี่ ยงจากภั ยคุ กคาม
ด้านไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ จึงมีการจัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกากับดูแลความเสี่ยงที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการเฉพาะ เพื่อให้สามารถประเมินความเหมาะสมและประสิทธิภาพของการควบคุมความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตามระดับความเสี่ยงผ่านตัวชี้วัดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Key Risk Indicator)
เพื่อจัดการให้อยูในระดับที่ยอมรับได้ และกาหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยรายงานต่อคณะอนุกรรมการ
ความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกากับดูแลความมีประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในส่วนของการบริหารจัดการข้อผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงานซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการนั้น กลุ่มทิสโก้จัดให้มีระบบงานที่ใช้ในการบันทึกรายงานข้อผิดพลาดสาหรับทุกบริษัทในกลุ่มรวมถึง
ธนาคารเพื่ อให้ มี กระบวนการในการแก้ ไขปรั บปรุ งอย่ างเป็ นระบบและทั นการณ์ รวบรวมจั ดท าฐานข้ อมู ลข้ อผิ ดพลาดและ
ความเสียหายที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์โดยแยกเป็นรายสายธุรกิจเพื่อนามาใช้ในการพิจารณาแนวทางลดความเสี่ยง ลดระดับของ
อัตราความผิดพลาดที่เกิดขึ้นหรือเพื่อใช้ในการและติดตามกากับดูแลเพื่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
นอกจากนี้ ตามแนวปฏิบัติ แบบรวมศูนย์ของกลุ่มทิสโก้ที่มีการกาหนดแนวปฏิบัติ และอานาจในการพิจารณาและอนุ มัติชดเชย
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกค้าเพื่อให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานและเป็นธรรมต่อลูกค้า ทั้งนี้ สรุปภาพรวมของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นใน
ธนาคาร รวมถึงรายการข้อผิดพลาดที่มีสาระสาคัญ และสรุปรายงานเกี่ยวกับการชดเชยค่าเสียหายกับลูกค้า ได้มีการรายงานให้
คณะอนุ กรรมการที่ เกี่ ยวข้ องรั บทราบและพิ จารณาก าหนดแนวทางในการแก้ ไขตามความเหมาะสมแล้ วแต่ กรณี ในส่ วนของ
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนนั้น ธนาคารจัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน กาหนดมาตรการและมาตรฐานระยะเวลาใน
การให้บริการทางการเงินรวมถึงการจัดการข้อร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีกาหนดกระบวนการติดตามเพื่อให้ข้อร้องเรียน
สามารถจัดการเพื่อยุติภายในระยะเวลาที่กาหนด ตลอดจนถึงการนาข้อร้องเรียนที่ได้รับผ่านทางช่องทางต่างๆมาสรุปรายงานให้
ผู้บริหารและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องรับทราบและสรุปผลวิเคราะห์ของข้อร้องเรียนที่ได้รับเพื่อนามาพิจารณาปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพตามความเหมาะสมต่อไป
โดยที่ ธนาคารเป็ นธุ รกิ จที่ให้บริ การทางการเงิ นกับลูกค้ า การดาเนิ นธุรกิจอย่างต่ อเนื่ องเพื่ อไม่ ให้ เกิดผลกระทบต่ อ
การให้บริการลูกค้าจึงเป็นเรื่องที่ ธนาคารให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง ธนาคารได้พัฒนาแผนและเตรียมความพร้อมในการรองรับ
การดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ในทุกระบบงานที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมหลักหรือธุรกรรมที่มีความสาคัญ
เพื่อมิให้เกิดการหยุดชะงักในการดาเนินธุรกิจ การกาหนดกระบวนการในการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถกู้คืนระบบงานสาคัญให้
พร้อมใช้งานภายในระยะเวลาที่กาหนด กลุ่มทิสโก้มีการจัดให้มีการทดสอบเป็นประจาสม่าเสมอเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและการดาเนินการในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ ภายใต้การบริหารจัดการแบบ
รวมศูนย์ของกลุ่มทิสโก้ที่คานึงถึงผลกระทบที่อาจมีต่อความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ธนาคารจึง
ได้มีการกาหนดแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Plan) ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนการรองรับการดาเนินธุรกิจต่อเนื่อง เพื่อ
กาหนดมาตรการในการบริหารจัดการกรณีเกิดภาวะการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์
หลักในการรักษาความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการความสูญเสียใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยในการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการดาเนินการตามแผนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องนั้น ธนาคารได้มีการกาหนดแผนและพัฒนาช่องทางการสื่อสารในช่วงการ
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เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน รวมถึงช่องทางการสื่อสารกับบุคคลภายนอก เพื่อให้สามารถสื่อสารให้รับทราบถึง
สถานการณ์และแนวทางการดาเนินการขององค์กรได้อย่างทันท่วงที
ด้วยสถานการณ์ ปั จจุ บั นที่ ภัยคุกคามด้ านไซเบอร์ เป็ นประเด็ นความเสี่ ยงที่ มี แนวโน้ มเพิ่ มมากขึ้ น ซึ่ งอาจก่ อให้ เกิ ด
ความเสียหายต่อการดาเนินธุรกิจ ขององค์กรทั้งในรูปของผลกระทบที่เป็นตัวเงินหรือผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กรหรือ
ผลกระทบอื่นๆ ธนาคารภายใต้การบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ของกลุ่มทิสโก้ตระหนักถึงผลกระทบของภัยคุกคามดังกล่าวและ
เตรี ยมความพร้ อมสาหรั บแนวทางป้ องกั นรวมถึ งแผนการรองรั บ ภั ยคุ กคามด้ านไซเบอร์ กรณี เกิ ดผลกระทบจากเหตุ ดั งกล่ าว
มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรขององค์กรเกี่ยวกับรูปแบบของภัยคุกคามด้านไซเบอร์ อย่างสม่าเสมอผ่านการจัด
อบรมสั มมนา การปิ ดประกาศในที่ต่างๆ รวมถึงการประกาศข้ อมู ลข่ าวสารบนหน้าเว็ บไซด์ ขององค์กร เพื่อสร้ างการตระหนักรู้
การหลีกเลี่ ยงหรื อลดโอกาสจากการได้ รับผลกระทบจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาความเป็ นไปได้ของ
รู ปแบบของอาชญากรรมทางคอมพิ วเตอร์ (Cyber Crime) ติ ดตามและประเมิ นความเสี่ ยงด้ านระบบเทคโลยี สารสนเทศและ
ความเสี่ยงทางไซเบอร์อย่ างต่อเนื่อง เพื่ อปรับปรุงคุณภาพของการบริหารจัดการความเพิ่ มความแข็ งแกร่งของมาตรการรั กษา
ความปลอดภัยรวมถึงการจัดให้มีแผนการรองรับและแผนการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกให้เหมาะสม
3.5 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความเสี่ ย งด้ า นกลยุ ท ธ์ คื อ ความเสี่ ย งอั น เกิ ด จากการก าหนดแผนกลยุ ท ธ์ แ ละการปฏิ บั ติ ต ามแผนกลยุ ท ธ์
อย่างไม่เหมาะสม หรืออาจเป็นความไม่สอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย โครงสร้างองค์กร การแข่งขัน และทรัพยากร
ขององค์กร ซึ่งในท้ายที่สุดจะส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร
3.5.1 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขันในธุรกิจ
แม้ธนาคารจะมีการกระจายตัวของแหล่งรายได้ไปในหลายๆ ธุรกิจที่มีแนวโน้มดี ซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่มีความผันแปรไป
กับภาวะเศรษฐกิจ ทางด้านธุรกิจเช่าซื้อมีความผันผวนกับภาวะเศรษฐกิจ และสภาพการแข่งขันของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับ
การเจริญเติบโตของการบริโภคเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการเติบโตของเงินให้สินเชื่อและคุณภาพของสินเชื่อ หากภาวะเศรษฐกิจเกิดการ
ชะลอตัวหรือสภาพการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น จะส่งผลกระทบต่อปริมาณธุรกรรมและรายได้ของธนาคาร อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดอยู่ในภาวะที่ดีและมีสถานะความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจ จึงทาให้ผลกระทบที่มีไม่มากนัก
3.5.2 ความเสี่ยงจากความเพียงพอของเงินกองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในการคานวณความเพียงพอของเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel III ธนาคารดารงเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนตามวิธี Internal Rating Based Approach (IRB) ซึ่งการดารงเงินกองทุ นขั้นต่ า
ตามวี ธี IRB นั้ น จะมี ความสอดคล้ องกั บความเสี่ ยงที่แท้ จริ งของสิ นทรัพย์ มากกว่ าเกณฑ์การด ารงเงิ นกองทุ นขั้ นต่าตามวิ ธี
Standardised Approach (SA) ซึ่งอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 22.78 โดยยังคงสูงกว่าอัตราเงินกองทุน
ขั้นต่าร้อยละ 11 ที่กาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะที่กองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ
18.07 และร้อยละ 4.71 ตามลาดับ โดยอัตราส่วนการดารงเงินกองทุนชั้นที่ 1 ดังกล่าวยังคงสูงกว่าอัตราขั้นต่าร้อยละ 8.5
นอกจากการดารงเงินกองทุนตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ธนาคารได้ดาเนินการวัดความเสี่ยง
และดารงเงินกองทุนภายใน (ICAAP) ซึ่งได้ประเมินเงินกองทุนความเสี่ยงขึ้นจากแบบจาลองภายใน โดยประเมินว่าธนาคารควรมี
เงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงไว้เป็นจานวน 11,678.21 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30.5 ของเงินกองทุนรวมภายใต้เกณฑ์ Basel
III - IRB ที่ 38,317.82 ล้านบาท โดยยังมีเงินกองทุนส่วนเกินสาหรับรองรับความเสี่ยงและขยายธุรกิจในอนาคตอีกเป็นจานวน
26,639.61 ล้านบาท
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 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ดูแลความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของธนาคารโดยตรง โดยอาศัยแนวปฏิบัติใน
การจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ดีที่สามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเชิงธุรกิจ รวมถึงเหตุการณ์ภายนอกที่ไม่ได้
คาดการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง วิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision and Mission Statement) ของธนาคารได้สะท้อนให้เห็นถึงทิศ
ทางการดาเนินธุรกิจของธนาคารรวมทั้งแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์และนโยบายของธนาคาร ทั้งนี้ กระบวนการต่างๆ ได้ถูกสร้าง
ขึ้นเพื่ออานวยให้การกาหนดกลยุทธ์ การวางแผนธุรกิจ การจัดการทรัพยากรบุคคล การวัดผลการดาเนินงาน รวมไปถึงระบบงาน
สนับสนุ นหลักเป็นไปอย่ างมีประสิ ทธิ ผล ในส่วนของกระบวนการตรวจสอบ ความเสี่ ยงด้ านกลยุทธ์จะถู กตรวจสอบในระดั บ
คณะกรรมการธนาคาร โดยมีคณะกรรมการอิสระเป็นผู้ตรวจสอบในระดับสุดท้าย
แนวปฏิบัติขององค์กรและแนวปฏิบัติทางธุรกิจได้พิจารณาถึงการนาหลักการและแนวทางในการกากับดูแลกิจการที่ดีมา
ปรับใช้เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) โดยโครงสร้างการกากับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วย
นโยบายการกากับดูแลกิจการและระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะถูกประเมินและทบทวนเป็นประจา
ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ธนาคารจัดให้มีการจัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อกาหนดทิศทางการดาเนิน
ธุรกิจ สาหรับช่วงเวลา 3 ปีข้างหน้าควบคู่ไปกับการทาแผนงบประมาณ โดยจะทาการทบทวนแผนอย่างต่อเนื่องทุกปี และติดตามผล
เพื่อเทียบกับแผนงานที่วางไว้เป็นรายเดือน
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4.

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1

สินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

ธนาคารมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 ดังนี้ โดยธนาคารเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และ
ไม่ติดภาระผูกพันใดๆ
(หน่วย: ล้านบาท)
ลักษณะ
มูลค่า
ภาระ
รายการ
กรรมสิทธิ์
ผูกพัน
2563
2562
ที่ดนิ
ราคาทุน
เจ้าของ
ไม่มี
17.51
17.51
อาคารและอาคารชุดสานักงาน
ราคาทุนเดิม
เจ้าของ
ไม่มี
413.75
450.12
ส่วนที่ตีราคาใหม่
เจ้าของ
ไม่มี
634.23
634.25
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง คอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์
ราคาทุน
เจ้าของ
ไม่มี
460.78
534.88
ยานพาหนะ
ราคาทุน
เจ้าของ
ไม่มี
50.08
54.79
รวม
1,576.35
1,691.56
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
(818.30)
(899.52)
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
758.05
792.04
4.2

เงินให้สินเชื่อ
นโยบายการจัดชัน้ สินทรัพย์

สินทรัพย์จัดชั้นของธนาคารประกอบด้วยเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ เงินลงทุน และรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งสรุปการจัดชั้นสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ดังนี้
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ตารางแสดงสินทรัพย์จดั ชัน้ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้าน
เครดิต (Performing)
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยง
ด้านเครดิต (Under-performing)
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่า
ด้านเครดิต (Non-performing)

รวม

รายการระหว่าง
ธนาคาร
และตลาดเงิน

ตราสารหนี้
ที่วัดมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ตราสารหนี้
ที่วัดมูลค่า
ด้วยราคาทุน
ตัดจาหน่าย

36,962

9,408

-

190,435

236,805

-

-

-

29,139

29,139

36,962

25
9,433

12
12

5,166
224,740

5,203
271,147

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ

รวม

นโยบายการตั้งสารองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ธนาคารนาหลักการทั่วไป (General Approach) มาใช้ในการคานวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของ
สินทรัพย์ทางการเงิน เช่น เงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย เงินลงทุนในตราสารหนี้
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ และรวมถึงภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อ
ธนาคารจะจัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินออกเป็น 3 กลุ่ม (Three-stage approach) เพื่อวัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยการจัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินจะพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพด้านเครดิต
นับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ดังนี้
กลุ่มที่ 1: สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing)
สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งความเสี่ยงด้านเครดิตไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
ธนาคารจะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเท่ากับผลขาดทุน ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน
ข้างหน้า สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีระยะเวลาคงเหลือน้อยกว่า 12 เดือน ธนาคารจะใช้ความน่าจะเป็นของการปฏิบัติผิด
สัญญาที่สอดคล้องกับระยะเวลาคงเหลือ
กลุ่มที่ 2: สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Under- Performing)
สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งความเสี่ยงด้านเครดิตมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกแต่
ไม่ ได้ มี ก ารด้ อยค่ าด้ า นเครดิ ต ธนาคารจะรั บ รู้ ผลขาดทุ นด้ านเครดิ ตที่ ค าดว่ าจะเกิ ดขึ้ น ด้ วยจ านวนเงิ นที่ เท่ า กั บผลขาดทุ น
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มที่ 3: สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-Performing)
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกประเมินว่าด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหาย
ต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเกิดขึ้นโดยธนาคารจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นด้วยจานวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น
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ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารจะทาการประเมิ นว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ ทางการเงินเพิ่มขึ้ น
อย่างมีนัยสาคัญนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือไม่ โดยเปรีย บเทียบความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รายงาน กับความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการ
เมื่อเริ่มแรก ในการประเมินนั้น ธนาคารอาจใช้เกณฑ์เชิงปริมาณหรือเกณฑ์เชิงคุณภาพภายในของธนาคารและข้อมูลคาดการณ์เป็น
เกณฑ์ ใ นการประเมิ นการลดลงของคุ ณ ภาพด้ านเครดิ ต ของลู กหนี้ เช่ น ลู กหนี้ ค้ างช าระเกิ น กว่ า 30 วั น หรื อ การจั ดอั นดั บ
ด้านเครดิต และในการประเมิ นว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนั ยสาคัญนั บจากวั นที่รั บรู้ รายการเมื่อเริ่ มแรกหรื อไม่
จะพิจารณาเป็นรายสัญญาหรือรายกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินก็ได้
เงิ นให้ สินเชื่ อจะถื อว่ ามี การด้ อยค่ าด้ านเครดิ ต เมื่ อเกิ ด เหตุ การณ์ ใดเหตุ การณ์ หนึ่ งหรื อหลายเหตุ การณ์ ที่ ท าให้ เกิ ด
ผลกระทบต่ อประมาณการกระแสเงิ นสดในอนาคตของคู่ สัญญา โดยหลั กฐานที่ แสดงว่ าสิ นทรั พย์ ทางการเงิ น มี การด้ อยค่ า
ด้านเครดิตจะรวมถึงการค้างชาระเกินกว่า 90 วัน หรือมีข้อบ่งชี้ว่าผู้กู้กาลังประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนัยสาคัญ การฝ่าฝืน
สัญญา สถานะกฎหมาย การเจรจาต่อรองเงื่อนไขใหม่ หรือการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ในรอบระยะเวลาต่อมา หากคุณภาพด้านเครดิตของสินทรัพ ย์ทางการเงินเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และประเมินได้ว่า
ความเสี่ยงด้านเครดิตไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเหมือนที่เคยประเมินไว้ในงวดก่อน ธนาคาร
จะเปลี่ยนการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการรับรู้ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้เป็นรับรู้ด้วย
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้าได้
เงินให้สินเชื่อที่มีการเจรจาต่อรองเงื่อนไขใหม่หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกระแสเงินสดตามสัญญา เนื่องจากผู้กู้ประสบ
ปัญหาทางการเงินจะถือว่าเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญหรือด้อยค่าด้านเครดิต ยกเว้น
จะมีหลักฐานที่แสดงว่าความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับกระแสเงินสดตามสัญญานั้นลดลงอย่างมีนัยสาคัญ และไม่มีข้อบ่งชี้อื่นของการด้อยค่า
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณจากค่าความน่าจะเป็นของผลขาดทุนด้านเครดิตถ่วงน้าหนักตลอด
ช่วงอายุที่คาดไว้ของเครื่องมือทางการเงิน โดยอ้างอิงจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับทั้งหมด ซึ่งอ้างอิงจาก
ข้อมูลประสบการณ์ผลขาดทุนในอดี ตตามกลุ่มของสินทรัพย์ที่ธนาคารพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตมีลักษณะร่วมกัน เช่น
ประเภทของการกู้ยืม ประเภทของหลักประกัน ระยะเวลาของสัญญา และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงด้วยข้อมูลที่สังเกตได้ใน
ปัจจุบัน บวกกับการพยากรณ์ในอนาคตที่สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผลหากพิสูจน์ได้ว่ามีความสัมพันธ์กันทางสถิติ รวมถึง
การใช้ดุลยพินิจอย่างเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาค
และทาการประเมินทั้งสถานการณ์ปัจจุบันและการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต และความน่าจะเป็นถ่วงน้าหนักในแต่ละ
สถานการณ์ ทั้ ง สถานการณ์ พื้ น ฐาน (Base scenario) สถานการณ์ ข าขึ้ น (Upturn scenario) สถานการณ์ ข าลง (Downturn
scenario) และสถานการณ์วิกฤต (Stress scenario) มาใช้ในการคานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งการนาข้อมูล
การคาดการณ์ในอนาคตมาใช้เป็นการเพิ่มระดับของการใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาค
ที่เกี่ยวข้องส่งผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะจัดให้มีการสอบทานและ
ทบทวนวิธีการ ข้อสมมติฐานและการคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคตอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ ผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นยังรวมถึงส่วนเพิ่มจากการบริหารจัดการ (Management Overlay)
สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตตั้งแต่เมื่อเริ่มแรกที่ซื้ อหรือได้มา (เงินลงทุนในลูกหนี้รับซื้อหรื อ
รับโอน) ธนาคารตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งจานวนเนื่องจากธนาคารไม่คาดว่าจะได้รับกระแสเงินสดจาก
ลูกหนี้เหล่านี้

38

ส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับภาระผูกพันวงเงินให้สินเชื่อ คือ มูลค่าปัจจุบันของผลต่างระหว่างกระแสเงิน
สดตามสั ญญาที่ ถึ งก าหนดช าระหากมี การเบิ กใช้ วงเงิ นและกระแสเงิ นสดที่ ธ นาคารคาดว่ า จะได้ รั บ ส่ วนการวั ดผลขาดทุ น
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสัญญาค้าประกันทางการเงินจะพิจารณาจากจานวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายชาระให้กับผู้ที่ได้รับ
การค้าประกันสุทธิด้วยจานวนเงินที่คาดว่าจะได้รับคืน
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดในส่วนของกาไรหรือ
ขาดทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ธนาคารมีนโยบายตัดจาหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ
นอกจากนี้ ธนาคารได้นาแนวปฏิบัติทางการบัญชีมาถือปฏิบัติสาหรับลูกหนี้ที่เข้ามาตรการช่วยเหลือตามหนังสือเวียนของ
ธปท. มาใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดกลุ่ม (Stage) ของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อด้วย
นโยบายการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้การด้อยค่าของทรัพย์สิน
การตั้งสารองค่าเผื่อการลดค่าของทรัพย์สินจะพิจารณาจากข้อบ่งชี้การด้อยค่าตามมาตรฐานบัญชีและการประมาณมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนในอนาคต
นโยบายการรับรู้และระงับรับรู้รายได้
ดอกเบี้ ย ของเงิ น ให้ สิ นเชื่ อ รั บ รู้ เ ป็ น รายได้ ตามเกณฑ์ ค งค้ า งตามวิ ธี อั ต ราดอกเบี้ ยที่ แท้ จริ ง (Effective Interest Rate)
จากยอดเงิ น ต้ น ที่ ค้ างช าระ โดยอั ตราดอกเบี้ ย ที่ แท้ จริ ง คื อ อั ต ราที่ ใ ช้ คิ ด ลดประมาณการเงิ นสดรั บ ในอนาคตตลอดอายุ ที่
คาดไว้ของเครื่องมือทางการเงิน เพื่อให้ได้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงิน อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงคานวณโดยคานึงถึง
ส่ วนลดหรื อส่ ว นเกิ นในการได้ ม าซึ่ ง สิ นทรั พ ย์ และค่ าธรรมเนี ยม ตลอดจนต้ นทุ นที่ เป็ น ส่ วนหนึ่ งของอั ตราดอกเบี้ ยที่ แท้ จริ ง
และสาหรับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ธนาคารรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง โดย
ค านวณจากยอดหนี้ สุ ทธิ ท างบั ญชี (ยอดหนี้ คงค้ า งหั ก ด้ วยค่ า เผื่ อ ผลขาดทุ นด้ านเครดิ ตที่ ค าดว่ าจะเกิ ดขึ้ น ) ของลู กหนี้ นั้ น
หากต่อมาในภายหลัง สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวไม่ด้อยค่าด้านเครดิตแล้ว ธนาคารจะคานวณรายได้ดอกเบี้ยจากมูลค่าตาม
บัญชีดังเดิม
4.3

เงินลงทุน

รายละเอียดของมูลค่าเงินลงทุนแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.3 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรและขาดทุนและข้อ 4.5 เงินลงทุน
การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน
ธนาคารจะกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนไม่ให้กระจุกตัวในหลักทรัพย์หนึ่งเกินสมควร โดยจะเน้นที่ความเหมาะสมของ
โอกาสของการลงทุนในขณะนั้นว่า เอื้ออานวยในด้านผลตอบแทนและความเสี่ยงอย่างไร นอกจากนี้ธนาคารยังมีระบบการบริหาร
ความเสี่ยงที่สามารถรวบรวมความเสี่ยงจากการลงทุนในทุกๆ ด้านเข้าด้วยกัน เพื่อพิจารณาถึงระดับของความเสี่ยงว่าเหมาะสมกับ
ความเพียงพอของเงินกองทุน และทิศทางของโอกาสของผลตอบแทนและความเสี่ยงจากเงินลงทุนแต่ละประเภทหรือไม่อย่างไร
เพื่อให้สามารถปรับตัวไปตามทิศทางที่ถูกต้องได้อย่างทันท่วงที
รายละเอียดของระบบการบริหารความเสี่ยง ได้กล่าวไว้ในส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 2 ปัจจัยความเสี่ยง
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 ธนาคารมี ค ดีที่ ถูก ฟ้อ งร้อ งและยั งไม่สิ้นสุ ดที่ เ ป็น ผลจากการประกอบธุร กิจ ปกติ 30 คดี
มีทุนทรัพย์รวมประมาณ 388 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น โดยในจานวนนี้ประกอบด้วย 10 คดี ทุนทรัพย์
รวม 61.95 ล้านบาท อยู่ระหว่างขั้นตอนการดาเนินคดีและยังไม่ได้รับคาพิพากษา 10 คดี ทุนทรัพย์รวมกันประมาณ 308.41
ล้านบาท ที่ธนาคารได้รับการยกฟ้องโดยศาลชั้นต้นและ/หรือศาลอุทธรณ์แล้ว แต่โจทก์ยังอุทธรณ์หรือฎีกาต่อ 8 คดีทุนทรัพย์รวม
305.98 ล้านบาท และ 1 คดีทุนทรัพย์รวม 1.95 ล้านบาท ที่ได้รับคาพิพากษา แต่ธนาคารอุทธรณ์ต่อ และ 1 คดีทุนทรัพย์ 18.12
ล้านบาทจาเลยอื่นอุทธรณ์ต่อ
รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.37.2 คดีฟ้องร้อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของธนาคารคาด
ว่า ธนาคารจะไม่ได้รับผลเสี ยหายอย่างเป็นสาระสาคัญจากคดีฟ้องร้องและกรณีการถูกเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นคู่ความกับธนาคารแต่อย่างใด
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6.

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท (ภำษำไทย)
(ภำษำอังกฤษ)

: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
: TISCO Bank Public Company Limited

ประเภทธุรกิจ

: ธนาคารพาณิชย์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

: 48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

เลขทะเบียนบริษัท

: 0107539000171

ทุนจดทะเบียน

: 9,215,676,920 บาท
(เก้าพันสองร้อยสิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ทุนเรียกชำระแล้ว

: 9,215,676,920 บาท
(เก้าพันสองร้อยสิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 921,567,588 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นบุริมสิทธิ

โฮมเพจ

: www.tisco.co.th

โทรศัพท์

: 0 2633 6000

โทรสำร

: 0 2633 6800

104 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 10 บาท
หุ้นละ 10 บาท

บุคคลอ้ำงอิง
นำยทะเบียนหุน้ สำมัญ
และหุ้นบุริมสิทธิ

: สานักเลขานุการบริษัท
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0 2633 6811

โทรสาร 0 2633 6818

อีเมล: tisco_cs@tisco.co.th
นำยทะเบียนหุน้ กู้

: ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 3000 อาคารสานักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน ชั้น 5 เอ
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2299 1825

โทรสาร 0 2248 3270
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ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0 2296 4788

นำยทะเบียนหุน้ กูด้ ้อยสิทธิ

โทรสาร 0 2683 1298

: ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 3000 อาคารสานักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน ชั้น 5 เอ
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2299 1825

ผู้สอบบัญชี

โทรสาร 0 2248 3270

: นางสาวสมใจ คุณปสุต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499

บริษัท: สานักงาน อีวาย จากัด
เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2264 0777
6.2

โทรสาร 0 2264 0789-90

ข้อมูลสำคัญอื่น
ไม่มี
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ส่วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7.

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท
(2) หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

หุ้นบุริมสิทธิ
ตามที่ บุ ริ มสิ ทธิ ของหุ้นบุ ริ มสิ ทธิ ได้ ครบกาหนดเมื่ อวั นที่ 30 มิ ถุนายน 2552 ทาให้ ตั้ งแต่วั นที่ 1 กรกฎาคม 2552
เป็นต้นมา หุ้นบุริมสิทธิของบริษัท มีสิทธิและประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญทุกประการ
7.2

ผู้ถือหุ้น
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร
ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 มีดังต่อไปนี้
จำนวนหุ้น
ลำดับ

รำยชื่อผูถ้ อื หุ้น

1

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)

2

หุ้นสำมัญ

หุ้นบุริมสิทธิ

รวม

ร้อยละ

921,452,713

-

921,452,713

99.99

นำยกิตติชยั ไกรก่อกิจ

30,247

-

30,247

0.00

3

นำงพรสุข พรประภำ

8,100

-

8,100

0.00

4

นำงสำวสุภำวดี ปิยะมงคลวงศ์

6,000

-

6,000

0.00

5

นำงระจิต โกวรรธนะกุล

6,000

-

6,000

0.00

6

นำยสุชำติ ตั้งควินชิ

5,000

-

5,000

0.00

7

BANK JULIUS BAER & CO., LTD.

4,800

-

4,800

0.00

8

นำยประชำ ลีลำประชำกุล

3,624

-

3,624

0.00

9

นำยประพัฒน์ ศรีนวุ ัตติวงศ์

3,000

-

3,000

0.00

10 นำยทรงฤทธิ์ คงพิพัฒไชยศิริ

3,000

-

3,000

0.00

รวมกำรถือหุ้นของผูถ้ อื หุ้นสูงสุด 10 รำยแรก

921,522,484

-

921,522,484

100.00

ผู้ถือหุ้นรำยย่อยอืน่

45,104

104

45,208

0.00

รวม

921,567,588

104

921,567,692

100.00
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ในการจั ดตั้ ง กลุ่ ม ธุ รกิ จทางการเงิ นซึ่ งมี บ ริ ษั ท ทิ สโก้ ไฟแนนเชี ยลกรุ๊ ป จ ากั ด (มหาชน) เป็ นบริ ษั ท แม่ ข องกลุ่ มธุ รกิ จ
ทางการเงิน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ถือหุ้นในธนาคารทิสโก้
จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ในอัตราร้อยละ 100 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(2) รายชื่อผู้ถือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
- ไม่มี –
(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย
- ไม่มี –
7.3

การออกหลักทรัพย์อนื่
7.3.1 หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) มีหุ้นกู้ (ด้อยสิทธิและไม่ด้อยสิทธิ) โดยมีมูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน
(ไม่รวมหุ้นกู้ระยะสั้น) จานวน 8,840 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
อัตราดอกเบี้ย
อายุ
ต่อปี
ชื่อเฉพาะตราสาร/หุ้นกู้
(ปี)
(ร้อยละ)
1. หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1
1.40
2
ครบกาหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2565 (TISCO223B)
วันที่ออก: 30 มีนาคม พ.ศ. 2563
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ (TRIS): “A”
2. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2
3.875
10
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559
ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (TISCO268A)
ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนด
และเมื่อทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ผู้ออกตราสาร สามารถตัดเป็นหนี้สูญ
(ทั้งจานวนหรือบางส่วน)
วันออกตราสาร: 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559
3. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2
4.00
10
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560
ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (TISCO272A)
ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนด
และเมื่อทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ผู้ออกตราสาร สามารถตัดเป็นหนี้สูญ
(ทั้งจานวนหรือบางส่วน)
วันออกตราสาร: 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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30 มีนาคม 2565

มูลค่าการ
เสนอขายรวม
(ล้านบาท)
2,220

ปีละ 2 ครั้ง

10 สิงหาคม 2569

680

ปีละ 4 ครั้ง

23 กุมภาพันธ์ 2570

1,000

ปีละ 4 ครั้ง

วันครบกาหนด
ไถ่ถอน

วันชาระ
ดอกเบี้ย
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ชื่อเฉพาะตราสาร/หุ้นกู้
4. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560
ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (TISCO27NA)
ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนด
และเมื่อทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ผู้ออกตราสาร สามารถตัดเป็นหนี้สูญ
(ทั้งจานวนหรือบางส่วน)
วันออกตราสาร: 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
5. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562
ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (TISCO292A)
ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนด
และเมื่อทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ผู้ออกตราสาร สามารถตัดเป็นหนี้สูญ
(ทั้งจานวนหรือบางส่วน)
วันออกตราสาร: 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
6. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562
ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (TISCO292B)
ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนด
และเมื่อทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ผู้ออกตราสาร สามารถตัดเป็นหนี้สูญ
(ทั้งจานวนหรือบางส่วน)
วันออกตราสาร: 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
7. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562
ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 (TISCO306A)
ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนด
และเมื่อทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ผู้ออกตราสาร สามารถตัดเป็นหนี้สูญ
(ทั้งจานวนหรือบางส่วน)
วันออกตราสาร: 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563
8. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562
ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 (TISCO30OA)
ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนด
และเมื่อทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ผู้ออกตราสาร สามารถตัดเป็นหนี้สูญ
(ทั้งจานวนหรือบางส่วน)
วันออกตราสาร: 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

อัตราดอกเบี้ย
อายุ
ต่อปี
(ปี)
(ร้อยละ)
3.70
10 ปี

วันครบกาหนด
ไถ่ถอน
15 พฤศจิกายน
2570

มูลค่าการ
เสนอขายรวม
(ล้านบาท)
600

วันชาระ
ดอกเบี้ย
ปีละ 4 ครั้ง

4.00

10

1 กุมภาพันธ์ 2572

1,200

ปีละ 4 ครั้ง

4.00

10

22 กุมภาพันธ์ 2572

1,200

ปีละ 4 ครั้ง

3.15

10

10 มิถุนายน 2573

690

ปีละ 4 ครั้ง

3.50

10

21 ตุลาคม 2573

1,250

ปีละ 4 ครั้ง
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7.3.2 ตั๋วแลกเงิน
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563 ธนาคารทิ ส โก้ จ ากั ด (มหาชน) มี ตั๋ ว แลกเงิ น ระยะสั้ น คงเหลื อ มู ล ค่ า 36.92 ล้ า นบาท
อัตราดอกเบี้ยบนหน้าตั๋วแลกเงินร้อยละ 2.50 เป็นตั๋วแลกเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามทั้งหมด
7.4

นโยบายการจ่ายปันผล

เงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือของกลุ่มทิสโก้ถื อเป็นรายได้หลักของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากั ด
(มหาชน) (“บริษัท”) บริษัทย่อยและบริษัทในเครือทุกบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทในอัตราตามที่บริษัทใหญ่
กาหนด โดยบริษัทใหญ่จะพิจารณาอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือแต่ละบริษัท ตามผลการดาเนินงาน
ความเพียงพอของเงินลงทุนในระยะยาว ความจาเป็นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนและกลยุทธ์ธุรกิจ ทั้งนี้ธนาคารทิสโก้จะจ่ายเงินปัน
ผลในอัตราที่เหมาะสมเพื่อให้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) สูงกว่าร้อยละ 12 ในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริ ษัทในเครืออาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เมื่อเห็นว่า
บริษัทย่อยและบริษัทในเครือมีผลกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนั้น
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8.

โครงสร้างการจัดการ

8.1

โครงสร้างการจัดการและคณะกรรมการธนาคาร

ธนาคารมีคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการธนาคารอีก 3 คณะ ประกอบด้วย
(1) คณะกรรมการบริหาร (2) คณะกรรมการกากับความเสี่ยง และ (3) คณะกรรมการตรวจสอบ โดยภายหลังการปรับ โครงสร้าง
การถือหุ้นของกลุ่มทิสโก้เป็นรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รวมศูนย์อยู่ที่บริษัท แม่ คือ
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) เพียงแห่งเดียว
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โครงสร้างองค์กร ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
Board of Directors
คณะกรรมการบริษัท
Risk Oversight Committee
คณะกรรมกากับความเสี่ยง

Audit Committee
คณะกรรมการตรวจสอบ

Executive Board
คณะกรรมการบริหาร

Credit Committee
คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ

Problem Loan Committee
คณะอนุกรรมการ
พิจารณาสินเชื่อที่มีป หา

President
กรรมการ ู้จัดการ ห ่

Retail Banking
สินเชื่อรายย่อย

Corporate Banking
บรรษัทธนกิจ
Retail Banking –
Sales & Marketing 1

Corporate Finance
ธุรกิจขนาด ห ่

Corporate Credit Structuring
การจัดการสินเชื่อและความเสีย่ ง

Business & Risk
Assessment

วิเคราะห์ธุรกิจและความเสี่ยง

Loan Administration
บริหารสินเชื่อ

Loan Documentation
นิติกรรมสั

า

Retail Banking –
Sales & Marketing 2

บริหารการขายและ
การตลาดสินเชื่อรายย่อย 1

บริหารการขายและ
การตลาดสินเชื่อรายย่อย 2

Hire Purchase

All Finance & Direct Sales

Wealth Management &
Banking Services
ธุรกิจธนบดี และบริการธนาคาร

Retail Banking - Operations
ป ิบัติการสินเชื่อรายย่อย

Wealth Management

Banking Services

ธุรกิจธนบดี

บริการธนาคาร

ธุรกิจ ี่ปุน

SME

Wealth Product

Treasury

เช่า ื้อ

สินเชื่ออเนกประสงค์และ
การขายตรง

Retail & SME Credit
กากับสินเชื่อ

สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

ธนบดีการลงทุน

บริหารเงิน

Hire Purchase - Captive

Joint Venture Business

Custodian Service

ธุรกิจร่วมทุน

บริหารสินเชื่อรายย่อย

Mortgage Loan

Private Banking

เช่า ื้อโครงการพิเศษ

Retail Collection

สินเชื่อเคหะ

ธนบดีธนกิจ

บริการคัสโตเดียน

Retail Marketing &
Business Development

Strategy & Product
Development

Retail Service & Support

Telemarketing Channel

Personal Banking 1

Cash Management

ธนกิจส่วนบุคคล 1

ธุรกิจจัดการการเงิน

Personal Banking 2

Counter Services

การตลาดและพั นาธุรกิจ
สินเชื่อรายย่อย

Branch Channel 1
กิจการสาขา 1

Branch Channel 2
กิจการสาขา 2

Branch Channel 3
กิจการสาขา 3

พั นากลยุทธ์และ ลิตภัณ ์

Japanese Relationship

สนับสนุนสินเชื่อ

Retail Follow-up & Legal
พั นาหนี้และก หมาย

Contact Center

เทเลมาร์เกตติ้ง

Branch Operational
Support
ป ิบัติการสาขา

ธนกิจส่วนบุคคล 2

เคาน์เตอร์เ อร์วสิ

Wealth Product
Development

Processing & Settlement

ศูนย์บริการลูกค้า

พั นา ลิตภัณ ์กองทุน

Retail Solution
Development

บริการที่ปรกษาการลงทุน

พั นาระบบงานสินเชือ่ รายย่อย

Wealth Advisory

ศูนย์ชาระเงิน

Logistic & Control
ควบคุมการป ิบัติการ

Fund Operation
ป ิบัติการด้านกองทุน
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Bancassurance
ประกันภัยธนกิจ

Digital Banking Business
ธุรกิจธนาคารดิจิทัล

Digital & Business
Innovation

นวัตกรรมดิจิทัล และธุรกิจ
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โครงสร้างองค์กร ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
Board of Directors
คณะกรรมการบริษัท
Risk Oversight Committee
คณะกรรมกากับความเสี่ยง

Audit Committee
คณะกรรมการตรวจสอบ

Executive Board
คณะกรรมการบริหาร

Credit Committee
คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ

Problem Loan Committee
คณะอนุกรรมการ
พิจารณาสินเชื่อที่มีป หา

President
กรรมการ ู้จัดการ ห ่

Retail Banking
สินเชื่อรายย่อย

Corporate Banking
บรรษัทธนกิจ
Retail Banking –
Sales & Marketing 1

Corporate Finance
ธุรกิจขนาด ห ่

Corporate Credit Structuring
การจัดการสินเชื่อและความเสีย่ ง

Business & Risk
Assessment

วิเคราะห์ธุรกิจและความเสี่ยง

Loan Administration
บริหารสินเชื่อ

Loan Documentation
นิติกรรมสั

า

Retail Banking –
Sales & Marketing 2

บริหารการขายและ
การตลาดสินเชื่อรายย่อย 1

บริหารการขายและ
การตลาดสินเชื่อรายย่อย 2

Hire Purchase

All Finance & Direct Sales

Retail Banking - Operations
ป ิบัติการสินเชื่อรายย่อย

Retail & SME Credit

เช่า ื้อ

สินเชื่ออเนกประสงค์และ
การขายตรง

Hire Purchase - Captive

Joint Venture Business

เช่า ื้อโครงการพิเศษ

ธุรกิจร่วมทุน

บริหารสินเชื่อรายย่อย

Retail Marketing &
Business Development

Strategy & Product
Development

Retail Service & Support

การตลาดและพั นาธุรกิจ
สินเชื่อรายย่อย

Branch Channel 1
กิจการสาขา 1

Branch Channel 2
กิจการสาขา 2

Branch Channel 3
กิจการสาขา 3

พั นากลยุทธ์และ ลิตภัณ ์

Wealth Management &
Banking Services
ธุรกิจธนบดี และบริการธนาคาร

กากับสินเชื่อ

Retail Collection

สนับสนุนสินเชื่อ

Retail Follow-up & Legal
พั นาหนี้และก หมาย

Contact Center
ศูนย์บริการลูกค้า

Retail Solution
Development

พั นาระบบงานสินเชือ่ รายย่อย

Retail Data Analytics
วิเคราะห์ข้อมูลสินเชือ่ รายย่อย
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Wealth Management

Banking Services

ธุรกิจธนบดี

บริการธนาคาร

Bancassurance

SME

Wealth Product

Treasury

สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

ธนบดีการลงทุน

บริหารเงิน

Mortgage Loan

Private Banking

Custodian Service

Marketplace &
Digital Banking

สินเชื่อเคหะ

ธนบดีธนกิจ

บริการคัสโตเดียน

มาร์เกตเพลส และเงิน ากดิจิทัล

Telemarketing Channel

Personal Banking 1

Cash Management

ธนกิจส่วนบุคคล 1

ธุรกิจจัดการการเงิน

Digital Banking &
Business Innovation

Personal Banking 2

Counter Services

เทเลมาร์เกตติ้ง

Branch Operational
Support
ป ิบัติการสาขา

ธนกิจส่วนบุคคล 2

เคาน์เตอร์เ อร์วสิ

Wealth Product Development
& Marketing Communication

Processing & Settlement

พั นา ลิตภัณ ์กองทุนและ
สื่อสารการตลาด

Wealth Advisory
บริการที่ปรกษาการลงทุน

ศูนย์ชาระเงิน

Logistic & Control
ควบคุมการป ิบัติการ

Fund Operation
ป ิบัติการด้านกองทุน

ประกันภัยธนกิจ

ธนาคารดิจิทัล และนวัตกรรมธุรกิจ

ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ

8.1.1 คณะกรรมการธนาคาร
ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2563 คณะกรรมการธนาคาร ่ งได้รั บการแต่ งตั้ งจากที่ ประชุ มสามั
ประกอบด้วยกรรมการ จานวน 10 ท่าน ดังนี้
รายนาม
1. นายปลิว มังกรกนก
2. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล

ู้ ถื อหุ้ นประจาปี 2563

ตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการทีเ่ ป็น ู้บริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการที่ไม่เป็น ู้บริหาร
และประธานคณะกรรมการกากับความเสี่ยง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการกากับความเสี่ยง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการทีเ่ ป็น ู้บริหาร และกรรมการบริหาร
กรรมการทีเ่ ป็น ู้บริหาร และกรรมการบริหาร
กรรมการทีเ่ ป็น ู้บริหาร กรรมการบริหาร
กรรมการกากับความเสี่ยง และกรรมการ ู้จัดการ ห ่

3. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวั น์
4. ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพั น์
5. นายสถิตย์ อ๋องมณี
6. ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์
7. ดร. กุลภัทรา สิโรดม
8. นายชือ-เหา ุน (โฮเวิร์ด ุน)
9. นาย าโตชิ โยชิทาเกะ
10. นายศักดิช์ ัย พีชะพั น์
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

กรรมการบริ หารดั งต่ อไปนี้ นายสุ ทั ศน์ เรื องมานะมงคล หรื อ นายชื อ-เหา ุ น หรื อนาย าโตชิ โยชิ ทาเกะ หรื อ
นายศักดิ์ชัย พีชะพั น์ โดยกรรมการสอง นสีค่ นนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคั ของบริษัท
ขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับ ิดชอบของประธานคณะกรรมการ
1. เป็น ู้นาและรับ ิดชอบต่อประสิทธิ ลของคณะกรรมการ รักษาความเชื่อถือไว้วาง จต่อกรรมการ และดูแล ห้มั่น จว่าการ
ทางานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย สอดคล้องกับมาตรฐานการกากับดูแลกิจการ
2. กาหนดวาระการประชุมโดยความช่วยเหลือจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท วาระการประชุมของ
คณะกรรมการควรมุ่งเน้นกลยุทธ์ การดาเนินงาน การสร้างคุณค่าและความรับ ิดชอบตามหน้าที่ และดูแล ห้มั่น จว่า
ประเดนที่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าวได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการมีความรับ ิดชอบ น
การดูแล ห้กรรมการป ิบัติหน้าที่อย่างรับ ิดชอบและระมัดระวัง เป็นไปตามก หมายและก ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ
เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร
3. สื่อสารมติคณะกรรมการแก่หน่วยงานภาย นองค์กรตามที่เหนสมควร ประธานคณะกรรมการมีหน้าที่ดูแล ห้มั่น จว่า
การสื่ อ สารกั บ ู้ ถื อ หุ้ น หน่ ว ยงานทางการ และ ู้ มี ส่ว นได้ เ สี ย มี ป ระสิ ท ธิ ล และความคิ ด เห นจากกลุ่ ม เหล่ า นี้
เป็นที่เข้า จโดยคณะกรรมการ
4. ดูแล ห้มั่ น จว่ ากรรมการได้รั บข้ อมู ลที่ เพียงพอ ถูกต้อง เกี่ยวข้ อง และทันกาล โดยเฉพาะอย่ างยิ่งข้อมูลเกี่ ยวกั บ
การดาเนินงานของกลุ่มทิสโก้ การตัดสิน จของคณะกรรมการควรอยู่บนพื้นฐานของดุลยพินิจและข้อมูลที่เพียงพอ และ
สนับสนุน ห้ความเหนต่างได้รับการอภิปรายและหารือกัน
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5. ดูแล ห้มั่น จว่ามีสัมพันธภาพ นการทางานที่ดีระหว่างกรรมการ ทั้งกรรมการที่เป็น ู้บริหารและที่ไม่เป็น ู้บริหาร และมี
การจัดสรรเวลา นการพิจารณา นทุกวาระการประชุมอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นประเดนด้านกลยุทธ์
6. ดูแล ห้มั่น จว่าคณะกรรมการเข้า จลักษณะและระดับของความเสี่ยงสาคั ที่องค์กรรับได้ นการดาเนินกลยุทธ์ รวมถง
ทบทวนประสิทธิ ลของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภาย นอย่างต่อเนื่อง
7. รับทราบข้อมูลธุรกิจที่เป็นประโยชน์และจาเป็นจาก ู้บริหารระดับสูง และ ห้คาปรกษาและสนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร นการพั นากลยุทธ์
8. ส่งเสริมความสัมพันธ์และการสื่อสารที่มีประสิทธิ ลระหว่างกรรมการที่ไม่ ช่ ู้บริหารและ ู้บริหารระดับสูง
9. ดู แล ห้ มั่ น จว่ าการด าเนิ นงานและประสิ ท ธิ ลของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยได้ รั บ การประเมิ น
อย่างเป็นทางการทุกปี
10. ดูแล ห้มั่น จว่า ู้บริหารได้ป ิบัติและ/หรือติดตาม ห้มีการดาเนินการตามคาแนะนาหรือมติของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม
ขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับ ิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
ภาย ต้ ห ลั ก เกณ ์ ก ารก ากั บ แบบรวมกลุ่ ม (Consolidated Supervision) คณะกรรมการธนาคารท าหน้ า ที่
ควบคุ ม ดู แ ล ห้ ธ นาคารป ิ บั ติ ต ามนโยบายก ากั บ ดู แ ลกิ จ การของกลุ่ ม ทิ ส โก้ ที่ อ นุ มั ติ โดยคณะกรรมการบริ ษั ทแม่
อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ล เพื่ อประโยชน์ สูงสุ ด ของ ู้ ถื อหุ้ น โดยนโยบายก ากั บดู แลกิ จการของกลุ่ มทิ สโก้
ประกอบด้วยนโยบาย และหลักเกณ ์ ที่สาคั เกี่ ยวกับโครงสร้างการกากั บดู แลกิจการและการดาเนิ นธุรกิจ กลยุ ทธ์
ทางธุรกิจ การบริหารและการดาเนินกิจการ การควบคุมและบริหารความเสี่ยง งานทรัพยากรบุคคล บั ชีและการเงิน
กิจกรรมองค์กร และงานสื่อสารองค์กร
1. อนุมัติแ นธุรกิจ และแ นการดาเนินงานของธนาคาร ภาย ต้กลยุทธ์ทางธุรกิจและแ นการดาเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้
2. จัด ห้มีบทบั ัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ู้บริหารและพนักงาน
3. ติดตามการดาเนินกิจการของธนาคารอย่างต่อเนื่อง เพื่อ ห้มั่น จว่ากรรมการ ู้บริหาร และพนักงานดาเนินกิจการของ
ธนาคารตามนโยบายการกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนก หมายและก เกณ ์ที่เกี่ยวข้อง
4. ดูแล ห้เกิดความมั่น จว่า ู้บริหารมีความสามารถ นการบริหารจัดการงานของธนาคาร รวมถงการแต่งตั้ง ู้ บริหาร
ระดับสูง
5. ดาเนินการ ห้มีระบบการควบคุมภาย นและการตรวจสอบภาย นที่มีประสิทธิภาพ
6. ดูแล ห้ ายจัดการรายงานเรื่องที่สาคั ต่อคณะกรรมการธนาคาร
7. ดูแล ห้ธนาคารมีนโยบายบริหารความเสี่ยง ขั้นตอน และการควบคุมสาหรับความเสี่ยงทุกประเภท โดยคณะกรรมการ
ธนาคารจะทาหน้าที่อนุมัติและควบคุมการป ิบัติตามนโยบายและหลักเกณ ์การบริหารความเสี่ยง
8. พิ จ ารณาแต่ งตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ต่ า งๆ ตามความจ าเป็ น และความเหมาะสมเพื่ อ ด าเนิ น การตามภารกิ จและ
งานเฉพาะด้านเพื่อ ห้มั่น จว่าการดาเนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้
9. ดู แ ล ห้ ธ นาคารมี น โยบาย แนวทาง และขั้ น ตอนการควบคุ ม นการอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ และเงิ น ลงทุ น กั บ บุ ค คลที่ มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
10. ดู แ ล ห้ มี ก ระบวนการ นการจั ด ส่ ง รายงาน (Management Letter) จาก ู้ สอบบั ชี ภายนอกและข้ อ คิ ด เห นจาก
ายจัดการของธนาคารต่อคณะกรรมการธนาคารโดยไม่ล่าช้า
11. จั ด ห้ มี ก ารถ่ ว งดุ ล อ านาจของ ายจั ด การ และ/หรื อ ู้ ถื อ หุ้ น ราย ห ่ ข องธนาคาร ห้ อ ยู่ นระดั บ ที่ เ หมาะสม
โดย ห้ความสาคั ต่อสัดส่วนหรือจานวนของกรรมการอิสระ นคณะกรรมการธนาคาร
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12. ดู แ ล ห้ ค ณะกรรมการและบริ ษั ท ห ่ ได้ รั บ ข้ อ มู ลที่ เ พี ย งพอที่ จ ะท า ห้ สามารถป ิ บั ติ ต ามอ านาจ หน้ า ที่ และ
ความรับ ิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
13. รายงานการดาเนินธุรกิจ และ ลประกอบการต่อ ู้ถือหุ้น
14. รายงานการดาเนินธุรกิจ และ ลประกอบการต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัทแม่อย่างสม่าเสมอ ภาย ต้หลักเกณ ์
การกากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย
นส่วนของกิจกรรมการดาเนินงานของบริษัทตามที่ก หมายกาหนดที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ู้ถือหุ้นก่อนดาเนินงาน
เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของธนาคารทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคั ห้แก่บุคคลอื่น หรือการ ื้อ
หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้ อบังคับ รวมถงการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการ ื้อขาย
สินทรัพย์ที่สาคั ตามก เกณ ์ของหน่วยงานกากับดูแล
ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอานาจ ห้คณะกรรมการชุดอื่นๆ หรือบุคคล ดบุคคลหน่งดาเนินการ ดๆ แทนคณะกรรมการ
โดย นการมอบอานาจดังกล่าว หรือการมอบอานาจช่วงต้องไม่มีลักษณะที่ทา ห้ ู้รับมอบอานาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามทีน่ ิยามไว้ นประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) การมีส่วนได้เสีย หรืออาจ
มีความขัดแย้งทาง ลประโยชน์อื่น ดกับธนาคารหรือบริษัทย่อยของธนาคาร
8.1.2 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารของธนาคาร ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร โดย ่านความ
เหนชอบจากบริษัทแม่ คือ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็น ู้บริหาร จานวน 4 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

รายนาม
นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล
นายชือ-เหา ุน (โฮเวิร์ด ุน)
นาย าโตชิ โยชิทาเกะ
นายศักดิช์ ัย พีชะพั น์

ตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับ ิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ภาย ต้ นโยบายการก ากั บดู แลกิ จการของกลุ่ มทิ สโก้ ที่ ได้ รั บการอนุมั ติ จากคณะกรรมการบริ ษั ทเพื่ อบั งคั บ ช้
กับบริษัททั้งหมด นกลุ่มภาย ต้หลักเกณ ์การกากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) นโยบายการกากับดูแล
กิ จ การของกลุ่ ม ทิ ส โก้ ป ระกอบด้ ว ยนโยบายและหลั ก เกณ ์ ที่ ส าคั เกี่ ย วกั บ โครงสร้ า งการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การและ
ด้านการดาเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ได้แก่ กลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารและการดาเนินกิจการ การควบคุมและบริหาร
ความเสี่ยง งานทรัพยากรบุคคล บั ชีและการเงิน กิจกรรมองค์กร และงานสื่อสารองค์กร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารของ
ธนาคารได้รับมอบหมาย ห้ป ิบัติหน้าที่ ห้สอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการ ดังต่อไปนี้
1. กาหนดและนาเสนอกลยุทธ์ธุรกิจของธนาคาร การ ื้อและควบรวมกิจการ การลงทุน นธุรกิจ หม่ และการออก ลิตภัณ ์
หม่ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อ ห้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
2. ทบทวนและกากับดูแลแ นธุรกิจและงบประมาณของธนาคาร ติดตาม ลการป ิบัติงาน
3. พิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่มีมูลค่าสูงหรือธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงภาย ต้กรอบการบริหารธุรกิจของกลุ่มทิสโก้
4. กากับดูแลธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
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5. ดาเนินการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภาย นของบริษัท และนาเสนอต่อคณะกรรมการกากับความเสี่ยง
และคณะกรรมการตรวจสอบและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ทบทวนการป ิบัติตามก เกณ ์ และการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงด้านการป ิบัติตามก เกณ ์
รวมถงอนุมัติแ นการป ิบัติงานการป ิบัติตามก เกณ ์
7. อนุมัติรายงานการกากับดูแลการป ิบัติงานประจาปีของธนาคารทิสโก้ เพื่อ ห้มั่น จว่าคณะกรรมการรับทราบและ
มีความรับ ิดชอบต่อการกากับดูแลการป ิบัติงาน
8.1.3 คณะกรรมการกากับความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการกากับความเสี่ยงของธนาคาร ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร
โดย ่านความเหนชอบจากบริษัทแม่ คือ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็น ู้บริหาร
กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็น ู้บริหาร และ ู้บริหาร จานวน 4 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

รายนาม
ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพั น์
ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์
นายศักดิช์ ัย พีชะพั น์
นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์

ตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการกากับความเสี่ยง
กรรมการกากับความเสี่ยง
กรรมการกากับความเสี่ยง
กรรมการกากับความเสี่ยง

ขอบเขต อานาจ หน้าที่และความรับ ิดชอบของคณะกรรมการกากับความเสี่ยง
ภาย ต้ นโยบายการก ากั บดู แลกิ จการของกลุ่ มทิ สโก้ ที่ ได้ รั บการอนุมั ติ จากคณะกรรมการบริ ษั ทเพื่ อบั งคั บ ช้
กับบริษัททั้งหมด นกลุ่มภาย ต้หลักเกณ ์การกากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) นโยบายการกากับดูแล
กิ จ การของกลุ่ ม ทิ ส โก้ ป ระกอบด้ ว ยนโยบายและหลั ก เกณ ์ ที่ ส าคั เกี่ ย วกั บ โครงสร้ า งการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การและ
ด้านการดาเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ได้แก่ กลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารและการดาเนินกิจการ การควบคุมและบริหาร
ความเสี่ยง งานทรัพยากรบุคคล บั ชีและการเงิน กิจกรรมองค์กร และงานสื่อสารองค์กร ทั้งนี้ คณะกรรมการกากับความ
เสี่ยงของธนาคารได้รับมอบหมาย ห้ป ิบัติหน้าที่ ห้สอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการ ดังต่อไปนี้
1. ห้ ค าแนะน าคณะกรรมการบริ ษั ท นการทบทวนและอนุ มั ติ ก รอบการก ากั บ ดู แ ลความเสี่ ย งที่ ดี ต ามที่ ธ นาคาร
แห่งประเทศไทยกาหนด
2. ดูแล ห้ ู้บริหารระดับสูงรวมถงหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงป ิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง
รวมถงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
3. ดูแล ห้กลยุทธ์ นการบริหารเงินกองทุนและสภาพคล่องเพื่อรองรับความเสี่ยงต่างๆ ห้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ที่ได้รับอนุมัติ
4. หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเหนกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานความเพียงพอและประสิทธิ ลของนโยบาย
และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างน้อยปีละหน่ง (1) ครั้ง
5. รายงานต่ อคณะกรรมการบริ ษั ทถ งฐานะความเสี่ ยง ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารความเสี่ ยง สถานะการป ิ บั ติ ตาม
วั นธรรมองค์ ก รที่ ค าน งความเสี่ ยง ตลอดจนป จจั ยและป หาที่ มี นั ยสาคั และสิ่ งที่ ต้ องปรั บปรุ งแก้ ไขเพื่ อ ห้
สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ นการบริหารความเสี่ยง
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6. แสดงความเหนและมีส่วนร่วม นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิ ล นการป บิ ัติงานของหัวหน้าหน่วยงานบริหาร
ความเสี่ยง ได้แก่ หน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านป ิบัติการ และหน่วยงานบริหารความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.1.4 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร โดย ่าน
ความเหนชอบจากบริษัทแม่ คือ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จานวน 3 ท่าน ดังนี้
รายนาม
1. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวั น์
2. นายสถิตย์ อ๋องมณี
3. ดร. กุลภัทรา สิโรดม

ตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ - กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นชุดเดียวกับกรรมการตรวจสอบของบริษัทแม่ คือ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับ ิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ภาย ต้ นโยบายการก ากั บดู แลกิ จการของกลุ่ มทิ สโก้ ที่ ได้ รั บการอนุมั ติ จากคณะกรรมการบริ ษั ทเพื่ อบั งคั บ ช้
กับบริษัททั้งหมด นกลุ่มภาย ต้หลัก เกณ ์การกากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) นโยบายการกากับดูแล
กิ จ การของกลุ่ ม ทิ ส โก้ ป ระกอบด้ ว ยนโยบายและหลั ก เกณ ์ ที่ ส าคั เกี่ ย วกั บ โครงสร้ า งการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การและ
ด้านการดาเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ได้แก่ กลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารและการดาเนินกิจการ การควบคุมและบริหาร
ความเสี่ยง งานทรัพยากรบุคคล บั ชีและการเงิน กิจกรรมองค์กร และงานสื่อสารองค์กร ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของ
ธนาคารได้รับมอบหมาย ห้ป ิบัติหน้าที่ ห้สอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการ ดังต่อไปนี้
1. สอบทาน ห้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินทีถ่ ูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานและประเมิ น ล ห้ ธนาคารมีระบบการควบคุ มภาย น (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภาย น
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ล
3. พิจารณาคัดเลือก เสนอ แต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ู้สอบบั ชีของธนาคาร รวมถงค่าตอบแทนของ ู้สอบบั ชีตามที่
กาหนดโดยคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร และเสนอค่าตอบแทนของ ู้สอบบั ชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับ ู้สอบ
บั ชีโดยไม่มี ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. ดูแล ห้การเปิดเ ยข้อมูลของธนาคารมีความถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะ นกรณีรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทาง ลประโยชน์
5. จั ด ท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ด เ ยไว้ นรายงานประจ าปี ข องธนาคาร ่ ง รายงานดั ง กล่ า ว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
6. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภาย นระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเหนสมควร
นกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาดังต่อไปนี้ ่งอาจมี ลกระทบอย่างมี
นัยสาคั ต่อฐานะการเงินและ ลการดาเนินงานของธนาคาร



รายการที่เกิดความขัดแย้งทาง ลประโยชน์
การทุจริต หรือมีสิ่ง ิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สาคั นระบบควบคุมภาย น
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การ า ืนก หมายที่เกี่ยวข้อง หากคณะกรรมการธนาคาร หรือ ู้บริหารไม่ดาเนินการ ห้มีการปรับปรุงแก้ไขภาย น
ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกาหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้ องเปิดเ ยการกระทาดังกล่าวไว้ น
รายงานประจาปี และรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
7. ป ิบัติการอื่น ดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายด้วยความเหนชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
8. รายงานการป ิบัติงานตรวจสอบต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสม่าเสมอ
9. รายงานการป ิ บั ติ งานตรวจสอบต่ อคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ห ่ อย่ างสม่ าเสมอ ภาย ต้ หลั กเกณ ์
การกากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย


รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ในปี 2563 มีดังนี้
จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
รายนาม
จำนวนกำรประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
(ร้อยละ)
1. นายปลิว มังกรกนก
2. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล
3. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวั น์
4. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพั น์
5. นายสถิตย์ อ๋องมณี
6. ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์
7. ดร. กุลภัทรา สิโรดม
8. นายชือ-เหา ุน (โฮเวิร์ด ุน)
9. นาย าโตชิ โยชิทาเกะ
10. นายศักดิ์ชัย พีชะพั น์
หมายเหตุ

คณะกรรมการ
ธนาคาร
7
(100.00)
7
(100.00)
7
(100.00)
7
(100.00)
7
(100.00)
7
(100.00)
7
(100.00)
7
(100.00)
5/1
(71.43)
7
(100.00)
7
(100.00)

คณะกรรมการ
บริหาร
12
(100.00)
-

คณะกรรมการกากับ
ความเสี่ยง
6
(100.00)
-

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
14
(100.00)
-

12
(100.00)
-

-

-

-

-

6
(100.00)
-

14
(100.00)
-

10/1
(83.33)
12
(100.00)
12
(100.00)

/1

6
(100.00)
-

14
(100.00)
-

-

14
(100.00)
-

-

-

6
(100.00)

-

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) ส่ง ล ห้นายชือ-เหา ุน ไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมด้วยตนเองได้ 1 ครั้ง
อย่างไรกตาม นายชือ-เหา ุน ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ่านทางสื่ออิเลกทรอนิกส์ครบทุกครั้ง ก่อนที่ก หมายจะมี ลบังคับ
ช้ ห้สามารถนับเป็นองค์ประชุมได้
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8.2

ผู้บริหารของธนาคาร

ณ วัน ที่ 1 เมษายน 2564 ธนาคารมี ู้บ ริห ารตามเกณ ์นิย ามของสานัก งานคณะกรรมการกากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วยรายนามต่อไปนี้
รายนาม
ตาแหน่ง
1. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์
กรรมการ ู้จัดการ ห ่
2. นายพิธาดา วัชรศิริธรรม
รองกรรมการ ู้จัดการ ห ่ สายบรรษัทธนกิจ
3. นายชลิต ศิลป์ศรีกุล
รองกรรมการ ู้จัดการ ห ่ สายสินเชื่อรายย่อย
4. นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา
ู้ช่วยกรรมการ ู้จัดการ ห อ่ าวุโส - บริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 2
5. นายเดชพินันท์ สุทัศนทรวง
ู้ช่วยกรรมการ ู้จัดการ ห อ่ าวุโส - ป ิบัติการสินเชื่อรายย่อย
6. นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล
ู้ช่วยกรรมการ ู้จัดการ ห อ่ าวุโส - บริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 1
7. นายพิชา รัตนธรรม
ชู้ ่วยกรรมการ จู้ ัดการ ห อ่ าวุโส - สายธุรกิจธนบดี และบริการธนาคาร
8. นางสาวรัช า พฤกษานุบาล
ู้ช่วยกรรมการ ู้จัดการ ห ่ - บริการธนาคาร
สายบรรษัทธนกิจ
9. นายมานพ เพชรดารงค์สกุล
หัวหน้าธุรกิจขนาด ห ่
10. นางสาวสุนี ทองสมบัติพาณิช
หัวหน้าวิเคราะห์ธุรกิจและความเสี่ยง
11. นางมาลาทิพย์ สวินทร
หัวหน้าวิเคราะห์ธุรกิจและความเสี่ยง
12. นางสาวรพีพร อุน่ ชลานนท์
หัวหน้าบริหารสินเชื่อ
13. นางสาวิกา จงภักดิ์ไพศาล
หัวหน้านิติกรรมสั า
บริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 1
14. นายวิทยา เมตตาวิหารี
รองหัวหน้าบริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 1
และรักษาการหัวหน้ากิจการสาขา 3
15. นายนพดล ชุ่มวงศ์
หัวหน้าเช่า ื้อ
16. นางสาวปาริชาติ สุทัศนทรวง
หัวหน้าเช่า ื้อโครงการพิเศษ
17. นายธีรยุทธ ประเสริฐรัตนเดโช
หัวหน้าการตลาดและพั นาธุรกิจสินเชื่อรายย่อย
18. นายสุเทพ ตรัยวรรณกิจ
หัวหน้ากิจการสาขา 1
19. นายสมบูรณ์ ศิริรักษ์
หัวหน้ากิจการสาขา 2
บริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 2
20. นางสาววิภา เมตตาวิหารี
หัวหน้าสินเชื่ออเนกประสงค์และการขายตรง
ป ิบัติการสินเชื่อรายย่อย
21. นายสุกิจ สกุลวงศ์ ห ่
ู้ช่วยป ิบัติการสินเชื่อรายย่อย และรักษาการหัวหน้าบริหารสินเชื่อรายย่อย
22. นางสาวเพ ทิพย์ เหล่าบุ เจริ
หัวหน้ากากับสินเชื่อ
23. นายวรพจน์ ติรการุณ
หัวหน้าสนับสนุนสินเชื่อ
24. นายถาวร ศุภเดโชชัย
หัวหน้าพั นาหนี้และก หมาย
25. นายณัฐนันท์ อนันต์ปรียาวิทย์
หัวหน้าศูนย์บริการลูกค้า
26. นายกลชัย อุดมศรีสุข
หัวหน้าพั นาระบบงานสินเชื่อรายย่อย
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รายนาม
27. นางสาวศุภิสรา ศรีขวานทอง
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง
28. นายพงศ์โสภณ วงศ์ทองคา
สินเชื่อเคหะ
29. นายประกฤต ชุณหศรีวงศ์
ป ิบัติการสาขา
30. นางวันทนา กิจพานิช
ธุรกิจธนบดี
31. นายถนอม ชัยอรุณดีกุล
32. นางสาวพิชชาภา วงศ์สารศักดิ์
33. นายสาธิต ภาวะหา
34. นางสาวศรั า วีรมหาวงศ์
35. นางอัจฉรา เพชรแสงโรจน์
36. นางวรสินี เศรษฐบุตร
37. นายณัฐกฤติ เหล่าทวีทรัพย์
บริการธนาคาร
38. นางสาวลภานันท์ ตาลวันนา
39. นางสุวรรณดี ขาวละออ
40. นายกิตติชัย ต้นนาจารย์
41. นายวรวิทย์ รุง่ สิริโอภาส
42. นางสาวมยุรา สงวนศักดิ์ศรี
43. นางสาวยุพา จันทร์ภูมิ
ประกันภัยธนกิจ
44. นางกุสุมา ประถมศรีเมฆ
มาร์เกตเพลส และเงิน ากดิจิทัล
45. นายนพวัสส์ ตั้งบูรณากิจ
ธนาคารดิจิทัล และนวัตกรรมธุรกิจ
46. นายตุลา รอดสลับ

ตาแหน่ง
หัวหน้าวิเคราะห์ข้อมูลสินเชื่อรายย่อย
รองหัวหน้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หัวหน้าสินเชื่อเคหะ
หัวหน้าป ิบัติการสาขา
รองหัวหน้าธุรกิจธนบดี
หัวหน้าธนบดีการลงทุน
หัวหน้าธนบดีธนกิจ
หัวหน้าธนกิจส่วนบุคคล 1
หัวหน้าธนกิจส่วนบุคคล 2
หัวหน้าพั นา ลิตภัณ ์กองทุน และสื่อสารการตลาด
หัวหน้าบริการที่ปรกษาการลงทุน
หัวหน้าบริการคัสโตเดียน
หัวหน้าธุรกิจจัดการการเงิน
หัวหน้าเคาน์เตอร์เ อร์วิส
หัวหน้าศูนย์ชาระเงิน
หัวหน้าควบคุมการป ิบัติการ
หัวหน้าป ิบัติการด้านกองทุน
หัวหน้าประกันภัยธนกิจ และรักษาการหัวหน้าเทเลมาร์เกตติ้ง
หัวหน้ามาร์เกตเพลส และเงิน ากดิจิทัล
หัวหน้าธนาคารดิจิทัล และนวัตกรรมธุรกิจ

ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ หน่ วยงานสนับสนุนและควบคุมทั้งหมดจะถูกรวมศูนย์ที่บริษัทแม่
ครอบคลุมถงงานกากับด้านความเสี่ยง บริษัทแม่จะกากับดูแลความเสี่ยงของธนาคารและบริษัทย่อย นกลุ่ม ดังนั้น ู้บริหาร
หน่วยงานที่ป ิบัติหน้าที่ นการกากับดูแลความเสี่ยงทั้งหมดจงสังกัดที่บริษัทแม่ ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
หัวหน้าหน่วยงานกากับการป ิบัติตามก เกณ ์ และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภาย น ปราก รายชื่อบุคคลดังนี้
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รายนาม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายนิพนธ์ วงษ์โชติวั น์
นางดุลยรัตน์ ทวี ล
นางสาวมณีรัตน์ วั นจักร์
นางสาวสกรรัตน์ มานุวงศ์
นาง าณินี ภาพน้า
นายประยุกต์ เจริ จรัสกุล
นางสาวชื่นจิต ตระการรัตติ
นายเอกรัฐ พงษ์กิตวิ ณิชกุล

ตาแหน่ง

หัวหน้าบริหารความเสี่ยง
หัวหน้ากากับ
หัวหน้ากากับ - ธุรกิจธนาคาร
หัวหน้ากากับ - ธุรกิจหลักทรัพย์
หัวหน้ากากับ - ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน
หัวหน้าบริหารความเสี่ยงด้านป ิบัติการ
หัวหน้าตรวจสอบภาย น
หัวหน้าบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับ ิดชอบของกรรมการ ู้จัดการ ห ่ของธนาคาร
ภาย ต้หลักเกณ ์การกากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) กรรมการ ู้จัดการ ห ่ทาหน้าที่บริหาร
จั ด การงานประจ าวั น รวมทั้ ง ควบคุ ม ดู แ ล ห้ ธ นาคารป ิ บั ติ ต ามนโยบายก ากั บ ดู แ ลกิ จ การของกลุ่ ม ทิ สโก้ ที่ อ นุ มั ติ
โดยคณะกรรมการบริษัทแม่ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิ ล เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ู้ถือหุ้น
1. วางกลยุทธ์และแ นการดาเนินธุรกิจของธนาคาร ตามกลยุทธ์และแ นการดาเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้
2. ควบคุ มดู แล ห้ การด าเนิ นการตามแ นธุ รกิ จของธนาคารเป็ นไปอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ และสอดคล้ องกั บทิ ศทาง
การดาเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้
3. กากับ ดูแล และควบคุมการดาเนินธุรกิจประจาวันของธนาคาร ตามนโยบายและหลักเกณ ์ของกลุ่มทิสโก้
4. ควบคุมดูแลการ ห้บริการ การป ิบัติงาน รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงและควบคุมของธนาคาร
5. ติดตามการดาเนินงาน และ ลประกอบการของธนาคารอย่างสม่าเสมอ
6. ควบคุมงบประมาณของธนาคาร และบริหารทรัพยากรของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ควบคุมดูแล ห้การดาเนินธุรกิจของธนาคารเป็นไปตามนโยบายกากับดูแลกิจการ ตลอดจนก หมายและก ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
8.3

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการแต่งตั้ง นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ เป็นเลขานุการบริษัท มี ลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 มีหน้าที่รับ ิดชอบ
ดาเนินการจัดทาและเกบรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงาน
ประจาปี หนังสือนัดประชุม ู้ถือหุ้น รายงานการประชุม ู้ถือ หุ้น ดาเนินการเกบรักษารายงานการมีส่วนได้ เสียที่รายงานโดย
กรรมการและ ู้บริหาร รวมถงดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด (ประวัติ คุณสมบัติและ
ประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท ดังปรากฏในเอกสารแนบ 1)
8.4

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 นโยบายกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
กลุ่มทิสโก้ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทน ห้แก่กรรมการของบริษัทย่อยเฉพาะรายที่ มิได้ด ารงตาแหน่งกรรมการ นบริษั ท
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และ/หรือ ไม่เป็นพนักงานหรือ ู้ป ิบัติหน้าที่เตมเวลาของบริษัท นกลุ่มทิสโก้ โดยจ่าย น
รูปแบบและอัตราเดี ยวกับที่จ่าย ห้กรรมการบริษั ท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทจะงดจ่ายเบี้ยประชุ ม
คณะกรรมการบริหารแก่ กรรมการที่เป็นพนักงาน และ/หรือ ู้ ที่ป ิบัติงานเตมเวลาของกลุ่มทิสโก้ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560
เป็นต้นไป โดย ห้มี ลจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
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8.4.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ที่ประชุมสามั ู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย นรูปของค่าตอบแทน
รายเดือนและเบี้ยประชุมตามความเหมาะสมต่อขอบเขตหน้าที่และความรับ ิดชอบ โดย ห้มี ลจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการตามที่ไ ด้รับ มอบหมายจาก ู้ถือ หุ้น จะกาหนดจานวนเงิน ที่แ น่น อน และจานวนเงิน ที่จ ะจ่า ยจริง
นแต่ ละคราวทั้ งนี้ ไม่ รวมถ งสิ ทธิ ที่ กรรมการจะได้รั บค่ าตอบแทนหรื อ ลประโยชน์ อื่นเพิ่ มเติ ม นกรณีได้ รั บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ห้ป ิบัติหน้าที่ นคณะกรรมการชุดย่อยตามปริมาณงานที่เพิ่มข้น จากนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ได้อนุมัติจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ เป็นดังนี้
(หน่วย: บาท)

ค่าตอบแทนรายเดือน
คณะกรรมการบริษัท
ประธาน
กรรมการ
ที่ปรกษา
คณะกรรมการบริหาร
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการกากับความเสี่ยง
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน
กรรมการ

เบี้ยประชุมรายครั้ง

240,000
50,000
40,000

60,000
50,000
-

-

60,000
50,000

-

60,000
50,000

-

60,000
50,000

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
กลุ่มทิสโก้มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทน ห้แก่กรรมการที่มิได้ดารงตาแหน่งกรรมการ นบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด
(มหาชน) และ/หรื อ ด ารงต าแหน่ ง ู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท นกลุ่ ม ทิ ส โก้ นรู ป แบบและอั ต ราเดี ย วกั บ ที่ จ่ า ย ห้ ก รรมการ
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดย ห้มี ลจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท
ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ู้ถือหุ้นจะกาหนดจานวนเงินที่แน่นอน และจานวนเงินที่จะจ่ายจริง นแต่ละคราว ทั้งนี้ ไม่รวมถงสิทธิที่
กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือ ลประโยชน์อื่นเพิ่มเติม กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ห้ป ิบัติหน้าที่เพิ่มเติม
แต่อย่างไรกดี นปี 2563 ธนาคารไม่ได้จ่ายค่าตอบแทน ห้แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกากับ
ความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร เนื่องจากทุกท่านดารงตาแหน่งกรรมการ นบริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
จากัด (มหาชน)
โดย นปี 2563 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดาเนินธุรกิจหลัก (Core Company) ของบริษัท ได้จ่าย
ค่าตอบแทน ห้แก่ ู้บริหารของธนาคาร (ไม่รวม ู้บริหารที่สังกัดบริษัท ห ่ที่ได้รับมอบหมาย (Secondment) ห้มาป ิบัติงานที่
ธนาคาร เป็นจานวน 189,215,060 บาท โดยอยู่ นรูปค่าตอบแทนรายเดือน เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และโบนัส ่ง
แปร ันตาม ลการดาเนินงานของกลุ่มทิสโก้และ ลการป ิบัติงานของแต่ละสายธุรกิจ
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8.4.3 ค่าตอบแทนอื่นที่มิใช่ตัวเงิน
นอกจากการจ่ายค่าตอบแทน ห้แก่กรรมการ นรูปของค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมแล้ว ที่ประชุมสามั
ู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ยังมีมติอนุมัติค่าตอบแทนอื่นที่มิ ช่ตัวเงิน ดังนี้
1. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันสุขภาพสาหรับกรรมการสั ชาติไทยที่มีอายุ 60 ปีข้นไป
2. ประกันภัยความรับ ิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
8.5

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารทิสโก้มีพนักงานรวมทั้งหมด 2,511 คน (ไม่รวม ู้บริหารระดับสูง) แบ่งเป็นพนักงาน
ประจา 2,456 คน และพนักงานสั าจ้าง 55 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
31 ธ.ค. 2562 (คน)
1,860
43
671
27
2,601

1. สายกลุ่มลูกค้ารายย่อย
2. สายกลุ่มลูกค้าบรรษัท
3. สายจัดการธนบดีและจัดการกองทุน
4. สายสนับสนุนกลาง
รวม

31 ธ.ค. 2563 (คน)
1,799
38
644
30
2,511

นปี 2563 จานวนพนักงานของธนาคารทิสโก้ลดลง 90 คน หรือร้อยละ 3.5 และธนาคารทิสโก้ จ่ายค่ าตอบแทน ห้แก่
พนักงานเป็นเงิน 2,316,478,553 บาท ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
8.5.1 กองทุนสารองเลี้ยงชีพของกลุ่มทิสโก้
กลุ่ ม ทิ สโก้ จั ด ตั้ ง กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ ข้ น ตามก กระทรวง ฉบั บ ที่ 162 พ.ศ. 2526 เพื่ อ เป็ น สวั สดิ ก ารแก่ พ นั ก งาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของพนักงานกลุ่มทิสโก้ ่งจะทา ห้พนักงานมีเงินออมไว้ ช้เมื่อเกษียณอายุ หรือ
เมื่อออกจากงาน และได้นาเงินกองทุนตามก กระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2526) เข้าเป็นกองทุนจดทะเบียนตามพระราชบั ัติ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2533 นนาม “กองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงานทิสโก้ ่งจดทะเบียนแล้ว”
พร้อมทั้งมีข้อบังคับของกองทุน เพื่อ ห้ทราบถงก ระเบียบ และสิทธิต่างๆ ตั้งแต่การเข้าเป็นสมาชิกจนถงการสิ้นสุดสมาชิกภาพ
กองทุน โดย ห้พนักงานที่เข้าระบบการออม นกองทุนสารองเลี้ยงชีพแล้ว จะได้รับเงินต่อเมื่อสิ้นสมาชิกภาพจากกองทุน
เงินสะสม สมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน โดย ห้นายจ้ างหักจากค่าจ้าง แล้วนาส่งเข้ากองทุน นอัตราร้อยละ 5 หรือ
ร้อยละ 10 หรือร้อยละ 15 ของค่าจ้าง หรือ นอัตราเดียวกันกับอัตราเงินสมทบของนายจ้าง ทั้งนี้ข้นอยู่กับความสมัคร จของ
สมาชิก โดยสมาชิกสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงการหักเงินสะสมได้ปีละ 1 ครั้ง
เงิ น สมทบ นายจ้ า งจ่ า ยเงิ น สมทบ ห้ แ ก่ ก องทุ น นวั น เดี ย วกั บ ที่ ส มาชิ ก จ่ า ยเงิ น สะสมเข้ า กองทุ น ตามอายุ ง าน น
อัตราร้อยละของค่าจ้าง ดังนี้
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จานวนปีที่ทางาน
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
ปีที่ 5
ปีที่ 6
ปีที่ 7
ปีที่ 8
ปีที่ 9
ปีที่ 10
ปีที่ 11 และปีต่อๆ ไป

อัตราเงินสมทบของนายจ้าง (ร้อยละ)
อัตราปกติ อัตราพิเศษ อัตรารวม
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
10
1
11
10
2
12
10
3
13
10
4
14
10
5
15

กองทุนยังได้จัดตั้งคณะกรรมการ ่งประกอบด้วยกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก และกรรมการที่มาจาก
การแต่งตั้งของนายจ้าง กรรมการแต่ละท่านจะอยู่ นวาระคราวละ 2 ปี และกรรมการที่ต้องออกตามวาระ สามารถกลับเข้ามาเป็น
กรรมการได้อีก หากได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งแล้วแต่กรณี คณะกรรมการดังกล่าว มีอานาจหน้าที่และความรับ ิดชอบ น
การควบคุ มดูแลการบริหารกองทุน รวมถงการกาหนดนโยบายการลงทุนแทนสมาชิกทั้ งหมด นอกจากนี้ กลุ่มทิ สโก้ได้เพิ่ ม
ทางเลือกนโยบายการลงทุน ห้กับพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ของกลุ่มทิสโก้โดยการ ช้กองทุนประเภทหลาย
นโยบายการลงทุน (Master Fund) เพื่อ ห้สมาชิกได้เลือก ห้เหมาะสมกับตนเองมากยิ่งข้น ทั้งนี้ กองทุน Master Fund ของกลุ่ม
พนักงานทิสโก้ประกอบด้วย 4 นโยบายการลงทุน ได้แก่ นโยบายตราสารหนี้ นโยบาย สม นโยบายหุ้น และนโยบายที่มีการลงทุน
นต่างประเทศ โดยสมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนที่มีสัดส่วนการลงทุนแต่ละประเภทได้มากถง 17 ทางเลือก โดยกองทุน
เปิดโอกาส ห้พนักงานสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนได้ปีละ 4 ครั้ง
8.5.2 นโยบายทั่วไปด้านทรัพยากรบุคคล
เพื่อจัดการและดาเนินการด้านทรัพยากรบุคคลของกลุ่มทิสโก้ ห้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ของ ู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ห้ได้
สู งสุ ด กลุ่ มทิ สโก้ ได้ ก าหนดนโยบายทั่ วไปด้ านทรั พยากรบุ คคลครอบคลุ ม ทุ กบริ ษั ท เพื่ อ ห้ มี มาตรฐานสู ง นระดั บเดี ยวกั น
และเป็ นการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ นการบริ หาร และความต่ อเนื่ องสม่ าเสมอของงาน เช่ น ระบบการบริ หารโครงสร้ างเงิ นเดื อน
ระบบการจ่ายเงินเดือน การเกบข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานเบื้องต้น นขณะเดียวกันกลุ่มทิสโก้ได้กระจายอานาจเพื่อเปิดโอกาส ห้สาย
งานธุรกิจแต่ละสายได้ดาเนินการด้านทรัพยากรบุคคลของตนอย่างเหมาะสม เพื่อ ห้สามารถแข่งขันได้ นสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ
ของแต่ละบริษัทภาย ต้แนวนโยบายทั่วไปดังต่อไปนี้
1. หลักในการปฏิบัติต่อบุคลากรของกลุ่มทิสโก้ (Principles of Dealing with People at TISCO Group)
เนื่องจากการสร้างภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพและน่าเชื่อถือ นธุรกิจการเงินมีความสาคั อย่างยิ่ง กลุ่มทิสโก้จงได้
วางแนวคิดค่านิยมเพื่อหล่อหลอมและสร้างบุคลากรของกลุ่มทิสโก้ ห้มีทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับค่านิยมของกลุ่มทิสโก้
อั นจะมี ส่วนส่ งเสริ ม ห้ องค์ กรประสบความสาเร จ คื อ ห้ คนคิ ดเป็ น และท าอย่ างคนทิ สโก้ ่ งเป็ นคนเก่ ง ดี และมี ความสุ ข
ตามค่านิยม 6 ประการของกลุ่มทิสโก้ ดังต่อไปนี้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

เชี่ยวชา อย่าง ู้นา (Mastery)
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
ื่อสัตย์มีคุณธรรม (Integrity)
สร้าง ลงานที่น่าเชื่อถือ (Reliability)
ลูกค้าเป็นหลัก (Customer Priority)
การ ห้คาแนะนา (Guidance)

2. การว่าจ้างพนักงาน (Hiring)
เพื่อตอบสนองลักษณะอันหลากหลายของธุรกิจและการดารงวั นธรรมของกลุ่มทิสโก้ไว้ นขณะเดียวกัน กลุ่มทิสโก้จง ช้ขีด
ความสามารถ 3 ประการเป็นเกณ ์ นการว่าจ้างพนักงาน ได้แก่ ขีดความสามารถด้านองค์กร (Organizational Core Competencies)
ขีดความสามารถ นการทางาน (Functional Competencies) และขีดความสามารถ นการเป็น ู้นา (Leadership Competencies)
ร่วมกับการพิจารณาความสอดคล้องต่อค่านิยมขององค์กร ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้มีนโยบายว่าจ้างพนักงานที่มีทัศนคติและความสามารถ
ทางวิชาชีพที่ถูกต้องเหมาะสมและช่วย ห้พนักงานเหล่านั้นพั นาศักยภาพ เพื่อที่จะทางานร่วมกับกลุ่มทิสโก้ นระยะยาว
ายทรั พยากรบุ คคลมี หน้ าที่ จั ดหาเครื่ องมื อที่ เหมาะ นการรั บสมั ครและคั ดสรรพนั กงาน แต่ การตั ดสิ น จว่ าจ้ าง
เป็ นความรั บ ิ ดชอบของ ู้ บริ หาร นสั งกั ดนั้ น และเพื่ อ ห้ เป็ นไปตามหลั กการก ากั บดู แลกิ จการที่ ดี กลุ่ มทิ สโก้ จ งมี นโยบาย
ที่จะไม่พิจารณาว่าจ้าง าติสนิท และสมาชิก นครอบครัวของคณะกรรมการบริษัทและ ายบริหารของกลุ่มทิสโก้ รวมถงเจ้าหน้าที่
อาวุโสที่มีอานาจบริหาร
กลุ่มทิสโก้มีนโยบายเน้นการเลื่อนตาแหน่งหรือโยกย้ายตาแหน่งจากภาย นองค์กร นกรณีที่มีตาแหน่งว่าง อย่างไรกดี
ู้บริหารและ ายทรัพยากรบุคคลกมีหน้าที่ นการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์กรที่มีความรู้ ความสามารถ หากพิจารณาเหนว่ามี
ความเหมาะสม เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของทรัพยากรบุคคล ห้อยู่ นระดับที่ดีตลอดเวลา โดยพนักงาน หม่จะต้องมีทักษะ
ความสามารถ และพฤติกรรมที่ สม สานเข้ากับวั นธรรมของกลุ่มทิสโก้ได้อย่างกลมกลืน
3. การทางานที่กลุ่มทิสโก้ (Employment at TISCO Group)
เพื่อส่งเสริมมาตรฐานสูงสุดของการกากับดูแลกิจการที่ดี กลุ่มทิสโก้ได้กาหนด “หลักป ิบัติทางธุรกิจ” (Business Code of
Conduct) ข้น เพื่อแสดงความมุ่งมั่น นการเป็นพลเมืองดีของสังคม หลักเกณ ์เหล่านี้จะต้องได้รับการเคารพและป ิบัติตาม นทุก
สถานที่และทุกโอกาส โดย ายบริหารจะดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็นเพื่อ ห้แน่ จว่ามีการป ิบัติตามหลักเกณ ์เหล่านี้ น ทุกระดับชั้น
่งพนักงานที่ไม่ป ิบัติตาม “หลักป ิบัติทางธุรกิจ” ดังกล่าวจะไม่สามารถทางานกับกลุ่มทิสโก้ต่อไปและจะต้องถูกขอ ห้ออกจาก
กลุ่มทิสโก้
4. การประเมินผลและการพัฒนาบุคลากร (People Assessment and Development)
4.1 การประเมิน ล
การประเมิน ลพนักงานเกิดข้นทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การคัดเลือกพนักงาน หม่จนถงการเลื่อนตาแหน่งการพั นา
อาชีพการทางาน และการวางแ นสืบทอดตาแหน่ง โดยมีการประเมิน นหลายด้าน เช่น ประเมินความรู้และสมรรถภาพ ประเมิน ล
งาน ความเป็น ู้นา รวมถงความสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร เพราะการสร้างคุณค่าบุคลากรเริ่มต้นจากคุณภาพของบุคลากรที่มี
ความเหมาะสมกับกลยุทธ์ วั นธรรม เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมของกลุ่มทิสโก้ ทั้งนี้ ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่จัดหา
เครื่องมือ นการประเมิน ห้ นระดับองค์กร โดยหน่วยธุรกิจแต่ละหน่วยมีอิสระ นการปรับ ช้เครื่องมือดังกล่าวภาย ต้คาแนะนาของ
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ายทรัพยากรบุคคลเพื่อ ห้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการป ิบัติงานของแต่ละแห่ง และสามารถรักษามาตรฐานคุณภาพบุคลากร
ขององค์กรไว้ได้ นขณะเดียวกัน
4.2 การพั นาบุคลากร
เพื่อ ห้องค์กรมีความเจริ เติบโตอย่างต่อเนื่อง การพั นาพนักงาน ่งเป็นทรัพยากรที่สาคั ที่สุดจงถือเป็นนโยบาย
ที่สาคั ของกลุ่มทิสโก้ เพื่อ ห้เกิดวั นธรรมการเรียนรู้ กลุ่มทิสโก้จงมีนโยบายสนับสนุน ห้มีการพั นาทั้ง นส่วนของความต้องการ
ขององค์กรและการพั นาส่วนบุคคลของพนักงานเอง ทั้งนี้ เพื่อ ห้เกิดการพั นาที่ยั่งยืนด้วยการเรียนรู้โดยตนเองอย่างต่อเนื่อง
วั นธรรม นการเรียนรู้ของพนักงานนี้จะส่ง ล ห้กลุ่มทิสโก้พั นาเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่องต่อไป
การวางแ นพั นาบุ ค ลากรนี้ ค าน งถ งสมรรถนะ 3 ด้ า น คื อ ด้ า นสมรรถนะทั่ ว ไป ด้ า นธุ ร กิ จ และความรู้
เฉพาะทาง และด้ า นการบริ ห ารจั ด การ ่ ง จะค าน งถ งสมรรถนะที่ จ าเป็ น นการป ิ บั ติ ห น้ า ที่ นต าแหน่ งนั้ น ๆ เป็ น ส าคั
รวมถงชุดทักษะเพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่จะมี ลกระทบต่อธุรกิจ นอนาคตด้วย
นระดั บ องค์ ก ร ายทรั พ ยากรบุ ค คลมี ห น้ า ที่ ว างแ นการพั นาพนั ก งาน เพื่ อ สร้ า งสมรรถนะที่ จ าเป็ น น
การป ิบัติงาน และส่งเสริมวั นธรรมองค์กร และ ห้ความรู้และพั นาทักษะความสามารถเพื่อประโยชน์ นการแข่งขันของบริษัท
นระดับสายธุรกิจ ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ ห้คาแนะนา นด้านเทคนิคและวิธีการพั นาเพื่อ ห้การเรียนรู้และการพั นาต้นทุน
ด้านบุคลากรมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นการเพิ่มค่า ห้กับธุรกิจโดยรวม ายทรัพยากรบุคคลยั งมีหน้าที่เกบบันทกความรู้และ
ทักษะความสามารถของหน่วยธุรกิจต่างๆ นกลุ่มทิสโก้ไว้ด้วย
5. การบริหารความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (Career Management)
เพื่อเป็นแรงกระตุ้นสาหรับพนักงานและเพื่อเสริมสร้างความแขงแกร่ง ห้กับองค์กร พนักงานทุกคนควรมีโอกาสก้าวหน้า
นชีวิตการทางานทั้ง นระดับเดียวกันและ นระดับสูงข้น กลุ่มทิสโก้เน้นเรื่อง “การเลื่อนตาแหน่งจากภาย น” สาหรับตาแหน่งงาน
ที่ว่างอยู่ ยกเว้น นกรณีที่ภาย นองค์กรไม่มี ู้ที่เหมาะสม จงจะพิจารณาบุคคลภายนอก โดยการปรับระดับชั้นของตาแหน่งต่างๆ
คานงถงระดับ และความเหมาะสมของสมรรถนะของพนักงานเป็นสาคั
กลุ่ ม ทิ ส โก้ เ ปิ ด กว้ า งส าหรั บ การพั นาและความก้ า วหน้ า นชี วิ ต การท างาน นทุ ก ระดั บ ชั้ น ภาย นกลุ่ ม ทิ สโก้
ทั้งภาย นหน่วยธุรกิจเดียวกันและข้ามหน่วยงาน การสื่อสารเกี่ยวกับการพั นาและความก้าวหน้า นชีวิตการทางานระหว่าง
หัวหน้าสายงานและพนักงานจะต้องกระทาอย่างเปิดเ ยเพื่อความโปร่ง สและเพื่อ ห้ความคาดหวังเป็นที่เข้า จโดยชัดเจน
6. การบริหารผลงาน (Performance Management)
การบริหาร ลงานมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ห้พนักงานมีความมุ่งมั่น นการ ห้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า และเพื่อสร้าง
สัมพั นธภาพและความไว้ เนื้อเชื่ อ จระหว่ างหัวหน้ าและ ู้ ป ิ บัติ งาน นขณะเดี ยวกันการบริ หาร ลงานเป็นความรับ ิดชอบ
อันสาคั ของหัวหน้าทุกคนที่มีบทบาทหน้าที่ นการกากับดูแล การ ห้คาแนะนาและการชี้แนะแนวทางอย่างสม่าเสมอเป็นเครื่องมือ
ที่ดีที่สุด นการพั นา ลงานและช่วย ห้พนักงานได้พั นาทักษะความสามารถของตน การบริหาร ลงานอย่างมีประสิทธิภาพ ่ง
เน้นการประสบ ลสาเรจตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเป็นความรับ ิดชอบหลักของหัวหน้าทุกคน โดยหัวหน้าจะต้องมีความตั้ง จ และ
ความสามารถ นการ ช้ระบบและวิธีการบริหาร ลงาน ตามแนวทางและคู่มือป ิบัติภาย ต้นโยบายทรัพยากรบุคคล โดย าย
ทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่พั นาปรับปรุง และรักษาแนวทางและคู่มือป ิบัติดังกล่าว
กลุ่มทิสโก้ มีแนวทาง ห้การป ิบัติงานของพนักงาน เป็นไปตามแ นของหน่วยงานและแ นขององค์กร โดย ห้หัวหน้า
งานทาการทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัด ลการป ิบัติ ห้สอดคล้องกับแ นการป ิบัติงานของหน่วยงาน และสื่อสาร ห้กับพนักงาน
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รับทราบ โดยจะมีการติดตามและประเมิ น ลการทางาน รวมถงการสื่อสาร ห้พนั กงานทราบ ลการป ิ บัติงานจริ ง พร้ อมทั้ ง
คาแนะนา เพื่อพั นาการป ิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
7. ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน (Employee Compensation and Benefits)
กลุ่มทิสโก้ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สาคั ที่สุดที่จะต้องดูแล นเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัย นชีวิต เพื่อ ห้
พนักงานทางานอย่างมีความสุข กลุ่มทิสโก้จงได้จัด ห้มีการตรวจร่างกายพนักงานประจาทุกปี เพื่ อ ห้พนักงานได้ทราบถงสุขภาพ
ของตนเองเพื่อการดูแลรักษาที่เหมาะสม และจัด ห้มีห้องพยาบาล นสถานที่ทางานเพื่อเพิ่มความสะดวก นการรักษาอาการ
เจบปวย นอกจากนั้น กลุ่มทิสโก้ยังมีการจัดโปรแกรมกิจกรรมส่งเสริม ห้พนักงานออกกาลังกายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี
และลดโอกาสการเจบปวยของพนักงานอีกด้วย
กลุ่มทิสโก้มีนโยบาย นการ ห้ค่าตอบแทนที่ดี มีโครงสร้างที่เป็นธรรมและมี ล นการจูง จ ห้กับพนักงานกลุ่มทิสโก้ ช้
โครงสร้ างค่ าตอบแทน นรู ป แบบ สม สานเพื่ อ ห้ สอดคล้ องกั บ ลั กษณะของงาน อุ ป สงค์ แ ละอุ ปทานของตลาดแรงงาน
โดยค่าตอบแทนดั งกล่ าวรวมถงเงิ นเดือน โบนั ส เงินจูง จทั้ งแบบคงที่ และ ันแปร รวมถง เงินสมทบกองทุ นสารองเลี้ยงชี พ
นส่วนของนายจ้าง ค่ารักษาพยาบาล ค่าครองชีพ และ ลประโยชน์สวัสดิการอื่นๆ
กลุ่มทิสโก้ ช้ระบบการบริหารค่าจ้างโดยเทียบเคียงกับตลาด โดยมีโครงสร้าง ่ง นวกการแบ่งระดับชั้นและลักษณะของ
ประเภทงาน เพื่อ ห้ระบบนี้มีความเหมาะสมและสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดได้ โครงสร้างของระบบนี้
มีความยืดหยุ่นมากพอที่จะ ห้รางวัลตอบแทนแก่ ลงานและความชานา นวิชาชีพตลอดจนศักยภาพของพนักงาน ทั้ง นระดับ
ู้เชี่ยวชา และพนักงานทั่วไป
นการกาหนดค่าตอบแทนจะ ช้ระดับค่าตอบแทนภายนอกและข้อกาหนดด้านความเป็นธรรมภาย นของกลุ่มทิสโก้เป็น
เกณ ์ กลุ่มทิสโก้ยังพิจารณาว่าไม่เฉพาะค่าตอบแทนเท่านั้นที่เป็นแรงจูง จสาหรับพนักงาน การตั้งเป้าหมายร่วมกันระหว่าง
หัวหน้าและพนักงาน ่านระบบบริหาร ลการป ิบัติงาน (Performance Management System) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
การพั นาและความก้าวหน้า นวิชาชีพโดยรวมกถือเป็นสิ่งสาคั ที่จะรักษาทรัพยากรบุคคลอันมีค่าไว้ได้อย่างดี
กลุ่มทิสโก้ ห้รางวัลตอบแทนแก่พนักงาน นกรณีดังต่อไปนี้
7.1 ค่าตอบแทนตามบทบาทหน้าที่และความรับ ิดชอบ
งานทุ ก ต าแหน่ ง นกลุ่ ม ทิ สโก้ มี ก ารก าหนดบทบาทหน้ า ที่ แ ละความรั บ ิ ด ชอบไว้ จ ากการประเมิ น ค่ า งาน
(Job Evaluation) งานแต่ ละต าแหน่ ง มี ก ารก าหนดอั ต ราค่ า ตอบแทนไว้ ่ ง เป็ น ลจากการส ารวจข้ อ มู ลของตลาด และกา ร
เปรียบเทียบบรรทัดฐาน (Benchmarking) ู้ทางานจะได้รับค่าตอบแทนภาย นขอบเขตอั ตราค่าตอบแทนตลาดของงานนั้นๆ
ค่าตอบแทนของพนักงานแต่ละคนจะพิจารณาจากทักษะ ความรู้ พฤติกรรม ทัศนคติ ขอบเขตความรับ ิดชอบ และศักยภาพ นการ
มีส่วนส่งเสริมธุรกิจ
7.2 ค่าตอบแทนตาม ลงาน
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ลงานของพนักงานแต่ละคนจะกาหนดและตกลงกัน นตอนต้นปี พนักงานที่สามารถ
ทาได้ ตามเป้ าหมายมีสิทธิได้รั บรางวั ล นรูปเงินโบนั ส หรื อเงิ นจู ง จ หรื อรางวั ล นรู ปอื่น ดตามที่กลุ่ มทิ สโก้ ประกาศก าหนด
ทั้งนี้ ปจจัย นการกาหนดเป้าหมายจะสัมพันธ์กับ ลการดาเนินงานทางธุรกิจ เช่น ปริมาณธุรกิจ ค่า ช้จ่ายหรือต้นทุนการดาเนินการ
และความเสี่ยงที่เกิดข้นจากธุรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

64

ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ

ประเภทธุรกิจที่แตกต่างกัน นกลุ่มทิสโก้สามารถได้รับค่าตอบแทน นรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามที่ ายบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการอานวยการเหนสมควร ทั้งนี้ เพื่อ ลสาเรจของธุรกิจ
8. การดาเนินการด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Administration)
เพื่อป ิบัติตามก หมายและระเบียบข้อบังคับด้านแรงงานอย่างเคร่งครัด การดาเนินการ ดๆ ทั้งหมด นด้านทรัพยากร
บุคคลของกลุ่มทิสโก้ นส่วนที่เกี่ยวกับก หมายแรงงานจะรวมอยู่ที่ ายทรั พยากรบุคคลเพื่อ ห้สามารถจัดการได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม นโยบายและ/หรือการดาเนินการด้านทรัพยากรบุคคล ดๆ ที่ขัดกับก หมายแรงงานของประเทศจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
รวมถงการกาหนดระเบียบป ิบัติ ห้สอดคล้องกับก หมายแรงงานที่ได้กาหนดออกมา หม่
ายทรัพยากรบุคคลจะเกบบันทกข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของกลุ่มทิสโก้ เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้ง นระดับสูง
และระดับทั่วไป การโอนหรือเปลี่ยนสถานะภาพของพนักงาน นหน่วยธุรกิจ ดภาย นกลุ่มทิสโก้จะต้องดาเนินการตามแนวทางและ
วิธีป ิบัติด้านทรัพยากรบุคคลของกลุ่มทิสโก้
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กลุ่ มทิ สโก้ ก าหนด ห้ มี น โยบายความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ ม นการท างาน และแนวป ิ บั ติ
นการดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม เพื่อ ห้พนักงาน และ ู้ ห้บริการภายนอกที่ป ิบัติงาน
นพื้นที่สานักงานของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจน ู้มาติดต่อมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี นการป ิบั ติงาน ่งสอดคล้อง
ตามพระราชบั ัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม นการทางาน พ.ศ. 2554 และตามก กระทรวงกาหนด
มาตรฐาน นการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม นการทางาน พ.ศ. 2549
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม นการทางาน ถือเป็นหน้าที่รับ ิดชอบและมีส่วนร่วม นการป ิบัติงาน
ของพนักงานทุ กคน จงจาเป็ นอย่างยิ่ งที่ พนั กงานทุกคนต้องเข้า จและร่ วมมือร่วม จกั นป ิบั ติงานอย่ างถูกต้องตามขั้นตอน
การทางานที่ปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจก่อ ห้เกิดอันตรายต่างๆ ทั้งกับตนเองและต่อ ู้อื่น ทิสโก้จงกาหนด ห้พนักงาน หม่
ทุกคน ต้องเข้าเรียนรู้เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ และความปลอดภัยภาย นสานักงาน นรูปแบบ E-learning ่านระบบ TISCO
Learning Management System และกาหนด ห้หัวข้อการเรียนรู้นี้ เป็นเงื่อนไข นการ ่านทดลองงาน รวมทั้งมีการระบุแนวทางการ
ป้องกันอุบัติเหตุและ ห้ความรู้ ่านช่องทางต่างๆ เช่น HR News, Health Tips, Health Alert และ Knowledge Management (KM)
และโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น การตรวจสถานที่ทางานด้วยเครื่องมือตามหลักการยศาสตร์ การประเมินความเสี่ยงและสภาพแวดล้อม
นการทางาน เป็นต้น
จากรายงานข้อมูลสถิติการบาดเจบ โรคจากการทางาน และจานวน ู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากการป ิบัติงานของพนักงาน
นปี 2563 พบว่า ไม่มีพนักงานที่เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับงาน อย่างไรกตามมีพนักงานที่บาดเจบ เจบปวยจากโรค นการทางาน
จานวน 29 คน แบ่งเป็นกรณีต่างๆ ได้ดังนี้
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ประเภทของการบาดเจ็บ โรคจากการทางาน จานวนผู้ที่เสียชีวิต
เนื่องจากการปฏิบัติงาน ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2563

จานวนครั้ง
(No. of reported case)
ชาย
หญิง

การบาดเจ็บกรณีต่าง ๆ (Injuries)
 เกิดบาดแ ลเลกน้อย

สานักงาน ห ่
สาขากรุงเทพและปริมณ
สาขาต่างจังหวัด
โรคจากการทางาน (Occupational Diseases)
 ด้านการได้ยิน
สานักงาน ห ่
สาขากรุงเทพและปริมณ
สาขาต่างจังหวัด
 การบาดเจบของกล้ามเนื้อและ
สานักงาน ห ่
สาขากรุงเทพและปริมณ
กระดูก (Musculoskeletal Strain)
สาขาต่างจังหวัด
 ด้านการมองเหน
สานักงาน ห ่
สาขากรุงเทพและปริมณ
สาขาต่างจังหวัด
 ด้านสมรรถภาพปอด
สานักงาน ห ่
สาขากรุงเทพและปริมณ
สาขาต่างจังหวัด
กรณีเสียชีวิต (Fatalities)
 การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับงาน
สานักงาน ห ่
สาขากรุงเทพและปริมณ
สาขาต่างจังหวัด

ล

ล
ล
ล
ล

ล

จานวนวันสูญเสีย
(No. of lost day)
ชาย
หญิง

-

-

-

-

9
3
-

8
7
1
1
1
-

-

-

-

-

-

-

ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จาแนกตามเพศ
ข้อมูล

อัตราการบาดเจบ
(Injury Rate: IR)
อัตราการบาดเจบถงขั้นหยุดงาน
(Lost Time Injury Rate : LTIR)
อัตราความรุนแรงของการบาดเจบ
(Lost Day Injury Rate : LDIR)
อัตราการเจบปวย / โรคจากการ
ทางาน (Occupational Disease
Rate: ODR)
อัตราการขาดงาน
(Absentee Rate: AR)
จานวนวันลาปวย
จานวนชั่วโมงที่หยุดงานเนื่องจาก
การเจบปวยที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับงาน

หน่วย

ช่วงเวลา ม.ค.-ธ.ค. 2563
จาแนกตามพื้นที่
สาขากรุงเทพ
สานักงาน
สาขา
และ
ใหญ่
ต่างจังหวัด
ปริมณฑล
0.00
0.00
0.00

รวม

ชาย

หญิง

จานวนคนต่อชั่วโมงการ
ทางาน 200,000 ชั่วโมง
จานวนคนต่อชั่วโมงการ
ทางาน 200,000 ชั่วโมง
จานวนวันที่สู เสียไปต่อ
ชั่วโมงการทางาน 200,000
ชั่วโมง
จานวนคนต่อชั่วโมงการ
ทางาน 200,000 ชั่วโมง

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.50

1.00

1.31

1.59

0.17

1.16

ร้อยละ

0.74

0.91

0.99

1.26

0.42

0.86

1,414
10,322.2

3,889
28,389.7

4,039
29,484.7

577
4,212.1

687
5,015.1

5,303
38,711.9

วัน
วัน X 7.30 ชั่วโมง
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หมายเหตุ: 1) ค่าตัวเลขที่ได้จากการคานวณอ้างอิงตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO) : ILO-OSH 2001
2) การบาดเจบถงขั้นหยุดงาน คือการบาดเจบที่ทา ห้หยุดงานตั้งแต่ 1 วันข้นไป (เริ่มนับวันหยุดจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ)
3) อัตราความรุนแรงของการบาดเจบ เดิม ช้คาว่า อัตราวันสู เสีย
4) การคานวณชั่วโมงการทางาน เป็นข้อมูลที่มาจากระบบการบันทกเวลางาน (Employee Self Service) ของพนักงานประจา และพนักงานสั าจ้าง ตั้งแต่เดือนมกราคม ธันวาคม 2563 ข้อมูลเวลาการทางานรวมถง ข้อมูลการทางานล่วงเวลา (Over Time Working) ข้อมูลรวมพนักงานลาออกระหว่างปี โดยจะนาเฉพาะเวลาการทางานจริง
นช่วงระยะเวลาที่ยังคงเป็นพนักงานอยู่มาคานวณ

ทิสโก้ ห้ความสาคั ต่อภัยอันตรายที่อาจเกิดข้นจากการบุกรุกและความรุนแรงโดย ู้ไม่หวังดี รวมถงสถานการณ์การ
โจรกรรม การประท้วง และการก่อการร้ายอื่นๆ จงกาหนด ห้มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย ทั้ง นด้านการควบคุม การเข้าถง
พื้ น ที่ (Space Access Control) ประกอบด้ ว ยการก าหนดชั้ น ความปลอดภั ย หรื อ ประเภทของพื้ น ที่ (Space Classification)
การกาหนด ห้มี การลงทะเบียน ู้มาติดต่อพื้นที่ควบคุม การกาหนดสิทธิ์ และควบคุมการเข้า -ออกด้วยระบบ Access Control
เจ้ าหน้าที่รั กษาความปลอดภั ย และติ ดตั้ งอุ ปกรณ์ ระบบสั าณเตือนการบุกรุกและกล้องวงจรปิ ด ตลอดจน มี แ นรองรั บ
สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ่ ง ช้ เ ป็ น แนวทางป ิ บั ติ ส าหรั บ BCM Team พนั ก งาน และ ู้ ม าติ ด ต่ อ ภาย นพื้ น ที่ ส านั ก งานทิ ส โก้
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน และลดความสู เสียต่างๆ ที่อาจเกิดข้น
สาหรับ นปี 2563 ที่ ่านมา กลุ่มทิสโก้ยังคง ห้พนักงานดาเนินงานด้วยขั้นตอนการทางานเดิม แต่เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 นวงกว้าง จงส่ง ลกระทบและการปรับตัว นด้านขั้นตอนการทางาน ทรัพยากรบุคคล ตลอดจน
นโยบายต่ างๆ ของบริ ษั ท อย่ า งไรก ตาม กลุ่ ม ทิ สโก้ มี ความห่ ว ง ย นสุ ข ภาพและสวั สดิ ภาพของพนั ก งาน จ งมี ก าร ช้ แ น
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) มา ช้ นการวางแ นการทางาน โดยพนักงานส่วนกลางมีการแบ่งทีมทางาน นสองพื้นที่พร้อมกัน
(split sites) หรือการเข้าทางาน นสานักงานสลับกับการ Work From Home เพื่อลดความเสี่ยง และ ห้สามารถทาการเว้นระยะห่าง
ทางสังคม (Social Distancing) ได้ตามมาตรการของสาธารณสุข รวมถงการอนุ าต ห้พนักงานสามารถเหลื่อมเวลาทางานได้
เพื่อลดความแออัดและเพิ่มความสะดวก นการเดินทาง อีกทั้ง ยังคงเ ้าระวังสาหรับพนักงานที่ป ิบัติงานอยู่ นพื้ นที่ที่มีความเสี่ยง
ต่อการแพร่ระบาดสูงด้วย
9. การวางแผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Planning)
เพื่อเป็นการเตรียมองค์กร ห้พร้อมสาหรับอนาคต งาน นตาแหน่งสาคั ๆ ทั้งหมดจะต้องมีการพั นาตัว ู้สืบทอด
ตาแหน่งและมีการวางแ นการพั นาไว้โดยละเอียด การวางแ นสืบทอดตาแหน่งจะกากับดูแลโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยการสนับสนุนจาก ายทรัพยากรบุคคล
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทแม่ทาหน้าที่ดูแล ห้มีการจัดทาแ นสืบทอดตาแหน่งของ
ู้บริหารสูงสุดของบริษัท นกลุ่มทิสโก้ เพื่อ ห้การดาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง โดยจะดาเนินการทบทวนแ นดังกล่าว
เป็นระยะๆ ตลอดจน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ห ่จะทาหน้าที่คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดารงตาแหน่ง ู้บริหารระดับสูง นบริษัท และบริษัทย่อยที่มีสัดส่วนรายได้เกินกว่า
ร้อยละ 25 ของรายได้รวมของกลุ่ม
8.5.3 งานด้านการพัฒนาองค์กร
กลุ่มทิสโก้ยังคงดาเนินโครงการเพื่อการพั นาอย่างต่อเนื่อง ตามหลักการที่มุ่งเน้นไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization) โดยได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง บริ ษั ท ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ทิ ส โก้ จ ากั ด (TISCO Learning Center Co., Ltd.)
เป็นหน่วยงาน ่งมีเป้าหมาย นการวางแ นการพั นาและจัดหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ห้กับองค์กร
่านการพั นาศักยภาพและประสิทธิ ล การเพิ่ม ลิตภาพ และการพั นาศักยภาพความเป็ น ู้นา โดยการพั นาองค์กรและ
บุคลากร นทุกระดับชั้น เพื่อพั นาและเสริมสร้างศักยภาพ ห้กับทรัพยากรบุคคล ห้สามารถป ิบัติงานได้อย่างเตมประสิทธิภาพ
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่งสิ่งเหล่านี้ได้ทา ห้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อองค์กรอย่างมากและนามา ่งการพั นาเชิงยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยระหว่ างปี
กลุ่มทิสโก้ได้มีการจัดหลักสูตรการพั นาต่างๆ แบ่งเป็น 9 โครงการหลัก ดังนี้
1. โครงการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ประกอบด้วยโครงการพั นาศักยภาพ ู้จัดการและเจ้าหน้าที่ นสายธุรกิจต่างๆ รวม 7 โครงการย่อย
1.1 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (CMR Program)
พนักงานเจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่า ื้อรถยนต์ (Car Marketing Representative: CMR) มีบทบาทสาคั นการนาเสนอ
และ ห้คาแนะนา ลิตภัณ ์สินเชื่อรายย่อย กลุ่มทิสโก้จงได้กาหนดหลักสูตรอบรมสาหรับพนักงาน หม่ และพนักงานปจจุบัน โดยมี
การจัดการอบรม ้าอย่างสม่าเสมอ เพื่อ ห้พนักงานได้รับความรู้ความเข้า จเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการเป็น CMR การทบทวน
กระบวนการทางาน และ ห้พนักงานมีความรู้ด้าน ลิตภัณ ์สินเชื่อรายย่อยอย่างครบวงจร พร้อม ึกทักษะที่เกี่ยวข้องเพื่อ ห้บริการ
ลูกค้าได้อย่างเป็นมืออาชีพ
1.2 โครงการพัฒนาผู้จัดการสาขา (Branch Manager Program)
ู้จัดการสาขาเป็น ู้บริหารประจาแต่ละสาขา มีหน้าที่และบทบาทสาคั นการดูแลและควบคุมการดาเนินงาน
ของสาขา ห้เป็นไปตามเป้าหมายของธุรกิจ กลุ่มทิสโก้จงกาหนดหลักสูตรเพื่อ ห้ ู้จัดการสาขา มีความรู้ นแนวทางการทาธุรกิ จ
สภาวะเศรษฐกิจ นปจจุบัน ก เกณ ์และวิธีการทางานที่ถูกต้อง รวมถงทักษะ นการบริหารจัดการทีม อันแสดงถงความเป็น
มืออาชีพและเป็นกาลัง ลักดัน ห้ธุรกิจขององค์กรประสบความสาเรจ
1.3 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเอนกประสงค์และการขายตรง (All Finance)
เจ้าหน้าที่ All Finance มีหน้าที่นาเสนอ ลิตภัณ ์สินเชื่อประเภทต่าง ๆ ห้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ่งพนักงานกลุ่ม
นี้จะต้องมีความรู้ น ลิตภัณ ์ มีความแม่นยา นกระบวนการทางาน ก ระเบียบต่าง ๆ รวมถงมีทักษะการทาตลาดอย่างมืออาชีพ
1.4 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (Credit)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (Credit) มีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อ ช้ประกอบการตัดสิน จ นการ ห้สินเชื่อกับ
ลูกค้ารายย่อย ่งพนักงานกลุ่มนี้จะต้องมีความรู้และทักษะ นการวิเคราะห์สินเชื่อ รวมถงต้องมีความแม่นยา นก ระเบี ยบ และ
กระบวนการทางาน นเรื่องต่าง ๆ เพื่อสามารถวิเคราะห์ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และธนาคารฯ กสามารถปล่อยสินเชื่อ ห้กับลูกค้าที่มี
คุณภาพ ดังนั้นการทบทวน ความรู้ นเรื่องดังกล่าวจงมีความสาคั และจาเป็นต่อการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer Service)
เจ้าหน้าที่ Customer Service มีหน้าที่ ห้บริการลูกค้าประจาสาขา เป็น ู้ ห้บริการลูกค้าที่เข้ามาติดต่อทาธุรกรรม
กับธนาคาร ่งพนักงานกลุ่มนี้จะต้องมีความรู้และทักษะ นการ ห้บริการที่เป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความพงพอ จสูงสุด ห้กั บลูกค้า
่งไม่เพียงแต่การ ห้บริการที่เป็นมืออาชีพ ความแม่นยา นการทางานกเป็นสิ่งสาคั ที่ต้องมีการทบทวนกระบวนการทางานอยู่เสมอ
1.6 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ควบคุมสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (RSC Program)
เจ้าหน้าที่ ควบคุมสินเชื่อธุรกิ จขนาดกลางและขนาดย่ อมเป็น ู้ที่ มีหน้ าที่วิ เคราะห์ข้ อมูลของลู กค้าเพื่อนามา
พิจารณาการ ห้สินเชื่ อ โดยเจ้าหน้าที่กลุ่ มนี้มี ความจาเป็นที่จะต้องมีความรู้ และแม่ นยาเกี่ยวกั บกระบวนการทางาน รวมถ ง
ก ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการป ิบัติงานอย่างถูกต้อง
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1.7 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้บริการธนกิจสาขา (Refresh COS)
เจ้าหน้าที่ ห้บริการธนกิจสาขา จะต้องมีการทบทวนความรู้และทักษะที่จาเป็น นการ ห้บริการได้อย่างเชี่ยวชา
การปรับปรุงวิธีการทางาน ห้สอดคล้องกับก ระเบียบ หม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยยังคงคานงถงการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
และสร้างความพงพอ จสูงสุด ห้กับลูกค้า
2. โครงการพัฒนาผู้บริหาร (TISCO Leadership Development Program)
กลุ่มทิสโก้มีการพั นา ู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเจริ เติบโตของธุรกิจ ่งทา ห้มีการเปลี่ยนแปลง
ทั้ง นแง่ของแนวทาง นการดาเนินธุรกิจ การ ห้นโยบายต่าง ๆ รวมถงการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของทิสโก้แบรนด์เป็น "ทิสโก้ โอกาส
สร้างได้" ดังนั้น ู้ดารงตาแหน่ง “หัวหน้างาน” นทุกระดับที่เป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรทุกคน ถือเป็นบุคลากรที่มีความสาคั ยิ่งต่อ
องค์กร ไม่เพียงแต่จะต้องตระหนักและเข้า จถงบริบทภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว (External Change) เพื่อการปรับตัว
ห้ทัน แต่ยังจะต้องสามารถกระตุ้นจูง จ ห้ทีมงานภาย นหน่วยงานของตนเองเกิดความเข้า จและสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ตลอดจนวิธีการทางาน ห้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกได้ด้วย และเพื่อ ห้การพั นาศักยภาพของ ู้บริหาร นทุกระดับเป็นไป น
ทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร ทิสโก้จงกาหนด ห้มี "โครงการพั นาศักยภาพ ู้บริหาร TISCO Leadership Development Program"
สาหรับพนักงานระดับหัวหน้างานทุกคน โดยแบ่งเป็นโครงการสาหรับ ู้บริหารระดับกลาง และ ู้บริหารระดับต้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ ห้ ู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ศิลปะการเป็น ู้นาที่ดีมีความสามารถทั้ง นด้านความเข้า จเรื่ององค์กร ความสาคั
ของภาวะ ู้นากับการบริหารคน การทาความเข้า จประเภทของ ู้ ต้บังคับบั ชา เรียนรู้รูปแบบการบริหารงานของตนเอง เพื่อรับมือ
กับองค์กรยุค หม่ และสามารถนาไปพั นาศักยภาพของทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีการเชิ ู้บริหารจาก
หน่วยงานภายนอก และ ู้ทรงคุณวุ ิมาบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นด้านการบริหาร เพื่อเปิดมุมมองและกรอบความคิด น
การจัดการของ ู้บริหารด้วย
3. โครงการพัฒนาผู้บริหารฝึกหัด (Executive Trainee Development Program)
โครงการนี้ จั ดข้ นโดยมี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อพั นาความรู้ ทั กษะและความสามารถของ ู้ เรี ยน เพื่ อ ห้ สอดคล้ องกั บ
กลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจขององค์กร โดยกลุ่ม ู้เรียน คือ บุคลากร ู้ที่ได้รับการคัดเลือก ห้เป็นกลุ่ม ู้มีศักยภาพขององค์กร และนามา
พั นาเพื่อ ห้เติบโตเป็น ู้บริหารขององค์กร นอนาคต ่ง ู้เรียนจะไม่ได้ถูกพั นาเพียงด้าน ดด้านหน่งเท่านั้น แต่จะถูกหล่อหลอม
ห้มีความรู้โดยรอบด้านเกี่ยวกับธุรกิจทั้งหมดขององค์กร นอกจากนี้ ู้เรียนยังต้องพั นาทักษะการสื่อสารและการสร้างสัมพันธ์ที่ดี
กับ ู้อื่น ่านการทาโครงงานร่วมกับ ู้เรียนคนอื่นจากต่างสายงาน นองค์กร รวมทั้งเรียนรู้ปรัช าที่สามารถนาไป ช้ นการทางาน
อย่างมีความสุขและมีคุณภาพ ตลอดจนต้องเปิดรับสิ่ง หม่ๆและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยู่เสมอ
4. การฝึกอบรมความรู้พื้นฐานสาหรับหัวหน้างานใหม่ (New Manager Orientation Program)
กลุ่มทิสโก้ตระหนักถงความสาคั ของหัวหน้างาน นการบริหารเพื่อการควบคุมงานและ การบริหารกากับดูแลบุคคล น
หน่วยงาน ห้สามารถป ิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้พื้นฐานสาหรับหัวหน้างานเป็นสิ่งที่หัวหน้างานต้องนาไปประยุกต์
และ ป ิบัติ การคิดเชิงกลยุทธ์ นแบบต่างๆ คือพื้นฐานของการจัดการทั้งหมดของ ู้บริหาร นการนาไป ช้เพื่อวางแ น และตัดสิน จ
ทางธุรกิจ
5. การฝึกอบรมตามความรู้ความสามารถเฉพาะ (Competencies)
กลุ่มทิสโก้ได้ ห้ความสาคั กับการพั นาศักยภาพพนักงานตามความรู้ความสามารถเฉพาะตามหน้าที่งานทั้งความรู้
เฉพาะทาง ความรู้ด้านธุรกิจ และการพั นาตนเอง เพื่อส่งเสริม ห้พนักงานมีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง นการป ิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิ ล โดยมีแ นพั นาตาม Learning roadmap ทีเ่ หมาะสมตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน และสนับสนุน
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ห้พนักงานได้รับการพั นาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการ ึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานภาย น และการ ึกอบรมที่จัดโดยสถาบัน
ภายนอก
6. โครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (TISCO Brand Values)
กลุ่มทิสโก้ได้ ห้ความสาคั นการตระหนักรู้และส่งเสริ ม ห้พนักงานยดมั่น นค่านิยมองค์กร คือ ความเชี่ยวชา
(Mastery) ความ ื่อสัตย์ (Integrity) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) และ ส่ จ นลูกค้า (Customer Priority) นอกจากนี้ ยังได้กาหนด
อุปนิสัยเพิ่มเติม คือ ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และการ ห้คาแนะนา (Guidance) โดยมุ่งเน้น ห้พนักงาน นทุกระดับสามารถ
แสดงออกได้อย่างสอดคล้องกับค่านิยมและวิสัยทัศน์ขององค์กร ่านโครงการ Value in Practice ่งเริ่มจากการถ่ายทอดวิสัยทัศน์
และค่ า นิ ย มจากระดั บ ู้ บ ริ ห าร ห้ กั บ หั ว หน้ า งานเพื่ อ สร้ า งความเข้ า จที่ ต รงกั น และสามารถน าไปสู่ ก ารป ิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้
อย่ างสอดคล้ องของพนั กงานทุ กระดั บ รวมถ งการออกแบบการสื่อสารและหลั กสูตร ึ กอบรมที่ จะต้ องสอดคล้ องกับค่ านิ ยม
อย่างชัดเจนและได้บรรจุไว้ นการ ึกอบรม กิจกรรมพนักงาน นรูปแบบต่างๆ ดังนี้
นการ ึกอบรมพนักงาน จะเริ่มสร้างการตระหนักรู้และความเข้า จ นพฤติกรรมค่านิยม นการปฐมนิเทศพนักงาน การ
ึกอบรมความรู้ ห้พนักงานมีความรู้และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยม เช่น ความเชี่ยวชา ลิตภัณ ์และกระบวนการทางานที่
มีอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมุ่งพั นา ห้พนักงานสามารถ ห้คาแนะนาและถ่ายทอดความรูเ้ บื้องต้นด้านการเงิน ่านการจัดแคมป์วิชาการ
ห้กับเยาวชน นระดับมัธยมศกษาและอุดมศกษา การอบรม Market Conduct ทางานอย่าง ื่อสัตย์สุจริต ไม่ปิดบังข้อมูลแก่ลูกค้า
อันเป็นสิ่งที่ทิสโก้ ห้ความสาคั เสมอมา
กิจกรรมพนักงานและการสื่อสารเกี่ยวกับค่านิยมองค์กร ได้กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการแสดงออกและ
น าค่ า นิ ย มขององค์ ก รมา ช้ นการป ิ บั ติ ห น้ า ที่ โดยสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มประชุ ม เพื่ อ แก้ ป หา นองค์ ก รอย่ า งสร้ า งสรรค์
รวมถงการจัดโครงการประกวดและโครงการชมเชยต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ค่านิยมและวั นธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้ได้มีการวัด ลพฤติกรรมค่านิยมองค์กร ่านแบบสารวจความพงพอ จพนักงานประจาปี โดยพบว่า
นปี 2563 พนักงาน นกลุ่มทิสโก้สามารถแสดงออกถงค่านิยมทั้งหก ระดับคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมค่านิยมอยู่ที่ 8.47 จากคะแนน
เตม 10 คะแนน เพิ่มข้นจากปี 2562 ที่คะแนนอยู่ที่ 8.31 คะแนน จาก ลการสารวจพบว่าพนักงานสามารถสะท้อนค่านิยม Integrity
(ความ ื่ อ สั ต ย์ ) Customer Priority ( ห้ ค วามส าคั กั บ ลู ก ค้ า ) Guidance ( ห้ ค าแนะน า) และ Mastery (ความเชี่ ย วชา )
ได้อย่างเด่นชัด ่งสอดคล้องกับแนวทางที่องค์กรมุ่งเน้นมาอย่างต่ อเนื่อง ทั้งนี้ เมื่อดูคะแนนการสารวจของหน่วยงานภายนอก น
หัวข้อเดียวกัน พบว่าพนักงานมีความรู้ ความเข้า จ และมองเหนพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร นทุกวัน โดยได้คะแนนสูง
ถงร้อยละ 84
นอกจากการสารวจความพงพอ จพนักงานประจาปีแล้ว กลุ่มทิสโก้ได้จัด ห้มีการสารวจความพงพอ จของพนักงาน จาก
การประเมิ นของหน่วยงานอิ สระภายนอกเป็นประจา โดย นปี 2563 ท าการสารวจโดยคิ นเ นทริค ประเทศไทย (Kincentric
Thailand) โดย นครั้งนี้ คะแนนการประเมิน นภาพรวมของโครงการได้คะแนนเพิ่มข้นกว่าการสารวจ นปี 2561 และอยู่ นระดับสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของภูมิภาค
7. ระบบจัดการการเรียนรู้และ e-learning (Learning Management System & e-Learning)
กลุ่มทิสโก้ตระหนักถงความสาคั ของการที่พนักงานทุกคน นองค์กร สามารถเข้าถงและได้รับการพั นาศักยภาพและ
ความรู้อย่างต่อเนื่อง จงได้พั นาระบบจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System) ่งจะช่วย ห้พนักงานทุกคน สามารถ
เข้าถงองค์ความรู้ ่านการศกษา นรูปแบบ e-learning และสามารถติดตาม ลการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ โดยพนักงานทุกคน น
องค์กร ได้รับการเรียนรู้และทดสอบ ่านระบบ e-Learning ได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มระบบการเรียนรู้ ่าน Micro
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Content และ Podcast เพื่อ ห้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้อย่างสะดวกรวดเรว ่านรูปแบบและช่องทางที่ไม่เป็นทางการ เพื่อกระตุ้น
ห้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวโน้มของรูปแบบการเรียนรู้ร่วมสมัยด้วย
8. โครงการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
กลุ่ ม ทิ สโก้ ค าน งถ งความเชี่ ย วชา และป จจั ย แห่ ง ความส าเร จต่ า ง ๆ ที่ สะสมและถ่ า ยทอดต่ อ กั น มา นองค์ ก ร
มาอย่างยาวนาน และเพื่อ ห้การรวบรวมและนาองค์ความรู้เหล่านี้ไป ช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จงได้มีการริเริ่มโครงการจัดการ
องค์ความรู้ (Knowledge Management) ข้น เพื่อถอดองค์ความรู้ นองค์กร ห้ครบถ้วนไม่สู หาย โดยเริ่มจากบุคลากร ู้เชี่ยวชา
และมีประสบการณ์ รวมถง ู้เกษียณอายุ และนามารวบรวมอย่างเป็นระบบ เพื่อเ ยแพร่ ห้พนักงานได้เรียนรู้ และเป็นทรัพยากรที่จะ
ช้ นการพั นาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่อง นอนาคต
9. โครงการสร้างวัฒนธรรมเพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลง (OASIS)
เพื่อตอบรับต่อความเปลี่ยนแปลง นสภาพเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีที่เกิดข้นอย่างต่อเนื่อง กลุ่มทิสโก้ได้จัด ห้มี
โครงการสร้ างวั นธรรมเพื่ อ ความก้ าวทั นความเปลี่ ยนแปลง โดยสร้ า ง Growth Mindset ห้ กั บพนั กงาน นทุ ก ระดั บ โดยมี
วัตถุประสงค์ ห้พนักงานสามารถเปิดรับไอเดียและแนวคิด หม่ๆ ตลอดจนนามาประยุกต์ปรับ ช้ รวมถงการเกบและส่งต่อความรู้ ห้
กว้างขวาง นองค์กร จงทา ห้เกิดโครงการโอเอ ิส (OASIS) เปิดรับ-ปรับ ช้- ห้ต่อ เพื่อ ห้พนักงานสามารถก้าวทันและปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมได้ นยุคปจจุบันได้ ่งเป็นจุดเริ่มต้น นการสร้างนวัตกรรม ห้เกิดข้น นธุรกิจและองค์กร โดยการเรียนรู้ ค้นคว้า และ
สร้าง ลงานจากพนักงาน นทุกพื้นที่ ่งโครงการนี้ สร้าง ลลัพธ์ได้เป็นที่น่าพอ จ โดยทา ห้เกิดพื้นที่และสภาพแวดล้อม ห้เกิ ด
การแบ่ งป นและแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ นองค์กร สร้ างโอกาส นการแสดงความคิ ดเหนและไอเดีย หม่ ๆ นาไปสู่การเสนอแนวคิ ด
จัดการประกวด และลงมือทาไอเดีย ห้เกิดข้นจริงได้ นองค์กร
โครงการโอเอ ิส (OASIS) เปิดรับ-ปรับ ช้- ห้ต่อ ได้รับรางวัล โครงการรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพั นาทรัพยากร
มนุษย์ ประจาปี 2563 (Thailand HR Innovation Award 2020) ของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยร่วมกับ สถาบัน
พั นาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล สถาบันเพิ่ม ล ลิตแห่งชาติ และคณะพั นาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณ ิตพั นบริหารศาสตร์
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นอกจากนี้ ทิสโก้ยังมีหลักสูตรการ ึกอบรมอื่นๆ เพื่อพั นาศักยภาพของพนักงานอีกรวม 226 หลักสูตร
หลักสูตรการพัฒนาบุคคลากรของทิสโก้
โครงการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ













โครงการพั นาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
โครงการพั นาเจ้าหน้าที่ ห้บริการธนกิจสาขา
โครงการพั นาเจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่า ื้อรถยนต์
โครงการพั นา ู้จัดการเช่า ื้อ
โครงการพั นาเจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อรายย่อย
โครงการพั นา ู้จัดการป ิบัติการ
โครงการพั นา ู้จัดการสาขา
โครงการพั นาเจ้าหน้าที่สินเชื่ออเนกประสงค์และ
การขายตรง
โครงการพั นาพนักงานบริการลูกค้า
โครงการพั นาพนักงานบริการตัวแทนจาหน่าย
โครงการพั นา ู้จัดการเขตสมหวัง
โครงการยกระดับวิชาชีพด้านการแนะนา และ
วางแ นการลงทุนและคุ้มครองความเสี่ยง

โครงการพัฒนาผู้บริหาร
โครงการสาหรับ ู้บริหาร
ระดับกลาง
 โครงการสาหรับ ู้บริหารระดับต้น
 โครงการพั นา ู้บริหาร ึกหัด
 การ ึกอบรมความรู้พื้นฐาน
สาหรับหัวหน้างาน หม่
(New Manager Orientation
Program)


โครงการปลูกฝังค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร


การฝึกอบรมตามความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน
มีแ นพั นาตามแ นการเรียนรู้
(Learning Roadmap) ที่เหมาะสม
ตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
ของแต่ละหน่วยงาน

โครงการจัดการองค์ความรู้

โครงการพั นากระบวนการคิด
เชิงออกแบบ (Design thinking)

ระบบจัดการการเรียนรู้
และ e-Learning

รวบรวมและถอดองค์ความรู้จาก
ู้เชี่ยวชา และมีประสบการณ์
ตลอดจน ู้เกษียณอายุ อย่างเป็น
ระบบ เพื่อนา มาถ่ายทอดและ
เ ยแพร่ ห้กับพนักงาน

จานวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี
ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน
จานวนชั่วโมง ึกอบรมเฉลี่ย (ชม./คน/ปี)
จานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจาแนกตามเพศ (ชม./คน/ปี)
ชาย
ห ิง
จานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจาแนกตามระดับตาแหน่งงาน (ชม./คน/ปี)
ระดับ ู้บริหาร (1)
ไม่ ช่ระดับ ู้บริหาร (2)
จานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจาแนกตามสายธุรกิจ (ชม./คน/ปี)
ลูกค้ารายย่อย
ลูกค้าบรรษัท
ลูกค้าธนบดีและจัดการกองทุน
สนับสนุนองค์กร
หมายเหตุ

(1)
(2)

ระดับ ู้บริหาร หมายถง ระดับหัวหน้างานจนถงระดับ ู้บริหาร
ไม่ ช่ระดับ ู้บริหาร หมายถง พนักงานต่ากว่าระดับหัวหน้างาน

72

ปี 2561
31.74

ปี 2562
23.00

ปี 2563
25.65

36.34
29.64

27.04
21.16

26.02
25.49

51.79
31.36

38.22
22.72

34.29
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3.80
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36.00
42.99

23.96
14.56
30.92
27.94

ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 9 การกากับดูแลกิจการ

9.

การกากับดูแลกิจการ

9.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะบริษัทย่อยของกลุ่มทิสโก้ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ
(Corporate Governance Policy) ของกลุ่มทิสโก้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของธนาคารให้ปฏิบัติตาม
นโยบายการกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ซึ่งกากับดูแลโดยบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัทแม่”) นอกจาก
การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบีย น ปี 2560 ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แล้ว กลุ่มทิสโก้ยังกาหนดให้ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) เป็นประจาทุกปี
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนทั้งทางธุรกิจและทางสังคม รวมถึงการสร้างมูลค่าสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และเป็นประโยชน์แก่
ผู้มี ส่วนได้ เสี ยทุกกลุ่ ม ตลอดจนเป็ นแนวทางให้แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนั กงานของกลุ่ มทิ สโก้ในการปฏิบั ติ ตามกฎหมาย
กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการกากับดูแลกิจการจะเป็นผู้พิจารณาและ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
นโยบายการกากับดูแลกิจการของทิสโก้ ครอบคลุมถึงองค์ประกอบ และหน้าที่ความรับผิดชอบในโครงสร้างการกากับดูแ ล
กิจ การ แนวปฏิบัติใ นการกากับ ดูแ ลกิจ การ โครงสร้า งการปฏิบัติง าน หน้า ที่ข อง องค์ค ณะกากับ ดูแ ล และนโยบายการ
ปฏิบัติงานแบบรวมศูนย์ เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการของกลุ่มอย่างเคร่งครัดและสม่าเสมอ
ทั้งในระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนั กงาน ผ่ าน 5 หลั กการก ากั บดู แลกิจการที่ ดี ได้ แก่ สิ ทธิ ของผู้ ถือหุ้นและการปฏิ บัติ ต่ อ
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ
ความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบสูงสุด มีความโปร่งใส และ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้บริษัทในกลุ่มทิสโก้มีการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต
มีประสิทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล (รายละเอี ยดของแนวปฏิ บัติ ในการก ากั บดู แลกิ จการของกลุ่ มทิสโก้ สามารถดู เพิ่ มเติ มได้ ที่
www.tisco.co.th)
เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนจรรยาบรรณ และสามารถ
นาไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม กลุ่มทิสโก้ให้พนักงานทุกคนทาแบบทดสอบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงาน
ตลอดจนนโยบายทรัพยากรบุคคล ผ่านระบบอินทราเน็ตของกลุ่มทิสโก้เป็นประจาทุกปี และนาผลที่ได้มาประเมินระดับความรู้และ
ความเข้าใจของพนักงานเพื่อปรับปรุงการสื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจอย่างทั่วถึง และตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการส่งเสริม
การกากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร โดยกลุ่มทิสโก้พัฒนาและปรับปรุงแบบทดสอบดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบ
ที่เ ปลี่ย นแปลงไปตลอดเวลา และกาหนดให้พ นัก งานที่ ไ ด้ผลทดสอบไม่ถึง เกณฑ์ที่กาหนด ศึก ษาหาความรู้เ พิ่มเติมและ
ทาแบบทดสอบจนผ่านเกณฑ์ นอกจากการกาหนดให้พนักงานปัจจุบันต้องทาแบบทดสอบโดยถือเป็น ส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานแล้ว พนักงานที่เข้าทางานระหว่างปีทุกคนก็ถูกกาหนดให้ทาแบบทดสอบดังกล่าวด้วยเพิ่มเติมจากการเข้าฟังกฎระเบียบ
ในการปฐมนิเทศ ทั้งนี้ ผลการทดสอบดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานในรอบการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจาปี
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นโยบายกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ใช้บังคับกับบริษัทในกลุ่มทั้งหมด สรุปได้ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
กลุ่มทิสโก้ ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและมุ่งมั่นที่จะพิทักษ์และอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของ
ผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกาไรของกลุ่มทิสโก้ การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอผ่านช่องทางและ
เวลาที่เหมาะสม การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ รวมถึงการได้รับ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานของกลุ่มทิสโก้อย่างเพียงพอเพื่อการตัดสินใจ
กลุ่มทิสโก้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย บุคคลธรรมดาหรือ
สถาบัน สัญชาติไทยหรือต่างชาติ ทั้งที่เป็นผู้บริหารหรือไม่เป็นผู้บริหาร โดยมีนโยบายดังนี้
ก) ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะได้รับการคุ้มครองจากการกระทาที่ไม่เป็นธรรมทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
ข) กาหนดหลักเกณฑ์การห้ามใช้ข้อมูลภายในไว้อย่างเข้มงวด
ค) คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องเปิดเผยธุรกรรมที่ตนมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบโดยตรงกับ
กลุ่มทิสโก้อย่างมีนัยสาคัญ ไม่ว่าจะโดยทางตรง ทางอ้อม หรือผ่านบุคคลที่สาม
กลุ่ มทิ สโก้ มี นโยบายส่ งเสริ มให้ ผู้ถื อหุ้ นทุ กราย (ทั้ งผู้ ถื อหุ้ นที่ เป็ นบุ คคลธรรมดา นิ ติ บุ คคล และนั กลงทุ นสถาบั น )
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยกลุ่มทิสโก้ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าว
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม พร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (สาหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป ซึ่งเป็นแบบทั่วไป) แบบ ข.
(สาหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป ซึ่งเป็นแบบกาหนดรายการชัดเจน) และแบบ ค. (สาหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศ
ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) เพื่ อให้ ผู้ถือหุ้นที่ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ มอบฉั นทะให้ผู้อื่นเข้าร่ วมประชุ มแทน นอกจากนี้
กลุ่มทิสโก้ได้ติดต่อนักลงทุนสถาบันที่เป็นกองทุนหรือคัสโตเดียน เพื่อส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม และอานวยความสะดวกในการช่วย
ตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วมประชุมก่อนล่วงหน้า รวมถึงมีการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่างๆ อีกด้วย
ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีซึ่งต้องจัดภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี
บัญชีแล้ว คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการกาหนด ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้ได้เปิดโอกาส
ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ต้องการร้องขอต่อคณะกรรมการให้มีการเรียกประชุมวิสามัญได้ โดยอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของ
บริษัทที่กาหนดไว้
กลุ่มทิสโก้ให้ความสาคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเป็นโอกาสสาคัญที่ผู้ถือหุ้นจะสามารถใช้สิทธิเพื่อมี
ส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องสาคัญต่างๆ ของกิจการ ซึ่งได้อานวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ดังนี้


การแจ้งรายละเอียดการประชุมและเอกสารการประชุม

กลุ่มทิสโก้ จั ดท าเอกสารการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเปิดเผยให้ นักลงทุ นทราบเป็ นการทั่ วไป
ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยแจ้งการเปิดเผยข้อมูลให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มทิสโก้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
ประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ในขณะที่กลุ่มทิสโก้จะดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการ
ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 14 วัน (กรณีที่มีวาระการประชุมที่สาคัญ) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมาย
กาหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวาระการประชุมระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว
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การเข้าร่วมประชุม

กลุ่มทิสโก้ จัดให้ มีเจ้าหน้ าที่ เพื่ อตรวจสอบเอกสารของผู้ถื อหุ้ นหรือผู้รั บมอบฉันทะที่มี สิทธิเข้าร่วมประชุมตาม
รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อรักษาสิทธิ
และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น กลุ่มทิสโก้ ได้นาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
ลงทะเบียนพร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย ส่งผลให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และ
ถูกต้อง นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุม ผู้ถื อหุ้นยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพื่ อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังมิได้
ลงคะแนนได้อีกด้วย สาหรับผู้ถือหุ้นทีไ่ ม่สามารถมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น รวมถึง
กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทเข้าประชุมแทนนั้น กลุ่มทิสโก้ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระมากกว่า 1 ราย พร้อมประวัติให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณามอบฉันทะ โดยแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ อีกทั้ง สามารถออก
เสียงลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึ่งนาส่งให้ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ธนาคารได้เสนอชื่อกรรมการอิสระพร้อมประวัติให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
มอบฉันทะ จานวน 2 ท่าน ได้แก่ ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะประเภทอื่น และหนังสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร


การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ก่อนวันประชุม กลุ่มทิสโก้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาถามเกี่ยวกับบริษัทและวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการ
และฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุมผ่านทางโทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นการล่วงหน้า
ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดง
ความคิดเห็นและสอบถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ บริษัทจะดาเนินการอย่างดีที่สุดให้กรรมการ
ทุก ราย ผู้ บ ริห ารระดับ สู งของบริ ษัท และบริษั ท ย่อ ย รวมทั้ ง ผู้สอบบั ญ ชี เข้า ร่ วมประชุ มผู้ ถื อหุ้ น เพื่ อ ชี้แ จงข้ อ ซัก ถามอี กด้ ว ย
โดยกรรมการและผู้บริหารจะอธิบายและชี้แจงเหตุผลอย่างตรงประเด็นจนเป็นที่กระจ่าง
ในการประชุ มสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2563 ภายใต้ สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรั ส COVID-19 ส่ งผลให้
กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจานวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 80.0000 ของจานวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน พร้อมด้วยผู้บริหาร
ระดับสูงของกลุ่มทิสโก้และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมเป็นสักขีพยานด้วย


การดาเนินการประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาระเบียบวาระตามลาดับที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้
เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง มีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ใน
หนังสือนัดประชุมก็ได้ โดยก่อนเริ่มพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ จะมีการแจ้งจานวนหรือสัดส่วนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วม
ประชุม รวมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบสิทธิในการลงคะแนน คะแนนเสียงที่ต้องการในแต่ละวาระ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนใน
แต่ละระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะให้มาร่วมประชุม มีสิทธิออกเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น
ยกเว้นวาระการพิจารณาเลือกตั้ งกรรมการซึ่ งใช้วิ ธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) สาหรับการออกเสียง
ลงคะแนน กลุ่ มทิ สโก้ ได้ น าบั ตรลงคะแนนมาใช้ ในการออกเสี ยงในทุ กวาระรวมทั้ ง วาระการพิ จารณาเลื อกตั้ งกรรมการเพื่ อ
ความโปร่ ง ใสตรวจสอบได้ แ ละเพื่ อ ให้ การปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น ไปอย่ า งเท่ า เที ยมกั น มากที่ สุ ด ทั้ ง นี้ กลุ่ ม ทิ สโก้ ได้ จั ด ให้ มี
บุคคลภายนอกทาหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท เมื่อเสร็จสิ้น
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การตรวจนับคะแนน จะประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่
ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
2. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มทิ สโก้ ปฏิบัติ ต่อผู้ มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมตามนโยบายการพั ฒนาอย่างยั่งยื น และสิทธิของผู้มีส่วนได้เสี ย
ทั้งโดยตามกฎหมายหรือโดยสัญญาข้อตกลงร่วมกัน กลุ่มทิสโก้มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทาง
การเงินที่มีคุณภาพและตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม
1. ผู้ถือหุ้น
กลุ่มทิสโก้มุ่งมั่นพิทักษ์สิทธิขั้นพื้นฐานและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังได้รับประโยชน์
โดยอ้อมจากความไว้วางใจที่เป็นผลจากการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมของกลุ่มทิสโก้ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น ซึ่งช่วยส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่ างกลุ่ มทิ สโก้ กั บคู่ ค้ า และมี ส่วนสาคั ญในการเพิ่ มพู นความมั่ งคั่ งของผู้ ถื อหุ้ นในระยะยาว พร้ อมกั บท าให้ กลุ่ มทิ สโก้ มี
ความมั่นคงทางการเงินและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. พนักงาน
กลุ่มทิสโก้ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและให้เกียรติเสมอ ทั้งที่เป็นพนักงานประจาและพนักงาน
สัญญาจ้าง พนักงานได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามระบบประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมกัน และได้รับ
การฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน รวมถึงสวัสดิการด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทางาน รวมถึงการเก็บ
รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไว้เป็นความลับและไม่นาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานออกไปหาประโยชน์โดยมิชอบ
3. ลูกค้า
กลุ่มทิสโก้มุ่งมั่นรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน และยึดมั่นต่อหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาที่ให้กับ
ลูกค้าโดยส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมอย่างมืออาชีพอันเป็นประโยชน์และคุ้มค่าต่อลูกค้า ด้วยจรรยาบรรณและ
มาตรฐานอันสูงสุด โดยปราศจากการเรียกรับหรือให้สินบนหรือสิ่งตอบแทนในลักษณะที่ไม่ถูกต้องในทุกรูปแบบ
4. คู่ค้าและเจ้าหนี้
กลุ่มทิสโก้ ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมและซื่อสัตย์สุจริตโดยเคารพเงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันใน
การด าเนิ นการค้ าร่ วมกั บคู่ ค้ าและเจ้ าหนี้ กลุ่ มทิ สโก้ จะปฏิ บั ติตามนโยบายของแนวร่ วมปฏิ บัติ เพื่ อการต่ อต้ านการทุ จริ ตใน
ภาคเอกชน (Collective Action Coalition)
5. คู่แข่ง
กลุ่ มทิ สโก้ ง ดการกล่ าวโจมตี หรื อ การกระท าใดๆ ต่ อคู่ แข่ ง อั นเป็ นการผู กขาด หรื อลดการแข่ งขั น หรื อ จ ากั ด
การแข่งขันในตลาด ทิสโก้ดาเนินธุรกิจด้วยความเคารพในการแข่งขันที่เป็นธรรมและซื่อสัตย์สุจริต โดยทางานภายในกรอบของ
กฎระเบียบของการแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวข้องและละเว้นจากการกระทาที่อาจมีผลกระทบในทางลบต่ออุตสาหกรรมการเงิน เช่น
เงื่อนไขในการบริการที่ไม่เป็นธรรม หรือการรวมกลุ่มเพื่อผูกขาดทางธุรกิจ นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้ อย่างเสรีและ
ไม่ถูกขัดขวางในการเปลี่ยนไปใช้บริการกับคู่แข่งจนเกินพอดี หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ทิสโก้ จะจัดให้มีกระบวนการที่เหมาะสมใน
การระงับหรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
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6. สังคม
กลุ่มทิสโก้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและดาเนินการอย่างต่อเนื่องในการริเริ่มพัฒนาสังคมให้ดีขึ้ น โดยได้
ใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญในประเด็นความยัง่ ยืนซึง่ มีความสาคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียและบริษัทเอง เช่น การสนับสนุนการศึกษา
และความรู้ทางการเงินและกิจกรรมในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอื่นๆ ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการสังคม การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ดาเนินการโดยพนักงานจิตอาสา และลูกค้ากับคู่ค้าทางธุรกิจด้วยในบางโอกาส
เพื่อปลูกฝังค่านิยมทางศีลธรรมและจิตสาธารณะ
7. สิ่งแวดล้อม
กลุ่มทิสโก้ตระหนักว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีมีความจาเป็นต่อการดาเนินชีวิต จึงได้มีการกาหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดาเนินธุรกิจขององค์กรที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
นอกเหนือจากการที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน หรือเสนอเรื่องสาคัญอื่นๆ ได้โดยตรงต่อกรรมการอิสระ
หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียยิ่งขึ้น กลุ่มทิสโก้ได้จัดให้มีช่องทางติดต่อที่หลากหลาย
อาทิ เปิดศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ เคาน์เตอร์บริการทั้งที่สานักงานใหญ่และสาขา เว็บไซต์ของกลุ่มทิสโก้ และจัดให้มีหน่วยงานเฉพาะ
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน หรือเสนอเรื่องสาคัญอื่นๆ ต่อกลุ่มทิสโก้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จัดให้หน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในการรับความคิดเห็น ข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ขณะที่หน่วยงานทรัพยากรบุคคลและ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกลุ่มทิสโก้ (TISCO HR Help Line) รับผิดชอบในการรับข้อคิดเห็นและเรื่องราวร้องทุกข์จากพนักงาน นอกจากนี้
ยังมีหน่วยงานก ากั บรับผิดชอบในการรับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรี ยน หรือเรื่องสาคัญอื่นๆ เกี่ยวข้ องกั บธุ รกิ จ ของกลุ่มทิ สโก้ และ
กฎระเบียบ ตลอดจนการกากับดูแลต่างๆ หน่วยงานเหล่านี้จะเป็นผู้คัดกรองและรายงานเรื่องที่มีความสาคัญไปยังคณะอนุกรรมการ
กากับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงาน ซึ่งจะดาเนินการแก้ไขปัญหา และ/หรือ รายงานต่อไปยังคณะกรรมการกากับความเสี่ยงเพื่อ
พิจารณาตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการกากับความเสี่ยงจะรายงานเรื่องที่มีนัยสาคัญไปยังคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป
นอกจากนี้ กลุ่มทิสโก้ได้จัดทาแนวนโยบายการแจ้งเบาะแส และวิธีปฏิบัติงานต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย
อื่นๆ อย่างชัดเจน เพื่อรักษาสิทธิ รวมถึงคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียนดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองและ
เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ
นโยบายการรับแจ้งเบาะแส
เพื่ อแสดงความมุ่งมั่ นในการด าเนินธุ รกิ จขององค์ กรอย่ างโปร่ งใสและเป็ นธรรมต่ อผู้ มี ส่วนได้ เสี ยทุ กกลุ่ ม กลุ่มทิ สโก้ มี
การกาหนดนโยบายการรับแจ้งเบาะแสที่ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัท นโยบายการรับแจ้งเบาะแสมีการกาหนด
กระบวนการในการแจ้งเบาะแสและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสาหรับทั้งพนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและส่งเสริมให้มีการรายงานและการแก้ไขปัญหากรณีที่พบเห็นรายการผิดปกติของการปฏิบัติงานที่
เข้าข่ายเป็นการกระทาทุจริต การกระทาผิดกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ขององค์กร รวมถึงการประพฤติมิชอบใดๆ ทั้งสิ้น
กลุ่มทิสโก้จัดให้มีช่องทางสาหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนหรือการแจ้งความผิดปกติของการปฏิบัติงาน
หรือความประพฤติมิชอบ รวมถึงการกระทาที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจขององค์กร ซึ่งสามารถแจ้งโดยส่งหนังสือมายัง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือส่งมาที่ หน่วยงานกากับ เลขที่ 48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ช่องทางดังกล่าวมีการสื่อสารและแจ้งให้บุคคลภายนอกรับทราบผ่านเว็บไซต์ขององค์กร
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สาหรับพนักงาน กลุ่มทิสโก้มีการกาหนดช่องทางในการรับแจ้งเรื่องที่พนักงานประสงค์จะร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสกรณีที่พบ
รายการผิ ด ปกติ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านใดๆ ที่ เ ข้ า ข่ า ยเป็ น การประพฤติ มิ ช อบ ผ่ า นศู น ย์ รั บเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น (HR Help Line)
ช่องทางดังกล่าวมีการสื่อสารผ่านอินทราเน็ตขององค์กร กระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน (HR Help Line) นั้น จะมีการพิจารณาและตรวจสอบหาข้อเท็จจริงว่าเป็นเรื่องที่กระทาผิดหรือไม่ กรณีที่ตรวจสอบพบว่ามี
การกระทาผิด จะมีการพิจารณาลงโทษทางวินัยการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
กลุ่มทิสโก้มีนโยบายคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส กาหนดการรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนเป็นความลับและเปิดเผยเฉพาะ
เท่าที่จาเป็น โดยคานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน ทั้งนี้ในปี 2563 กลุ่มทิสโก้ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การกระทาผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชัน หรือจรรยาบรรณธุรกิจที่มีนัยสาคัญ
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
กลุ่มทิสโก้กาหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ 5 ช่องทาง ดังนี้
ช่องทางที่ 1

การร้องเรียนด้วยตนเองที่สานักงานใหญ่หรือสาขาของธนาคาร โดยแจ้งผ่านพนักงาน
หรือกรอกแบบฟอร์มแล้วส่งให้พนักงาน

ช่องทางที่ 2

การร้องเรียนโดยจัดทาเป็นหนังสือ และส่งมาที่
ประธานคณะกรรมการตวจสอบ 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
กลุ่มทิสโก้มีการวางระบบเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นมีสิทธิที่จะได้รับการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสาคัญ
อย่างครบถ้วนและในเวลาที่เหมาะสม รวมถึงการรายงานทางการเงินรายไตรมาส คาอธิบายและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูล
ทางการเงินอื่นที่สาคัญ ไม่ว่าจะโดยข้อกาหนดที่บังคับหรือบนพื้นฐานความสมัครใจ
การเปิดเผยข้อมูลจะเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ตัวอย่างเช่น ช่องทางเว็บไซต์
ของกลุ่มทิสโก้ การแถลงข่าว การประชุมนักวิเคราะห์รายไตรมาส การประชุมกับนักลงทุน เป็นต้น
กลุ่มทิสโก้จัดทารายงานต่างๆ เพื่อนาส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนพื้นฐานของความเป็น
ธรรมและง่ายต่อการเข้าใจ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่จัดทารายงานอธิบายถึงผลการดาเนินงานและเหตุการณ์สาคัญในรอบปีให้
ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และรับผิดชอบต่อการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่งการประเมินเบื้องต้ นดาเนินการ
โดยคณะกรรมการบริหาร โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานก่อนที่ค ณะกรรมการจะอนุมัติการประเมิน เป็นขั้นตอน
สุดท้าย ในด้านการรับรองความถูกต้องของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่สอบ
ทานรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้ ได้รับการจัดทาอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมี
เปิ ด เผยข้ อ มู ล อย่ า งโปร่ ง ใสเพี ย งพอต่ อ ผู้ ลงทุ น ในการตั ด สิ น ใจลงทุ น กล่ า วโดยสรุ ป คณะกรรมการเป็ น ผู้ จั ด ท ารายงาน
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบจะออกรายงานเมื่อมีประเด็นการตรวจสอบ
ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี โดยรายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชี จะรวบรวม
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ตลอดจนรายงานความยั่งยืน ซึ่งจะสะท้อนการปฏิบัติที่จะ
นาไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน
กลุ่มทิสโก้จัดให้มีการเปิดเผยรายชื่อ และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดอื่นๆ จานวนครั้งของการ
ประชุม จานวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร และ
ข้อมูลอื่นๆ ขององค์กร ในรายงานประจาปีและบนเว็บไซต์ของกลุ่มทิสโก้
กลุ่ ม ทิ สโก้ ม อบหมายให้ สานั ก เลขานุ การบริ ษั ท (Corporate Secretariat Office) และหน่ ว ยงานนั กลงทุ น สั ม พั น ธ์
(Investor Relations) ทาหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในการลงทุน และหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรายงาน
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของกลุ่มทิสโก้ใน
หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้โดยสะดวก นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และ
ชี้แจงข้อมูล รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซักถามข้อมูลอย่างโปร่งใส โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการชี้แจงด้วย โดย
กิจกรรมดังกล่าวรวมถึงการประชุมนักวิเคราะห์เพื่อชี้แจงผลประกอบการรายไตรมาส (Quarterly Analyst Meeting) การแถลงข่าว
ต่อสื่อมวลชน (Press Conference) การให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัวแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ และ
การพบปะผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น ให้มีหน้าที่รับผิดชอบการดาเนินงานทั้งหมดของธนาคาร ซึ่งรวมถึงการ
สั่งการ อนุมัติ และดูแลการดาเนินการตามกลยุทธ์ของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนการกากับดูแลกิจการ และค่านิยมองค์กร คณะกรรมการ
มีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพและดูแลให้มีการสืบทอดตาแหน่ง
งาน นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีหน้าที่กากับดูแลคณะผู้บริหารและมีความรับผิดชอบสูงสุดในการดูแลกลยุทธ์ความเสี่ยงและ
ความมั่นคงทางการเงิน รวมถึงวิธีที่ ธนาคารจัดโครงสร้างองค์กรและกากับดูแลตนเอง (สามารถดูรายละเอียด ขอบเขต อานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้ที่ ส่วนที่ 8 โครงสร้างการจัดการ)
จากความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น กลุ่มทิสโก้จึงมีนโยบายในการคัดเลือกคณะกรรมการ ทั้งในระดับตัวบุคคลและระดับ
องค์คณะที่มีประสบการณ์เหมาะสมและหลากหลาย ประกอบไปด้วยคุณลักษณะและความสามารถที่จาเป็น อาทิเช่น ความซื่อสัตย์
สุจริต ความเป็นมืออาชีพ และความสามารถในการซักถามทาความเข้าใจเชิงวิเคราะห์ต่อธุรกิจของกลุ่มทิสโก้อย่างเป็นอิสระ
4.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
กลุ่มทิสโก้กาหนดโครงสร้างและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ตลอดจน
สัดส่วนของกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่า
องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม
คณะกรรมการได้รั บการคั ดเลือกโดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญที่ หลากหลาย
ความซื่อสัตย์ ความสามารถในการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ความเข้าใจในธุรกิจ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ ของกลุ่มทิสโก้ โดยมี
การกาหนดโครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสมและแนวปฏิบัติเบื้องต้นว่าด้วยสัดส่วนของกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการทีเ่ ป็นผู้บริหาร และกรรมการจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อให้องค์คณะของคณะกรรมการมีความเหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการแต่ละ
79

ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 9 การกากับดูแลกิจการ

ท่านมีวาระการดารงตาแหน่งเป็นเวลา 1 ปี คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับการเลือกตั้งใหม่ทั้งคณะในการประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้ง โดยให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตาแหน่งต่อไปจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับตาแหน่ง
โดยกาหนดไว้ชัดเจนในข้อบังคับของแต่ละบริษัท เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสามารถอุทิศเวลาในการบริหารจัดการบริษัทได้อย่างเต็มที่ จึงกาหนดให้
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงดารงตาแหน่งประธานกรรมการ กรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอานาจจัดการ ตาแหน่งใดตาแหน่ง
หนึ่งหรือหลายตาแหน่งในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ และดารงตาแหน่งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอานาจจัดการ หรือที่ปรึกษาที่ทา
หน้าที่เปรียบเสมือนกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน
โดยไม่นับรวมบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จากการปรับโครงสร้างหนี้ ตามที่กาหนดไว้ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารควรหลีกเลี่ยงการรับตาแหน่งหรืองานใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นอกเหนือจากการกาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการไม่เป็นผู้บริหารระดับสูงแล้วประธานคณะกรรมการ
ยังมี สถานะเป็ นกรรมการอิสระและ/หรื อกรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร เพื่ อให้ มั่ นใจว่ ามี การตรวจสอบและถ่วงดุ ลอ านาจระหว่ าง
คณะกรรมการและคณะผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการจะไม่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยใด
เพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อยสามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบต้องไม่เป็น
ประธานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกากับความเสี่ยง อีกด้วย
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ แ บ่ ง แยกบทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการออกจากคณะผู้ บ ริ ห ารอย่ า งชั ด เจน
เพื่อการถ่วงดุลอานาจและป้องกันมิให้เกิดสถานการณ์ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอานาจในการตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จ เช่น ผู้ดารง
ตาแหน่งประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และแบ่งแยกบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการ คณะกรรมการจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการก ากับความเสี่ ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการชุดย่ อยแต่ละคณะมี
โครงสร้างและหลักเกณฑ์ด้านองค์ประกอบและการสรรหา ตลอดจนกฎบัตรซึ่งระบุขอบเขต หน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสม
กลุ่มทิสโก้ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ ติดตาม
ให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ จัดการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการจัดทาหนังสือเชิญประชุม
รายงานการประชุม และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ เพื่ อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญั ติ หลั กทรั พย์ และตลาดหลั กทรั พย์ พ.ศ. 2535 บริ ษั ทก าหนดให้
กรรมการและผู้มีอานาจในการจัดการ (ตามที่ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551) จัดทารายงานการมี
ส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องส่งให้เลขานุการบริษัท เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่
จัดเก็บและจัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่เกิดขึ้นแจ้งไปยังประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประจาทุกปี
คณะกรรมการมีบทบาทหลัก 2 ด้าน ได้แก่ บทบาทด้านผลการดาเนินงาน และบทบาทด้านการกากับดูแลกิจการ
แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทต้องให้ความสาคัญต่อการกาหนดนโยบายและกลยุทธ์ของบริษั ท ตลอดจนติดตาม ดูแล และ
ควบคุมการบริหารงานของบริษัทเพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายสาคัญต่างๆ ของบริษัทได้ถูกนาไปใช้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อกาหนด กฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อมาตรฐานจรรยาบรรณสูงสุด
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(1) บทบาทด้านผลการดาเนินงาน - การกาหนดนโยบายและกลยุทธ์
คณะกรรมการต้องจัดให้มีแผนกลยุทธ์ระยะยาว ที่สะท้อนถึงแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการดาเนินธุรกิจในอนาคต
ของบริษัท ส่วนแผนธุรกิจระยะสั้น ควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ เพื่อที่ฝ่ายจัดการจะสามารถนาไปปฏิบัติและ
ประเมินผลได้อย่างสม่าเสมอ คณะกรรมการอนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณของกลุ่มทิสโก้ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและทบทวนจาก
คณะกรรมการบริหารแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานและการทาประมาณการโดยฝ่ายจัดการในแต่ละปี
แผนการปฏิบัติงานจะครอบคลุมถึงตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานและเป้าหมายทางธุรกิจซึ่งในกรณีที่ การดาเนินงานต่างไปจากแผนที่
กาหนดจะต้องมีการติดตามและวิเคราะห์อย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ยังมีการประเมินผล และรายงานการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
โดยฝ่ายจัดการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบความคืบหน้าอย่างสม่าเสมอเพื่อให้การดาเนินงานประสบผลสาเร็จลุล่วง
ตามเป้าหมาย การติตตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอจะช่วยบ่งชี้ถึงความคลาดเคลื่อนของผลการปฏิบัติงานจาก
แผนงานที่ได้กาหนดไว้ เพื่อดาเนินการแก้ไขได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที
คณะกรรมการจะกาหนดนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่ อใช้ในการกากับควบคุมการดาเนินธุรกิจตามที่ได้รับ
มอบหมาย การบริหารทรัพยากรบุคคล การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน การตรวจสอบและการลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ระยะยาว และระยะสั้นของกลุ่มทิสโก้ ฝ่ายจัดการจะจัดเตรียมและนาเสนอนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อให้คณะกรรมการอนุมัติ
โดยคณะกรรมการจะต้องดูแลให้นโยบายและแนวปฏิบัติเป็นไปตามหลักการดาเนินธุรกิจของบริษัท นโยบายดังกล่าวช่วยให้
ฝ่ายจัดการสามารถตัดสินใจดาเนินการได้ในสถานการณ์ต่างๆ เป็นการจากัดความผิดพลาดที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อันเป็นผลจาก
การตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง
นโยบายจะต้องครอบคลุมกิจกรรมหลักทั้งหมดของกลุ่มทิสโก้ และจะต้องสามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมได้
เพื่ อรองรั บแนวปฏิ บั ติใหม่ หรื อที่ มีการปรั บปรุ ง และสถานการณ์ ของธุ รกิ จที่เปลี่ ยนแปลงไป การจั ดท านโยบายที่ชั ดเจนเป็ น
ลายลักษณ์อักษรสามารถป้องกันการสื่อสารที่ผิดพลาดได้ กลุ่มทิสโก้จะทาธุรกรรมใหม่ได้ต่อเมื่อมีการจัดทานโยบายที่เกี่ยวข้อง
รองรับแล้วเท่านั้น โดยคณะกรรมการควรจัดให้มีวิธีการประเมินผล และการรายงานกิจกรรมเสี่ยงที่เหมาะสม
ในการปฏิบัติตามนโยบายนั้นต้องมีการจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนโดยมีการสื่อสารมาตรฐาน
ดังกล่าวให้พนักงานทุกระดับของบริษัททราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้จะต้องมีแหล่งของข้อมูลอ้างอิงเพียงแหล่งเดียวเพื่อให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งหมด คณะกรรมการได้จัดให้มีมาตรฐานในการทบทวนปรับปรุงนโยบายเป็นครั้งคราวเพื่ อให้นโยบายมีความสอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ในทุกระยะดังที่กล่าวข้างต้น
กลุ่มทิสโก้ให้ความสาคัญในการดาเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
กลุ่มทิสโก้ไม่มีนโยบายสนับสนุนให้มีการทารายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน หรือการทารายการซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ทั้ งนี้ หากเกิ ดรายการดั ง กล่ าวคณะกรรมการตรวจสอบจะพิ จารณารายการดั งกล่ าวอย่ างละเอี ยดถี่ ถ้ ว น
โดยจะรายงาน และ/หรือ นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี บริษัทจะพิจารณารายการดังกล่าวเสมือนการทา
รายการปกติการค้าทั่วไป บุคคลที่เข้าข่ายที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่มีสิทธิในการอนุมัติ การเข้าทารายการ
ดังกล่าว
(2) บทบาทด้านการกากับดูแลกิจการ - การดูแลควบคุม ติดตามประเมินผล และความรับผิดชอบต่อผลงานในหน้าที่
แม้ว่าคณะกรรมการจะมอบหมายหน้าที่สาคัญ ส่วนใหญ่ รวมทั้งการบริหารงานประจาวันให้แก่ฝ่ายจัดการแล้ว
ก็ตาม คณะกรรมการยังคงมีความรับผิดชอบในการกากับดูแลและติดตามการดาเนินงานของบริษัทเพื่อการปฏิบัติตามบทบาทด้าน
การกากับดูแลกิจการที่ดีให้ครบถ้วน คณะกรรมการควรรับทราบถึงสภาพแวดล้อมในการดาเนินงานของบริษัทตลอดเวลา รวมทั้ง
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ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท ซึ่งรวมถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โครงสร้างของกฎหมาย และ
กฎระเบียบต่างๆ กรรมการควรตระหนักถึงภาระความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ และควรดูแลให้บริษัทมี
นโยบายและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการดาเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อกาหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กรรมการควรติดตามหาความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับสากล รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อกลุ่มทิสโก้อยู่เสมอ
ฝ่ า ยจั ดการจั ด ท ารายงานและน าเสนอให้ แ ก่ ค ณะกรรมการ ซึ่ ง แสดงข้ อมู ลที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บสถานะ และ
ผลประกอบการด้านต่างๆ อาทิ ข้อมูลทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินให้กู้ยืม สภาพคล่อง สภาวะและความผันผวน
ของตลาด การลงทุน สินทรัพย์และหนี้สิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ เป็นเครื่องมือสาคัญที่คณะกรรมการจะใช้
ในการท าหน้ าที่ สอดส่ องดู แลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท คณะกรรมการควรพิ จารณารายงานและข้ อมู ลต่ า งๆ เหล่ านั้ นด้ ว ย
ความรอบคอบ และระมัดระวังเพื่อให้ทราบถึงสัญญาณเตือนในด้านต่างๆ เช่น ผลประกอบการที่ถดถอย ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
การใช้อานาจในลักษณะที่ไม่ถูกต้องของฝ่ายจัดการ ปัญหาที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
รวมทั้งประเด็นอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานดังกล่าว
คณะกรรมการควรกาหนดให้ฝ่ายจัดการจัดส่งรายงานเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ เป็นประจา
รวมทั้ ง ให้ ฝ่ า ยจั ด การแจ้ ง ให้ คณะกรรมการทราบถึ ง สภาพแวดล้ อ มทางธุ รกิ จ แนวโน้ ม ทางการตลาด มาตรฐานทางธุ ร กิ จ
การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ และตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจมหภาคอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการควร
กาหนดให้ฝ่ายจัดการมีหน้าทีแ่ จ้งให้คณะกรรมการทราบถึงอุปสรรคในการแข่งขัน โอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงใดๆ
ในธุ รกิ จ และขั้ น ตอนของทางการซึ่ งอาจจะมี ผลกระทบต่ อบริ ษั ท รวมทั้ งก าหนดให้ ฝ่ายจั ดการจั ดหาข้ อ มู ลสนั บสนุ นให้ แ ก่
คณะกรรมการในการวางแผนทางกลยุทธ์ กาหนดนโยบาย หรือกากับดูแลกิจการหรือธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ด้วย
ส าหรั บหน้ าที่ ในการดู แลการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการควรดู แลให้ แน่ ใจว่ าฝ่ ายจั ดการทราบถึ ง
ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบและมีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอใน
การกาหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงวิธีการประเมินความเสี่ยง กระบวนการสอบทานและควบคุมความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ ของสถาบัน
การเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการควรให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทซึ่งฝ่ายจัดการจัดทาขึ้น
กลุ่มทิสโก้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของทางการ และมีหน้าที่จะต้องจัดทา
รายงานต่างๆ เสนอต่อหน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแลเป็นจานวนมาก คณะกรรมการจึงมีความรับผิดชอบในการจัดให้มี ระบบ
ควบคุมต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า กลุ่มทิสโก้ได้ดาเนินการโดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ โดยที่ระบบควบคุม
ดังกล่าว จะเป็นเครื่องมือช่วยชี้เตือนให้เห็นถึงการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นได้
อย่างทันท่วงที
4.2 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการศึกษาและอบรมในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามหลักสูตรเฉพาะทาง
เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบอย่างสม่าเสมอ โดยดาเนินการให้กรรมการทุกท่านเป็นสมาชิก
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งมีสานักเลขานุการบริษัทเป็นสื่อกลางในการติดตามดูแลข่าวสารในด้านต่างๆ
รวมถึงสนับสนุนการเข้าอบรมหลักสูตรและการอบรมที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียนเป็นประจา
ทุกปี ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งกาหนดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กรรมการทราบล่วงหน้าอย่างสม่าเสมอ
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กรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของ
กลุ่มทิสโก้และผลการดาเนินงานที่ผ่านมาโดยผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้กรรมการใหม่มีความเข้าใจในธุรกิจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเต็มที่ โดยส่งมอบคู่มือกรรมการ นโยบาย และแนวปฏิบัติของการกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ให้แก่กรรมการ
ทั้งนี้ กรรมการทุ กท่ านได้ รับการอบรมหลักสูตรที่ เกี่ ยวข้ องกับการปฏิ บัติ หน้ าที่ กรรมการแล้ ว และในปี 2563
มีกรรมการที่เข้าอบรมและสัมมนาอื่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น 9 ท่าน จาก 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของ
คณะกรรมการทั้งคณะ ปรากฏรายชื่อหลักสูตรอบรม/สัมมนาภายนอกและภายในดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. นายปลิว มังกรกนก

หลักสูตรอบรมและงานสัมมนา
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายนอก
 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน
 ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสาหรับผู้บริหารระดับสูง
โดย บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
 Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
โดย Bain & Company, Thailand, Inc.

2. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล

หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน
 การพัฒนาความยั่งยืนองค์กร
โดย บริษัท เอสบีดีไอ จากัด
 ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสาหรับผู้บริหารระดับสูง
โดย บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
 Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
โดย Bain & Company, Thailand, Inc.
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน
 การพัฒนาความยั่งยืนองค์กร
โดย บริษัท เอสบีดีไอ จากัด
 ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสาหรับผู้บริหารระดับสูง
โดย บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
 Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
โดย Bain & Company, Thailand, Inc.
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน
 ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสาหรับผู้บริหารระดับสูง
โดย บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
 Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
โดย Bain & Company, Thailand, Inc.
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน
 การพัฒนาความยั่งยืนองค์กร
โดย บริษัท เอสบีดีไอ จากัด
 ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสาหรับผู้บริหารระดับสูง
โดย บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
 Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
โดย Bain & Company, Thailand, Inc.

3. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์

4. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

5. นายสถิตย์ อ๋องมณี
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ชื่อ-นามสกุล
6. ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์

7. ดร. กุลภัทรา สิโรดม

8. นายซาโตชิ โยชิทาเกะ

9. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์

หลักสูตรอบรมและงานสัมมนา
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายนอก
 สัมมนา Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน
 การพัฒนาความยั่งยืนองค์กร
โดย บริษัท เอสบีดีไอ จากัด
 ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสาหรับผู้บริหารระดับสูง
โดย บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
 Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
โดย Bain & Company, Thailand, Inc.
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายนอก
 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน
 การพัฒนาความยั่งยืนองค์กร
โดย บริษัท เอสบีดีไอ จากัด
 ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสาหรับผู้บริหารระดับสูง
โดย บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
 Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
โดย Bain & Company, Thailand, Inc.
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน
 Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
โดย Bain & Company, Thailand, Inc
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายนอก
 Innovating from Necessity: The Digital Business Building Imperative in the Current Crisis
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 สุดยอดผู้นาวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 1
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน
 การพัฒนาความยั่งยืนองค์กร
โดย บริษัท เอสบีดีไอ จากัด
 ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสาหรับผู้บริหารระดับสูง
โดย บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
 Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
โดย Bain & Company, Thailand, Inc.

นอกเหนือจากการเข้าร่วมการอบรมและสัมมนา ในปี 2563 ข้างต้นแล้ว กรรมการและผู้บริหารระดับสูงยังได้ผ่าน
การอบรมหลักสูตรและงานสัมมนาต่างๆ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ 1
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4.3 แผนการกาหนดผู้สืบทอดตาแหน่ง (Succession Planning)
กลุ่มทิสโก้ได้มีการกาหนดผู้สืบทอดตาแหน่งงานที่สาคัญไว้ครบทุกตาแหน่ง เพื่อให้การดาเนินธุรกิจเป็นไปอย่าง
ราบรื่นและต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทแม่ดาเนินการดูแลให้มี
การจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ และทบทวนแผนดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสม
ส าหรั บงานในต าแหน่ งบริ หาร คณะกรรมการทรั พยากรบุ คคลจะเป็ นผู้ พิ จารณาและประเมิ นผู้ สืบทอดต าแหน่ ง เพื่ อน าเสนอ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาของบริษัทแม่อนุมัติ โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น คุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละตาแหน่งงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที่
สามารถสืบทอดในแต่ละตาแหน่ง
5. ความซื่อสัตย์และจริยธรรม
ความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นรากฐานทางธุรกิจที่สาคัญของกลุ่มทิสโก้ตั้งแต่แรกเริ่ม ทาให้ผู้มีส่วนได้เสียเชื่อมั่นว่า
กลุ่มทิสโก้และพนักงานจะประพฤติปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบด้วยมาตรฐานอันสูงสุด พนักงานจะได้รับการปลูกฝังให้ยึดมั่นในคุณค่า
เช่น ความเอาใจใส่ ความเชื่ อถือได้ ความซื่อสัตย์สุจริต ความจงรักภักดี ความมีวุฒิภาวะ ความเที่ยงธรรม ความเคารพนับถือ
ความไว้วางใจ และความเป็นมืออาชีพ กลุ่มทิสโก้ถือว่า ความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของการเป็นพนักงานทิสโก้
บริษัทในกลุ่มทิสโก้ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐาน
อันสูงสุดของกลุ่มทิสโก้ในเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมซึ่งรวมถึง
ก) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ข) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องได้รับการเปิดเผยและจัดการอย่างเหมาะสมให้มั่นใจว่าบุคคลที่มีผลประโยชน์
เกี่ยวข้องอย่างมีสาระสาคัญไม่มีส่วนในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องนั้น
ค) ไม่อนุญาตให้พนักงานรับหรือเสนอ เงินสด ของขวัญที่มีมูลค่า หรือผลตอบแทนอื่นใด ซึ่งอาจจะถูกตี ความว่าเป็น
การรับหรือให้สินบน
ง) ประเด็นด้านจริยธรรมจะต้องได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
9.2

คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้การกากั บดูแลกิจการบรรลุ เป้าหมายสูงสุด และรักษามาตรฐานการดาเนินงานในระดับสูง คณะกรรมการได้ มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการสอบทานหรือพิจารณาศึกษาเรื่องต่างๆ ที่สาคัญใน
รายละเอียด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกากับความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อยมี
อานาจในการตัดสินใจแทนคณะกรรมการ เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการตัดสินใจ ตามกรอบที่คณะกรรมการ
มอบหมาย หากจาเป็น เป็นคราวๆ ไป ซึ่งองค์คณะของคณะกรรมการชุดต่างๆ จะต้องมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ขอบเขต
การดาเนินงาน ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละท่าน และเป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สมาชิกใน
คณะกรรมการชุดอื่นที่มีส่วนได้เสียหรืออาจมีส่วนได้เสียในรายการใดจะไม่มี สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณารายการ
ดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการมี การก าหนดบทบาทและแบ่ งแยกขอบเขต อ านาจหน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบระหว่ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกากับความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างชัดเจน โดยสรุปได้ดังนี้ (สามารถดู
รายละเอียดได้ที่ ส่วนที่ 8 โครงสร้างการจัดการ)
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คณะกรรมการบริหาร รับผิดชอบงานในระดับปฏิบัติการซึ่งต้องมีการพิจารณาในรายละเอียดของนโยบายแผนกลยุทธ์และ
ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการในเรื่องการจัดสรรงบประมาณของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ขั้นตอนการดาเนินการ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การจัดการด้านอื่นๆ ตลอดจนทบทวนและกากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ์ รวมถึงหลัก
จรรยาบรรณในการด าเนิ นธุ ร กิ จ คณะกรรมการบริ หารมี หน้ า ที่ พิ จ ารณาเรื่ อ งเร่ ง ด่ วน ซึ่ งในกรณี ป กติ ต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการธนาคาร โดยเฉพาะกรณีที่ต้องตัดสินใจในช่วงที่ยังไม่มีการประชุมคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งยังมีอานาจแต่งตั้ง
และให้คาแนะนาคณะกรรมการชุดย่อยที่รับผิดชอบเฉพาะเรื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานภายในกลุ่มทิสโก้
ธนาคารได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ตามข้อกาหนดของทางการภายใต้หลักเกณฑ์การกากับ แบบรวมกลุ่มของธนาคาร
แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่าความรับผิดชอบที่กาหนดโดยคณะกรรมการบริหารมีการนามาใช้และปฏิบัติจริง
คณะกรรมการบริหารได้รั บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการที่ เป็นผู้บริหาร จานวน 4 ท่าน ได้แก่
นายสุ ทั ศน์ เรื องมานะมงคล เป็ น ประธานคณะกรรมการบริหาร นายชื อ-เหา ซุน (โฮเวิร์ ด ซุ น ) นายซาโตชิ โยชิ ทาเกะ และ
นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ เป็น กรรมการบริหาร
คณะกรรมการก ากั บความเสี่ยง ได้ รับมอบหมายให้ มีหน้าที่ รับผิดชอบในการก ากั บดูแลการบริหารความเสี่ ยงอย่าง
มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งกาหนดกลยุทธ์และแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายกลยุทธ์และความเสี่ยงที่ บริษัทสามารถ
ยอมรับได้
ธนาคารได้จัดตั้งคณะกรรมการกากับความเสี่ยง ตามข้อกาหนดของทางการ คณะกรรมการกากับความเสี่ยงของธนาคาร
จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการกากับความเสี่ยงของบริษัทแม่ ภายใต้หลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย เพื่อให้มั่นใจว่าความรับผิดชอบที่กาหนดโดยคณะกรรมการกากับความเสี่ยงมีการนามาใช้และปฏิบัติจริง
คณะกรรมการก ากั บ ความเสี่ ย งได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากคณะกรรมการ ประกอบด้ ว ยกรรมการ จ านวน 4 ท่ า น ได้ แ ก่
ศาสตราจารย์ ดร. ตี รณ พงศ์ มฆพั ฒน์ เป็น ประธานคณะกรรมการกากับ ความเสี่ ยง ดร. จรั สพงศ์ โชติ กวณิชย์ นายศั กดิ์ ชั ย
พีชะพัฒน์ และ นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ เป็นกรรมการกากับความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการกากับดูแลและทบทวนรายงานทาง การเงิน
การควบคุมภายใน การตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมี
หน้าที่ในการทาให้มั่นใจว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างโปร่งใสและครบถ้วนสมบูรณ์ มีการถ่วงดุลและตรวจสอบที่เป็นอิสระในการ
จัดทารายงานทางการเงินซึ่งแสดงอย่างสมเหตุสมผล และเปิดเผยข้อมูลแก่นักลงทุนอย่างทันกาล คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่
พิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชีอิสระของกลุ่มทิสโก้ เพื่อตรวจสอบงบการเงินที่จัดเตรียมโดยผู้บริหาร กับให้ความเห็นต่อรายงานทาง
การเงินเหล่านั้นว่าได้แสดง ฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ยอมรับ ตลอดจนทาหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์
กับผู้สอบบัญชีด้วย
ธนาคารได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อกาหนดของทางการ คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร จะต้องรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแม่ ภายใต้หลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่า
ความรับผิดชอบที่กาหนดโดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการนามาใช้และปฏิบัติจริง
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คณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากคณะกรรมการ ประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระจ านวน 3 ท่ า น ได้ แ ก่
รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ เป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายสถิตย์ อ๋องมณี และ ดร. กุลภัทรา
สิโรดม เป็น กรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบของธนาคารทั้ง 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานรายงาน
ทางการเงินของธนาคาร (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจ
ควบคุม และเลขานุการบริษัท)
คณะกรรมการเฉพาะกิจด้านต่างๆ ของธนาคาร
 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารทิสโก้ ทาหน้าที่ควบคุมดูแลการรับนโยบายบริหารความเสี่ยงในภาพรวม

ของบริษัทมาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหน่วยงานต่างๆ ของธนาคาร แล้วรายงานผลจากการ
ปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์นั้นให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของของบริษัทใหญ่ภายใต้ แนวปฏิบัติใน
การกากับและรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรและฝ่ายวิจัยความเสี่ยงทาหน้าที่สนับสนุนการดูแลและควบคุมความเสี่ยงโดยรวมของ
ธนาคาร ตามแนวทางและข้อกาหนดในการบริหารความเสี่ยงโดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการรายงาน
ฐานะความเสี่ยงต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการดาเนินธุรกิจใหม่
 คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ของธนาคารทิสโก้และบริษัทย่อยอื่นที่ทาธุรกิจการให้สินเชื่อ และคณะอนุกรรมการ

พิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหาของธนาคารทิสโก้ มีหน้าที่กาหนดแนวทางการพิจารณาสินเชื่อ และควบคุมระเบียบปฏิบัติใน
การให้สินเชื่อในระดับรายการ เพื่อให้มีการดูแลและควบคุมความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่ครบถ้วน ทั้งนี้มีสายควบคุมสินเชื่อ
เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการประเมินและติดตามควบคุมการพิจารณาสินเชื่อในระดับรายการ นอกจากนี้ยังมีฝ่ายสอบ
ทานสินเชื่ อ ท าหน้ าที่สอบทานสินเชื่ อ (Credit Review) และตรวจสอบกระบวนการพิ จารณาสิ นเชื่อให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์
 คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มี ปัญหาของธนาคารทิสโก้ มี หน้าที่นานโยบายและกลยุทธ์ในการจัดการสินเชื่ อที่มี

ปัญหาและการตั้งเงินสารองของกลุ่มทิสโก้ ซึ่งรวมถึงนโยบาย แนวปฏิบัติ และกระบวนการควบคุมเพื่อทบทวน จัดการ และ
ติดตามสินเชื่อที่มีปัญหา มาบังคับใช้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติของกลุ่มทิสโก้ รวมถึงมี
หน้ าที่ รายงานสิ นเชื่ อที่ มี ปั ญ หา การกั นส ารอง และประเด็ นที่ มี นั ยส าคั ญ ทั้ งหมดต่ อ คณะกรรมการบริ หารและ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทแม่เป็นประจาตามหลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย
9.3

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

9.3.1 การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทแม่ จะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
เหมาะสม รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่มทิสโก้
ตลอดจนมีความเข้าใจที่เพียงพอในด้านการเงิน การธนาคาร รวมถึงธุรกิจหลักทรัพย์ เศรษฐกิจ กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
อื่นๆ โดยคานึงถึงความจาเป็นขององค์กร การกากับดูแลกิจการที่ดี และโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อสร้างความคิดเห็นที่หลากหลาย
ในคณะกรรมการจากพื้น ฐานทางธุรกิจและประสบการณ์ที่ แตกต่างกันในกรรมการแต่ละท่ าน ตลอดจนให้ มีองค์ประกอบที่ มี
ความหลากหลาย (Board Composition) ทั้งในด้านอายุ เพศ ความรู้ ความชานาญ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่สาคัญอื่นๆ
เพื่อให้สามารถรับความเห็นที่แตกต่างและแสดงข้อคิดเห็นเพื่ อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจของธนาคารได้ โดยกาหนดให้มี
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จานวนกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่าจานวนกรรมการที่ เป็นผู้บริหาร ในขณะที่จานวนตัวแทนของผู้ถือหุ้น
รายใหญ่แต่ละรายจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อการถ่วงดุลอานาจอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ าตอบแทนของบริ ษั ทแม่ จะเสนอให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาแต่ งตั้ ง กรรมการ
และ/หรื อกรรมการอิ สระแทนกรณี ที่ต าแหน่ งกรรมการว่ างลงในคณะกรรมการเพราะเหตุ อื่ นนอกจากถึ งคราวออกตามวาระ
หรื อ เพื่ อพิ จ ารณาเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อเลื อ กตั้ ง กรรมการและ/หรื อกรรมการอิ สระในกรณี ที่ ก รรมการพ้ นต าแหน่ ง
ตามวาระ หรือเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม โดยหลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของ
บริษัทเป็นดังนี้
1) ให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กาหนดจานวนผู้ที่จะดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นคราวๆ ไป โดยให้มี
จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด ต้ องมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร และมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายกาหนด
2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นทีต่ นถือคูณด้วยจานวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่
จะพึงมี ในกรณีที่บุค คลซึ่ง ได้รับ การเลือ กตั้ง ในลาดับ ถัดลงมา มีค ะแนนเสีย งเท่า กัน เกิน จานวนกรรมการ
ที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จานวนกรรมการที่จะพึงมี
3) ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว แต่ให้คณะกรรมการชุดเดิม
รักษาการในตาแหน่งเพื่อดาเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จาเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับ
หน้าที่ กรรมการผู้ออกไปนั้นจะได้รับเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
4) ผู้เป็นกรรมการนั้นเฉพาะแต่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้นที่จะตั้งหรือถอนได้ อย่างไรก็ดี ถ้าหากว่ามีตาแหน่งว่าง
ลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือสิ้นกาหนดเวลาดังที่ระบุไว้แล้ว ให้กรรมการที่
คงเหลืออยู่ตั้งผู้อื่นขึ้นใหม่ให้เต็มที่ว่าง เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทั้งนี้ มติในการตั้งกรรมการ
ดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ แต่ผู้ที่ได้รับการตั้งจาก
กรรมการที่คงเหลือดังว่านี้ จะคงอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่ากาหนดเวลาที่กรรมการผู้ที่เข้าสืบตาแหน่งแทนชอบที่จะอยู่ได้
ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นถอนกรรมการผู้หนึ่งและตั้งผู้อื่นขึ้นไว้แทนที่ ผู้ที่รับแต่งตั้งนั้นให้อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่า
กาหนดเวลาที่กรรมการผู้ถูกถอนนั้นชอบที่จะอยู่ได้
5) ที่ป ระชุม ผู้ถือหุ้น อาจลงมติใ ห้ก รรมการคนใดออกจากตาแหน่ง ก่อ นถึง คราวออกตามวาระได้ด้ว ยคะแนนเสีย ง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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9.3.2 การสรรหาผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทแม่ จะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีความสามารถ
และคุณสมบัติ ที่เหมาะสม เพื่อดารงต าแหน่งผู้บริ หารสูงสุด โดยมีปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ประกอบการพิจารณา ได้ แก่ คุณสมบั ติ
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสายงานด้านการเงิน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งควรมีแนวคิดและวิสัยทัศน์
ในการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกับคณะกรรมการ เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรประสบผลสาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
ซึ่ ง 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
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทแม่ จะเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งต่อไป
สาหรับตาแหน่งผู้บริหารอื่นๆ ผู้บริหารสูงสุดจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ และเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนของบริษัทแม่เพื่ออนุมัติ
9.3.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระนั้น บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย 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 ที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา หรือผู้มีอานาจ
จัดการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
4. ไม่เป็นบุ คคลที่ มี ความสั มพั นธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมาย ในลั กษณะที่ เป็นบิดามารดา
คู่สมรส พี่น้ อง และบุตร รวมทั้งคู่ สมรสของบุ ตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจจัดการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามลักษณะที่กาหนดโดยคณะกรรมการกากับตลาดทุน กับบริษัท บริษัทใหญ่
บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ในลั ก ษณะที่ อ าจเป็ น การขั ด ขวางการใช้ วิ จ ารญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
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7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้
ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษา ที่ รับเงินเดือนประจา
หรื อ ถื อ หุ้ น เกิ น ร้ อยละหนึ่ ง ของจ านวนหุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมดของบริ ษั ท อื่ น ซึ่ ง ประกอบกิ จ การที่ มี สภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
10. ไม่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทหรือบริษัทย่อยต่อเนื่องกันเกิน 9 (เก้า) ปี ยกเว้นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระก่อน
วั นที่ 23 มิ ถุ นายน 2561 ให้ สามารถด ารงต าแหน่ งกรรมการอิ สระอยู่ ต่ อไปเกิ น 9 (เก้ า ) ปี ได้ แต่ ต้ องไม่ เกิ นวั น ที่
1 พฤษภาคม 2565 และ
11. ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน หรือไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้
ไม่สามารถให้ความเห็น ตัดสินใจ หรือลงมติเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ
9.3.4 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา1
- ไม่มี 9.4

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลุ่มทิสโก้ ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัทแม่”) และบริษัทย่อย รวมถึงธนาคาร
วางแนวคิดการบริหารของกลุ่มทิสโก้เสมือนเป็นหน่วยธุรกิจเดียว เพื่อให้มั่นใจว่ามีการกากับดูแลกิจการที่ดีและใช้ทรัพยากรที่มี
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างการบริหารระหว่างบริษัทแม่และบริษัทย่อย ภายใต้กรอบดังกล่าว ทาให้มั่นใจว่าธุรกิจดาเนิน
ไปในทิศทางเดียวกันและมีการกากับดูแลกิจการที่ดีด้วยมาตรฐานที่เท่าเทียมกันทั้งองค์กร ทั้งนี้ บริษัทแม่ทาหน้าที่ กากับดูแล
กาหนดนโยบาย รวมถึงมาตรฐานและกลยุทธ์จากส่วนกลางให้กับบริษัทย่ อยในกลุ่มทั้งหมด บริษัทแม่ยังรวมศูนย์การควบคุมและ
หน่วยสนับสนุนทั้งหมด ในขณะที่บริษัทย่อยจะเป็นหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ซึ่งทาหน้าที่ การตลาดและการขาย ลูกค้าสัมพันธ์
ตลอดจนการดาเนินธุรกรรม และการควบคุมเครดิต
บริษัทแม่ ในฐานะบริษัทกากับดูแล เป็นผู้กาหนดทิศทางกลยุทธ์ของกลุ่ม แผนธุรกิจ และการจัดสรรทรัพยากรของบริษัทใน
กลุ่มทั้งหมด แม้ว่ากลุ่ มทิสโก้จะใช้กระบวนการจัดทาและดาเนิ นแผนกลยุทธ์ทั้งจากระดับบนลงสู่ล่าง และจากระดับล่างขึ้นสู่บน
แต่ คณะกรรมการเท่ านั้นที่ มี อ านาจสู งสุ ดในการอนุ มั ติ รู ปแบบธุ รกิ จของกลุ่ มทิ สโก้ ตลอดจนกลยุ ทธ์ องค์ กร แผนธุ รกิ จ และ
งบประมาณด้านการเงิน ซึ่งนามาปฏิบัติโดยบริษัทในกลุ่มทิสโก้

1
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ด้วยอานาจการบริหารตามที่ระบุในนโยบายกากับดูแลกิจการ บริษัท แม่จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย ของบริษั ทย่ อยทั้ งหมด ตลอดจนกาหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุ รกิ จ อนุ มัติ ธุรกรรมที่ มี นัยสาคั ญ และติดตามผล
การดาเนินงานและประเด็นที่มีนัยสาคัญของบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแม่
หน่วยงานสนับสนุนและควบคุมทั้งหมดจะถูกรวมศูนย์ที่บริษัทแม่ เพื่อสร้างการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน และเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานของกลุ่ม ทั้งนี้ การบริหารงานแบบรวม
ศูนย์ ครอบคลุมถึงการกากับดูแล กลยุทธ์และการวางแผน การเงินและบัญชี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมเครดิต การกากับและ
การควบคุมภายใน ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการพัฒนาธุรกิจและการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยกลุ่มทิสโก้จะจัดทา
นโยบายกลางในด้านต่างๆ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์สาหรับบริษัทในกลุ่มทั้งหมด ในขณะที่บริษัทย่อยทาหน้าที่เป็นหน่วยธุรกิจเชิง
กลยุทธ์ ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการด้านการเงินที่หลากหลายรูปแบบ มีบทบาทหลักในด้านการตลาดและการขาย ลูกค้าสัมพันธ์
การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้า รวมถึงการดาเนินธุรกรรมและการควบคุม เครดิต โดยดาเนินธุรกิจภายใต้นโยบาย
แนวทาง และกลยุทธ์ ที่บริษัทแม่กาหนด โดยมีการติดตามผลประกอบการและกิจกรรมหลักทางธุรกิจของบริษัทย่อย จัดทาเป็น
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทแม่ อย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ การกากับดูแลในเรื่องการตั ดสินใจและการควบคุ มที่สาคัญ รวมถึ ง
การตัดสินใจที่มีนัยสาคัญเกี่ยวกับการลงทุนหรือการเลิกกิจการ การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการควบรวมหรือการร่วม
เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของบริษัทย่อยจะต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทแม่
นอกจากนี้ กลุ่มทิสโก้ได้มอบหมายผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารของกลุ่มที่รับผิดชอบดูแลหรือกากับส่วนงานหลักที่มี
ความสาคั ญต่ อการด าเนิ นธุ รกิ จของกลุ่ มทิ สโก้ มาเป็นพนักงานในสั งกั ดของบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ มอบหมาย (Secondment)
ให้ผู้บริหารดังกล่าวไปบริหารจัดการบริษัทย่อยเต็มเวลาโดยมีงานในความรับผิดชอบเช่นเดียวกับก่อนการโอนย้ายเพื่อให้มั่นใจว่า
สามารถอุ ทิ ศ เวลาในการบริ ห ารจั ด การบริ ษั ท ดั ง กล่ า วได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ภายใต้ น โยบายและแผนงานของกลุ่ ม ซึ่ งอนุ มั ติ โดย
คณะกรรมการ
เพื่อให้การทาหน้าที่ในการกากับดูแลบริษัทในกลุ่มเป็นไปภายใต้มาตรฐานเดียวกัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง1
กลุ่มทิสโก้มีการกาหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่บริษัทมอบหมายให้เข้าไปบริหารจัดการ
บริษัทย่อยไว้อย่างชัดเจน มีการติดตามดูแลบริษัทย่อยให้ดาเนินการเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญต่างๆ อย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดูแลควบคุมให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ รวมทั้งมีการติดตามดูแล
ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกาหนด โดยการกากับดูแลดังกล่าว
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยรวมทั้งผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ทาหน้าที่ในการควบคุมดูแล รายละเอียด
ขอบเขต อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยปรากฏในหัวข้อย่อย 8.1 และ 9.2 สาหรับการทารายการ
ระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสาคัญ หรือ การทารายการสาคัญอื่นใดของ
บริษัทย่อย เช่น การเลิกบริษัทย่อย การอนุมัติการเพิ่มทุนหรือลดทุน ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อนการทารายการดังกล่าว โดยที่ผ่านมา กลุ่มทิสโก้ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด

1
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9.5

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กลุ่มทิสโก้ได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบต่างๆ รักษาความลับของลูกค้า และไม่ให้ความสาคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตัวเหนือความรับผิดชอบที่มีต่อกลุ่มทิสโก้ ซึ่ง
รวมถึ งการที่ พนั กงานไม่ น าข้ อมู ลภายในไปใช้ เ พื่ อประโยชน์ ส่ว นตนหรื อเปิ ดเผยข้ อ มู ลแก่ บุ คคลอื่ นที่ ไม่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ องกั บ
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้ได้รวบรวมแนวปฏิบัติทางด้านธุรกิจ กฎระเบียบและข้อบังคับ รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบ
ธุรกิจของกลุ่มทิ สโก้ไว้ ในคู่มือปฏิบัติงาน (Compliance Manual) รวมทั้งกาหนดนโยบายป้องกั นและจั ดการความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจและให้บริการลูกค้า
กลุ่มทิสโก้ได้กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ซึ่งกาหนดให้ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานเปิด
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และรายงานการซื้อขายต่อหน่วยงานกากับ และห้ามผู้มี
ส่วนรับรู้ข้อมูลภายในซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงซื้อขายหุ้นบริษัท ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 7 วันก่อนวันทาการสุดท้ายของทุกเดือน
จนถึง 2 วันถัดจากวันประกาศงบการเงิน หรือรายการย่อแสดงหนี้สินและสินทรัพย์ของบริษัท
นอกจากนี้ กรรมการต้องเก็บข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับกลุ่มทิสโก้ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะไว้เป็นความลับ การซื้อขาย
หุ้นทิสโก้ด้วยข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะถือเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย นอกจากการห้ามซื้อขายหุ้นบริษัทโดยใช้
ข้อมูลภายในแล้ว กรรมการต้องไม่ให้ข้อมูลภายในต่อผู้อื่นเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวหรือวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตาม ตลอดจนมีหน้าที่
รักษาความลับของข้อมูลภายในที่ได้ทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับกลุ่มทิสโก้ เว้นแต่ได้รับ อนุญาติหรือมีหน้าที่ต้องเปิดเผยตาม
กฎหมาย และในกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต้องการซื้อขายหุ้นของบริษัท กรรมการต้องแจ้งต่อเลขานุการบริษัทอย่างน้อย
1 วันก่อนการซื้อขายหุ้น ตามทีน่ โยบายการกากับดูแลกิจการกาหนด
กลุ่มทิสโก้มีมาตรการลงโทษการไม่ปฏิบัติตามแนวทางหรือระเบียบปฏิบัติที่กลุ่มทิสโก้กาหนด รวมถึงการนาข้อมูลภายในไป
ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นใด ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของบริษัท
9.6

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)
ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนการสอบบั ญชีให้แก่ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ในรอบปีบัญชี 2563 เป็ นจานวนเงินรวม
5,800,000 บาท
9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)
ในปี 2563 ธนาคารไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น
9.7

การนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการของบริษัทแม่ได้นาเสนอการทบทวนการนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้ในกลุ่ม
ทิ สโก้ อย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั้ ง โดยการประชุ มคณะกรรมการ ครั้ งที่ 6/2563 เมื่ อวั นที่ 29 ตุ ลาคม 2563 ของบริ ษั ทแม่ พบว่ า
คณะกรรมการได้นาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (“CG Code”) ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ของสมาคมธนาคารไทย และหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาลของ
สถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ในการนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็น
อย่ างดี รวมทั้ งได้ ประเมิ นการปฏิ บั ติ ตามหลั กปฏิ บั ติ ใน CG Code แต่ ละข้ อเที ยบเคี ยงกั บนโยบายการก ากั บดู แลกิ จการและ
การดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มทิสโก้ ในปัจจุบันอย่างละเอียดและมีความเห็นว่า กลุ่มทิสโก้มีนโยบาย มาตรการ
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และกระบวนการดาเนินงานที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติ ใน CG Code ให้เหมาะสมกับทิศทางการเติบโตทางธุรกิจ และแนวโน้มของ
บริษัทชั้นในระดับสากลแล้ว แต่ยังมีบางหลักปฏิบัติที่คณะกรรมการได้รับหลักการไว้และจะนามาปรับใช้ต่อไป ได้แก่
หลักปฏิบัติ CG Code

คาชี้แจง

1. คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมา
ช่วยในการกาหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็น ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อย
ทุ กๆ 3 ปี และเปิ ดเผยการด าเนิ นการ ดั งกล่ าวไว้ ใ น
รายงานประจาปี
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

คณะกรรมการเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการกากับ
ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท แม่ ว่ า กระบวนการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการในปัจจุบัน เพียงพอแล้ว แต่อาจ
พิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกได้ในอนาคต

9.8

คณะกรรมการ โดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนของบริษัทแม่ ได้จัดทานโยบายการประเมินความเป็น
อิสระของกรรมการ กาหนดให้มีการทดสอบความเป็นอิสระของ
กรรมการที่ดารงตาแหน่งครบหรือเกิน 9 ปี ทั้งนี้ หลังจากวันที่ 1
พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการจะกาหนดนโยบายให้กรรมการ
อิสระดารงตาแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี ตามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เรื่องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน

ข้อมูลการเปรียบเทียบปรับโดยธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- ไม่มี -

93

ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การดาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กลุ่มทิสโก้มุ่งมั่นในการพัฒนาและดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี โดยผนวกแนวคิดด้านความยั่งยืน
เข้ าเป็ น ส่ วนหนึ่ งของกลยุ ทธ์ ใ นการด าเนิ นธุ รกิ จ เพื่ อสร้ า งดุ ลยภาพในการบริ ห ารจั ดการครอบคลุ มทั้ ง 3 มิ ติ ประกอบด้ ว ย
มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ขณะเดียวกันการบริหารจัดการ
ด้านความยั่งยืนของกลุ่มทิสโก้มิได้พิจารณาเพียงบริบทความยั่งยืนขององค์กร ยังบูรณาการประเด็นความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการเงินการธนาคารและแนวทางการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต โดยกาหนดกลยุทธ์แนวทางการพัฒนาความยั่งยืน
เป็น 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านธรรมาภิบาล ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนามาบูรณาการเข้าสู่กระบวนการดาเนินงาน
หลักตามพันธกิจขององค์กรและดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีควบคู่ไปกับ
การสร้างคุณค่าให้สังคมและสิ่งแวดล้ อม สาหรับการมุ่งสู่การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน (Sustainable Banking) เพื่อให้เกิด
การดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมนั้น กลุ่มทิสโก้ได้กาหนดกรอบความยั่งยืน (Sustainability Framework) ของกลุ่ม เพื่อนามาใช้ใน
การกาหนดแนวทางการดาเนินการด้านความยั่งยืนตามหัวข้อความยั่งยืนที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสาคัญ โดยกรอบความยั่งยืน
ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารระดับสูง ซึ่งได้นามาผนวกเข้าสู่การดาเนินงานหลักตามพันธกิจ
ขององค์ ก ร ตลอดจนร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อนเป้ า หมายด้ า นการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ของนานาชาติ
(Sustainable Development Goals: SDGs) ที่ประกาศโดยองค์การสหประชาชาติ
จากกรอบความยั่งยืน (Sustainability Framework) ข้างต้น กลุ่มทิสโก้ได้นามากาหนดเป็นแผนดาเนินการด้านความยั่งยืนใน
ระยะ 3 ปี (Sustainability Roadmap) และได้รับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารระดับสูง ซึ่งแผนดังกล่าวได้กาหนดการดาเนินการ
จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหัวข้อความยั่งยืนที่ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้ให้ความสาคัญ โดยกาหนดเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว ทั้งนีเ้ พื่อให้มีทิศทางและเป้าหมายการดาเนินการที่ชัดเจน และเพื่อให้มั่นใจว่าแผนการดาเนินการดังกล่าวยังเป็นหัวข้อความ
ยั่งยืนที่ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้ความสาคัญ กลุ่มทิสโก้ จึงมีการทบทวนแผนการดาเนินการเป็นประจาทุกปี ซึ่งกรอบความยั่งยืน
แบ่งออกเป็น 3 หมวด โดยมีกิจกรรมหลักตามแผนการดาเนินการด้านความยั่งยืนที่ระบุภายใต้กรอบความยั่งยืน ดังนี้
1) การเป็นผู้นาตลาดผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างรับผิดชอบ ได้แก่
- การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
- การบูรณาการการกากับดูแล การบริหารจัดการข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูลลูกค้า
- การธนาคารเพื่อความยั่งยืน
- การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินในรูปแบบดิจิทัล
2) การเป็นสถาบันการเงินที่รับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล
- การกากับดูแลกิจการที่ดี
- การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
- ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและการบริหารความเสี่ยง
- คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
3) การสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบ
- การให้บริการทางการเงินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
- การให้ความรู้ทางการเงิน
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- การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม
- การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มทิสโก้
ซึ่งผลการดาเนินงาน ปี 2563 สรุปโดยสังเขป ดังนี้
1) การเป็นผู้นาตลาดผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างรับผิดชอบ
กลุ่มทิสโก้ สนับสนุนการดาเนินธุ รกิจตามแนวทางการธนาคารเพื่อความยั่ งยืนในด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ
โดยจัดท านโยบายการให้ สินเชื่ออย่างรับผิ ดชอบ ก าหนดแผนการพัฒนาแนวทางการด าเนิ นการเกี่ ยวกั บการให้ สินเชื่ออย่าง
รับผิดชอบ และจัดทารายการสินเชื่อต้องห้าม รวมถึงสนับสนุนการลงทุนอย่างรับผิดชอบในบริษัทที่ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึง
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเปิดโอกาสให้ลูกค้ามีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม โดยนารายได้
ส่ วนหนึ่ งจากการขายผลิ ตภั ณฑ์ ทางการเงิ น อาทิ โครงการกองทุ น ภู มิ คุ้ ม กั น บ าบั ด มะเร็ ง คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
2) การเป็นสถาบันการเงินที่รับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ให้ความสาคัญต่อ กากับดูแลการดาเนินการตามนโยบายการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)
อย่างต่ อเนื่อ ง เพื่ อสร้า งความมั่นใจให้ลูกค้าในการได้รับบริการที่คานึ งประโยชน์ ของลูก ค้า มี การบริหารความเสี่ยงองค์ก ร
อย่า งเหมาะสม และรับ มือ กับ เหตุ การณ์ ที่เ กิดขึ้ นได้อ ย่างมีป ระสิทธิ ภาพ ให้ค วามสาคั ญต่อ การต่ อต้า นทุ จริ ตคอร์รั ปชั น ใน
ทุกรูปแบบ นอกจากนี้กลุ่มทิสโก้ได้ให้ความสาคัญต่อการดูแลปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมควบคู่กับ พัฒนา
ศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
3) การสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบ
กลุ่มทิสโก้ดาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
โดยขยายสาขา “สมหวัง เงินสั่งได้” การให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินและภัยทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube Channel
ซีรี่ย์ชุมชนสมหวังหมู่ 8 การสนับสนุนและให้ความร่วมมือ กับมาตรการของทางภาครัฐ ลดการสัมผัส เว้น ระยะห่างทางสังคม
ให้ บ ริก ารและอ านวยความสะดวกลู ก ค้า ผ่ านระบบ Mobile Banking นอกจากนี้ ยัง ให้ ความสาคัญ ต่ อการลดผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมโดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดาเนินงาน ลดการใช้กระดาษและพลังงานไฟฟ้า งดใช้กล่องโฟมบรรจุ
อาหารในสถานประกอบการทุกแห่งของกลุ่มทิสโก้ และลดการใช้ถุงพลาสติกครั้งเดียวทิ้ง หรือนากลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
เช่น โครงการ ลด พก แยก ปี 3 “เราใช้ เราแยก” และ โครงการ “วน”
สาหรับรายละเอียดการดาเนินงานด้านความยั่งยืนของกลุ่มทิสโก้ได้เปิดเผยไว้ใน “รายงานความยั่งยืน ประจาปี 2563”
ซึ่งจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน GRI Standards (Global Reporting Initiative: GRI) และกลุ่มธุรกิจการให้บริการทาง
การเงิน (Financial Services Sector Disclosures) โดยระบุรายละเอียดเนื้อหาข้อมูลองค์กร แนวทางการบริหารจัดการ หัวข้อ
เรื่องความยั่งยืน และตัวบ่งชี้การดาเนินงานที่มีนัยสาคัญในช่วงปี 2563 ที่ครอบคลุมการดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาความเกี่ยวข้องและการส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนนาเสนอความเชื่อมโยงของ
การดาเนินงานขององค์กรกับเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของระดับสากล ปี 2573 (SDG2030)
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
กลุ่มทิสโก้ให้ความสาคัญและมุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส พร้อมทั้งรณรงค์เรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
มาตลอดระยะเวลาของการดาเนินธุรกิจด้านการเงิน โดยปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยม
ขององค์กร รวมถึงการกาหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ ยวกับการต่ อต้านทุจริต คอร์รัปชันโดยระบุเป็นข้อปฏิบัติในคู่มื อ
การปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้งนี้รายละเอียดนโยบายมีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทอย่างเป็ นทางการในส่วนการกากับดูแล
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กิจการเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างทั่วถึง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุม่ ทิสโก้ ได้ที่เว็บไซต์ www.tisco.co.th)
การดาเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้แก่
1) กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกั บการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อป้องกันและลดโอกาสที่บริษัทจะถูกใช้เป็น
ช่องทางในการทุจริต คอร์รัปชันและการให้สินบน ทบทวนประสิทธิภาพของนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ
สอดคล้องกับตามแนวปฏิบัติที่ดี ของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน สื่อสารสาระสาคัญของนโยบายและแนวปฏิบัติให้ผู้บริหารและ
พนักงานรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประกาศบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร การจัดทาสื่อการสอนในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดประชุมชี้แจงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการบรรจุการทดสอบความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชันให้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลประจาปีของพนักงาน (Compulsory KPI)
2) กาหนดและปรับปรุ งแนวปฏิบั ติเกี่ยวกั บการรับของขวั ญให้มี ความเข้ มงวดมากขึ้น โดยกาหนดห้ามรั บของขวั ญ หรื อ
สิ่งตอบแทนรูปแบบใดๆ ทุกประเภทจากลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจในทุกวาระโอกาส กรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธการรับได้
กลุ่มทิสโก้จะนาไปบริจาคเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์กับมูลนิธิทิสโก้ หรือองค์กรการกุศลอื่น โดยกลุ่มทิสโก้มีการประกาศ
นโยบายการงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 บนหน้าเว็บไซด์ขององค์กร รวมถึงจัดทาหนังสือขอความร่วมมือยังลูกค้า คู่ค้า
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ในการงดให้ของขวัญกับพนักงานและผู้บริหาร
3) จัดให้มีนโยบายการรับแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy) และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสทั้งจาก
บุคคลภายนอกและจากพนักงานภายใน โดยประกาศช่องทางรับแจ้งเบาะแสจากบุคคลภายนอกไว้ บนหน้าเว็บไซด์ขององค์กร
ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้รับจะถูกนาไปสืบหาข้อเท็จจริง โดยจัดเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ
4) ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจาทุกปี โดยมีการรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
พิจารณา
5) ในส่วนของการแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชัน
ก. จัดส่งหนังสือเชิญชวนคู่ค้าให้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปยังบริษัทคู่ค้าของกลุ่ม
เป็นรายบริษัท พร้อมกับการนาส่ง จรรยาบรรณคู่ค้าที่ผนวกเรื่องการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันไว้เป็นส่วนหนึ่ งของ
จรรยาบรรณคู่ค้า
ข. แสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันผ่านการร่วมกิจกรรมกับองค์กร สมาคม หรือ กลุ่มความร่วมมือ
อื่นที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในปี 2563 นับเป็นปีที่ 10 ที่กลุ่มทิสโก้ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กรเอกชนในการแสดงออกถึงการสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้
แนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว “Power of Data“ ซึ่งจัดขึ้นในวันต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 15
กันยายน 2563 ที่ผ่านมาด้วย
6) เปิดเผยผลประเมินการดาเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยกลุ่มทิสโก้มีระดับผลการประเมินปัจจุบันอยู่ในระดับ 4 คือเป็น
บริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai CAC)” และอยู่ระหว่างการปรับปรุงไปสู่
ระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับที่มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันไปยังคู่ค้าหรือบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ
7) บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทางการสนับสนุน
การป้องกันคอร์รัปชันเช่นกัน
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ก. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด มีการเปิดเผยผลประเมินความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน
ของบริษัทจดทะเบียนนั้นไว้ในบทวิเคราะห์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ลงทุน
ข. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด มีการเปิดเผยผลประเมินความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
คอร์รัปชันของหลักทรัพย์ที่ลงทุนไว้ในเอกสารเผยแพร่กองทุน และนาผลการประเมินดังกล่าว รวมถึงฐานะการเป็น
สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยเป็นหนึ่งในปัจจัยในการพิจารณาลงทุนสาหรับกองทุนภายใต้
การจัดการของบริษัท
รางวัลแห่งความสาเร็จจากการดาเนินงานในปี 2563
จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วย
การดาเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล การสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบ อันเป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนมากว่า 50 ปี ส่งผลให้ในปี 2563 ทิสโก้ได้รับรางวัลแห่งความสาเร็จจากสถาบันต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและสากล ดังนี้
รางวัลระดับสากล
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
PENSION FUND PROVIDER OF THE YEAR THAILAND 2020 (ปีที่ 3)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด รับรางวัล PENSION FUND PROVIDER OF THE YEAR THAILAND 2020
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จาก Global Banking and Finance Review สื่อการเงินชั้นนาระดับโลก ที่พิจารณาจากผลงานที่สามารถบริหาร
ผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่าเสมอให้กับสมาชิกกองกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และรักษามาตรฐานการบริการที่ตอบสนองความต้องการที่
หลากหลายได้เป็นอย่างดี
รางวัลระดับประเทศ
ด้านการดาเนินงาน
รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2563
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2020” กลุ่มธุรกิจการเงินจากงาน
Money & Banking Awards 2020 Live Virtual จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร สาหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลประกอบการโดยรวม
ยอดเยี่ยม ซึ่งวัดจากปัจจัย 4 ด้าน คือ ขนาดของบริษัท ความสามารถในการแสวงหากาไร ผลตอบแทนต่อการลงทุน และสภาพคล่อง
ในการลงทุน สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบริษัทได้เป็นอย่างดี
ด้านการกากับดูแลกิจการ
หุ้นยั่งยืน (ปีที่ 4)
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment -THSI)
ประจาปี 2563 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตอกย้าถึงการให้ความสาคัญด้านการพัฒนาองค์กรให้เติบโต
อย่างยั่งยืน โดยคานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ในกระบวนการ
ดาเนินงานมากขึ้น
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Excellent CG Scoring (ปีที่ 13)
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” และได้รับการจัดอยู่ในระดับ Top Quartile
ของบริษั ทจดทะเบียนในกลุ่ มที่มี มูลค่ าทางการตลาดมากกว่ า 10,000 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็ นปีที่ 13 ในการประกาศผลสารวจ
การรายงานด้านการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจาปี 2563 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ESG100 (ปีที่ 6)
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดาเนินงานโดดเด่น
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) หรือ กลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100
ประจาปี 2563 จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มมีการจัดอันดับกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ในปี 2558
ผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” (ปีที่ 6)
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี 2563 ด้วย
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
SUSTAINABILITY DISCLOSURE AWARD 2020
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) รับรางวัลเกียรติคุณ SUSTAINABILITY DISCLOSURE AWARD ในงาน
The State of Corporate Sustainability in 2020 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งพิจารณาจากการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะ
และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ผ่านรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรได้อย่างครบถ้วน รวมทั้งการตอบสนองต่อเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs
รางวัลปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร”
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) รับรางวัลรองชนะเลิศปฏิทินดีเด่นชนิดตั้งโต๊ะ ชุด “TISCO Calendar 2020”
ประเภทจรรโลงสั ง คมและสภาวะแวดล้ อ มในปั จ จุ บั น ในงานประกาศผลรางวั ลปฏิ ทิ น ดี เ ด่ น “สุ ริ ย ศศิ ธ ร” จั ด โดยสมาคม
นักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
รางวัลโครงการนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2563
กลุ่มทิสโก้ รับรางวัลโครงการนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจาปี 2563 หรือ THAILAND HR
INNOVATION AWARDS 2020 จากผลงานโครงการ “TISCO OASIS เปิดรับ ปรับใช้ ให้ต่อ” ที่จัดโดย สมาคมการจัดการงานบุคคล
แห่งประเทศไทย (PMAT) ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (FTPI) และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (NIDA)
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ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (OUTSTANDING
INVESTOR RELATION AWARDS) ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาดระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท จากงานประกาศรางวัล “SET Awards 2020” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
วารสารการเงินธนาคาร
ด้านบุคคล
BEST CFO AWARD 2020
คุณชาตรี จันทรงาม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง กลุ่มธนาคารทิสโก้ ได้รับรางวัล
"ผู้บริหารฝ่ายการเงินยอดเยี่ยม หรือ Best CFO" ของกลุ่ มธุรกิจการเงิน นับเป็นปีที่ 2 ในงานมอบรางวัล “IAA AWARDS FOR
LISTED COMPANIES 2020” จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจและ
มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ซึ่งคัดเลือกจากการเสนอชื่อและให้คะแนนจากนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ธนาคารทิสโก้ได้ตระหนักและให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุม
ภายในที่ดี เพื่อสนับสนุนให้ธนาคารทิสโก้สามารถดาเนินธุรกิจได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
ยั่งยืน โดยเริ่มต้นตั้งแต่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้มีการดาเนินการธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาลและโปร่งใส มีการกาหนด
โครงสร้างการบริหารจัดการที่มีการถ่วงดุล การกาหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานกลางที่สาคัญเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่ อให้ธนาคารทิ สโก้มี การน าไปปฏิบั ติใช้ภายใต้ มาตรฐานและระบบการควบคุ มที่ เป็ นแนวปฏิ บัติ เดี ยวกัน รวมถึงมีการจัดท า
จรรยาบรรณพนักงาน การกาหนดบทลงโทษทางวินัย และการกาหนดช่องทางและกระบวนการรับข้อร้องเรียนที่เหมาะสม
การกากับดูแลระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
การกากับดูแลการดาเนินธุรกิจและความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของธนาคารทิสโก้อยู่ภายใต้การดูแลของ
คณะกรรมการบริษัทผ่านทางคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีโครงสร้าง
การกากับดูแลกิจการและควบคุมแบบรวมศูนย์อยู่ที่บริษัทใหญ่และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย โดยมีโครงสร้างสาคัญดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารของธนาคาร กากับดูแลการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในทั้งหมดของธนาคาร
ทิสโก้โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านต่างๆ และมอบหมายให้กากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย สาหรับบริษั ทซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ มี การแต่งตั้ งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดูแล
ความเสี่ ย งและควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งแบบรวมศู น ย์ โดยแบ่ ง ออกเป็ น คณะ อนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
คณะอนุกรรมการกากับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงาน คณะอนุกรรมการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะอนุกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับธนาคารซึ่งเป็นบริษัทย่อยภายในกลุ่มทิสโก้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจที่ทาหน้าที่กากับดูแล
การบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยแบ่งออกเป็น คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อและคณะกรรมการพิ จารณาสินเชื่อที่มีปัญหา เป็นต้น ทั้งนี้แนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ ยงและการควบคุ มของธนาคารทิ สโก้ จักมี การดาเนินการภายใต้แนวนโยบายแบบรวมกลุ่ม ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบาย
การควบคุมภายใน นโยบายการกากับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนถึงนโยบายและแนวปฏิบัติงานกลางที่กาหนด
โดยบริษัทใหญ่
2. คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร ทาหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบ
การควบคุมภายในซึ่งกาหนดและกากับดูแลโดยคณะกรรมการบริหาร รวมถึงความมีประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารมีการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในที่มีการจัดทาโดยฝ่าย
จั ด การของทางธนาคารและผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลความเสี่ ย งเป็ น ประจ าทุ ก ปี ก่ อ นน าเสนอให้
คณะกรรมการธนาคารพิจารณา ในส่วนของการกากับดูแล คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารมีการทบทวนนโยบายและแนวทาง
ในการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน ก ากั บ ดู แ ลความเหมาะสมของระบบการควบคุ มภายในผ่ า น
การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยมีการปฏิบัติอย่างเป็นอิสระใน
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของธนาคารและประเมินความถูกต้องและโปร่งใสของการรายงานสถานะ
ทางการเงิ น ของธนาคาร และการปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดกฎหมายและข้ อ ก าหนดที่ มี ก ารบั ง คั บ ใช้ จ ากทางการ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแม่
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3. คณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ยงของธนาคาร ทาหน้าที่กากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์ การบริหาร
ความเสี่ ยงที่ กาหนดและหารื อและแลกเปลี่ ยนข้อคิ ดเห็นกับคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร เพื่ อทบทวนและสอบทาน
ความเพี ยงพอและประสิทธิ ผลของนโยบายและกลยุ ทธ์ การบริ หารความเสี่ ย งโดยรวมเป็นประจ าสม่าเสมอ และรายงานต่ อ
คณะกรรมการของธนาคารถึงฐานะความเสี่ยง ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง และสถานะการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่
คานึงถึงความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสาคัญ และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุท ธ์
ในการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร โดยคณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ยงของธนาคารจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการกากับ
ดูแลความเสี่ยงของบริษัทแม่
สรุปภาพรวมระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมของธนาคารทิสโก้เป็นการดาเนินการภายใต้กรอบการดาเนินการแบบรวมกลุ่ม
ของกลุ่มทิสโก้ โดยกลุ่มทิสโก้ได้มีวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ ทั้งในระดับภาพรวมของ
องค์กรไปจนถึงระดับกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายของการดาเนินงาน
(Operations) อย่างมี ประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพ รวมทั้งสามารถปฏิ บัติตามกฎหมาย (Compliance) และนาเสนอรายงาน
(Reporting) ได้อย่างเหมาะสมและน่าเชื่อถือ ภายใต้กรอบการดาเนินการในการบริหารความเสี่ยงที่มีการปฏิบัติตามแนวทางของ
กลุ่มทิสโก้ นั้นเป็นกรอบการดาเนิ นการที่ ประกอบด้ วยองค์ประกอบต่างๆ ที่มี ความสัมพั นธ์ กันที่เริ่มตั้ งแต่การกากั บดู แลและ
สร้างวัฒนธรรมขององค์กรเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง การกาหนดวัตถุประสงค์ของกลยุทธขององค์กรที่ประสานและ
เชื่อมโยงกับกระบวนการจัดการความเสี่ยง การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลยุทธ
ดังกล่าว การกากับดูแลการดาเนินการ ตลอดจนถึงการสื่อสารและการรายงาน ระบบการควบคุมภายในเป็นหนึ่งในส่วนสาคัญของ
การบริหารความเสี่ยงและเป็นส่วนที่สร้างมูลค่าและเสริมสร้างประสิทธิภาพของการดาเนินการซึ่งกันและกัน
ธนาคารทิสโก้ได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการควบคุมภายใน เริ่มตั้งแต่การกาหนดให้ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานเป็นหนึ่งในคุณค่าหลักขององค์กร การสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่คานึงถึงความเสี่ ยง การกาหนดนโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การจัดให้มีโครงสร้างสายการรายงานที่มีความถ่วงดุลและการกาหนดอานาจในการสั่ง
การรวมถึงความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับลักษณะงานเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ และการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับ
พนักงานเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความชานาญในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลความเสี่ยงทาหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหารในการปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์
การบริหารความเสี่ยงรวมถึงพิจารณาทบทวนประสิทธิภาพของการควบคุมและบริหารความเสี่ยง โดยภาพรวมของการบริหารจัดการ
และการดาเนินธูรกิจของธนาคารให้ เป็ นไปตามนโยบายบรรษัทภิ บาล จรรยาบรรณธุรกิจและกฏหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ภายใต้
การกากับดูแลและควบคุมแบบรวมศูนย์อยู่ที่บริษัทแม่
ธนาคารทิสโก้จัดให้มีระบบการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นอย่างดี โดยได้มีการแต่งตั้งและมอบหมาย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทาหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทานโยบายบริหารความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยงสาหรับ
ความเสี่ยงที่สาคัญ รวมทั้งการกาหนดขีดจากัดความเสี่ยงและการติดตามและควบคุมความเสี่ยง นอกจากนี้คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ ยงท าการประเมิ นและวั ดระดั บความเสี่ ยงที่ สาคั ญ ได้แก่ ความเสี่ ยงด้ านสินเชื่ อ ความเสี่ ยงด้านตลาด ความเสี่ ยง
ด้านการจัดหาเงิน ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการรวมถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงด้านการทุจริต การจัดการ
ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงมีการกาหนดให้หน่วยงานบริหารความเสี่ยงทาหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย งและรายงานความเสี่ ย งให้ กั บ ผู้ บ ริ ห ารและคณะกรรมการที่ เ กี่ ย วข้ อ งรั บ ทราบ เป็ น ประจ า และ
จะมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยหน่วยงานตรวจสอบภายอย่างสม่าเสมอ
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ธนาคารทิสโก้ได้ออกแบบระบบการควบคุมแบบรวมศูนย์เพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินธุรกิจของธนาคารมีการปฏิบัติงานภายใต้
ระบบการควบคุมที่มีประสิทธิ ภาพและมีแนวทางการควบคุ มหลักที่เป็นมาตรฐานเดียวกั น โดยการกาหนดระบบการควบคุ ม
มีการกาหนดให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และ
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการกาหนดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามและ
ควบคุมและผู้ประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการตรวจสอบอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ ในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับธนาคาร ธนาคารมีการกาหนดแนวนโยบายให้มี
การคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของธนาคารเป็นสาคัญ โดยพิจารณาเสมือนเป็นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก (at arms’ length
basis) ตามหลักบรรษัทภิบาลและนโยบายการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด
ธนาคารทิสโก้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการบริหารจัดงานระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามแนวทางที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ ธนาคารได้มีการนา
เทคโนโลยีรวมถึงระบบการรักษาความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสมเพื่ อให้ เกิ ดความปลอดภั ยในการเก็บรั กษาข้ อมู ลสาคัญต่ างๆ นอกจากนี้ ธนาคารทิ สโก้ มีการกาหนดช่องทางและ
กระบวนการในการสื่อสารข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรที่เหมาะสมและจาเป็น เพื่อให้สามารถสื่อสารข้ อมูลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ธนาคารทิสโก้มีการติดตามและประเมิน
ผลการควบคุมภายใน มีการจัดให้มี ช่องทางการรายงานและสื่อสารข้ อมูลข้อบกพร่องในระบบการควบคุ มภายในต่อบุคคลที่
รับผิดชอบเพื่อให้มีการกาหนดมาตรการในการดาเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการกาหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบผ่าน
การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบและหน่วยงานกากับที่ทาหน้าที่ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมและ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่กากับดูแลตามแผนงานที่กาหนด ผลการกากับดูแลและการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในมีการกาหนดให้รายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกรรมการอิสระทั้ง 5 ท่านซึ่งรวมกรรมการ
ตรวจสอบ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบถ้วน คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของธนาคารที่
จัดทาโดยฝ่ายบริหารและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ยง และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทดังกล่าวครอบคลุม 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร
การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมู ล และระบบการติดตาม คณะกรรมการมี
ความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของธนาคารมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจ โดยธนาคารได้จัดให้มีระบบ
การควบคุมภายในและบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนินการตามระบบการปฏิบัติงานที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
กระบวนการติดตามควบคุมดูแลการดาเนินงานให้สามารถดาเนินธุรกิจภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีมาตรการในการ
ป้องกันการทาธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
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11.2 ความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีค วามเห็น แตกต่า งไปจากความเห็ น ของคณะกรรมการ
ธนาคาร หรือผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการธนาคาร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 7 รายงาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่ได้มีความเห็นเพิ่มเติมต่อ
ระบบควบคุมภายในของบริษัทในปี 2563 แต่อย่างใด
11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ตามนโยบายการก ากับดู แลกิ จการของกลุ่ มทิ สโก้ หน่วยงานสนั บสนุ นและควบคุ มทั้ งหมดจะถู กรวมศู นย์ ที่ บริษั ทแม่
ครอบคลุมถึงงานกากับด้านความเสี่ยง บริษัทแม่จะกากับดูแลความเสี่ยงของธนาคารและบริษัทย่อยในกลุ่ม ดังนั้น ผู้บริหาร
หน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานกากับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคารจึงสังกัดที่บริษัทแม่ ปรากฏรายชื่อบุคคลดังนี้
(1) หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department)
กลุ่มทิสโก้ได้มอบหมายให้ นางสาวชื่นจิต ตระการรัตติ หัวหน้าตรวจสอบภายใน ของบริษัทแม่ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ผู้ตรวจสอบภายในของธนาคารและบริ ษั ทย่ อยในกลุ่ ม คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จารณาแล้ วเห็ นว่ า
นางสาวชื่นจิต ตระการรัตติ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการตรวจสอบที่เหมาะสมเพียงพอกับ
การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ตลอดจนมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดาเนินงานของบริษัทและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ
ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ นางสาวชื่นจิต ตระการรัตติ ยังได้รับมอบหมายให้ดารงตาแหน่ง
เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบอีกตาแหน่งหนึ่งด้วย
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอน ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายในของธนาคาร
จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายใน ปรากฎในเอกสาร
แนบ 3
(2) หัวหน้าฝ่ายกากับ (Compliance Department)
กลุ่ ม ทิ สโก้ ได้ มอบหมายให้ นางดุ ลยรั ตน์ ทวี ผล ด ารงต าแหน่ งเป็ น หั ว หน้ า ฝ่ า ยก ากั บ (Corporate Compliance
Department) เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กากับดูแลการประกอบธุรกิจของธนาคาร
และบริษัทย่อยในกลุ่ม ทั้งนี้ ฝ่ายกากับอยู่ภายใต้สายบังคับบัญชาของสานักกากับดูแลกิจการ (Governance Office) ของบริษัทแม่
ซึ่งได้มอบหมายให้นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สานักกากับดูแลกิจการ เป็นผู้ดูแล โดยมีคุณสมบัติของ
ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าปรากฎในเอกสารแนบ 3
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12. รายการระหว่างกัน
ธนาคารทิสโก้ได้เปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.34 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ซึ่งปรากฎในหมายเหตุประกอบงบการเงินของธนาคารปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ธนาคารมีรายการทางธุรกิจที่สาคัญ
กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างธนาคาร
และบุคคลหรือบริษัทในกลุ่มซึ่งเทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้าทั่วไป
12.1 ความจาเป็นและความสมเหตุผลของรายการ
การทารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นดังกล่าว มีความจาเป็นและมีความสมเหตุผลของการทารายการเพื่อประโยชน์ สูงสุด
ของธนาคาร ซึ่งเป็นรายการที่สนับสนุนการดาเนินธุรกิจปกติของกลุ่มทิสโก้และเป็นไปตามเกณฑ์กากับแบบรวมกลุ่มของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
ธนาคารจะพิ จารณาการท ารายการระหว่ างกั นกั บ บุ คคลที่ อาจมี ความขั ดแย้ ง โดยถื อเสมื อนเป็ นการท ารายการ
ที่กระทากับบุคคลภายนอก ผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในรายการใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติรายการดังกล่าว
ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้จะเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ธนาคารได้ให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อระบบการบริหารงานการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบการกากับดูแล
กิจการที่ดี (Good Governance) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กลุ่มทิสโก้ยังได้
จัดให้มีนโยบายการทารายการระหว่างบุคคล/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง (Related Party Transaction Policy) และบังคับใช้
กับบริษัทในกลุ่มทิสโก้ทั้งหมด กลุ่มทิสโก้จึงไม่มีนโยบายสนับสนุนการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
อย่างไรก็ตาม หากต้องมีการทารายการ รายการดังกล่าวจะเป็นไปตามธุรกิจปกติของกลุ่มทิสโก้
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13. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
13.1 งบการเงิน
13.1.1 สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี
งบการเงินของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ผู้สอบบัญชีสำหรับงบกำรเงินของธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ได้แก่ นำงสำวสมใจ
คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 4499 จำกบริษัท บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด โดยรำยงำนของผู้สอบบัญชีสรุปได้
ดังนี้
จำกกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบั ญชีเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้ นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงิ นสด สำหรั บปี สิ้นสุ ดวั นเดี ยวกั นของธนำคำรทิ สโก้ จ ำกั ด (มหำชน) โดยถู กต้ องตำมที่ ควรใน
สำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือ
ทำงกำรเงิน มำถือปฏิบัติในกำรจัดทำงบกำรเงินปีปัจจุบัน และเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมในหลำยภำคส่วน ซึ่งอำจนำมำซึ่งควำมไม่แน่นอนและอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำน
และกระแสเงินสดในอนำคต และจำกผลกระทบของสถำนกำรณ์ดังกล่ำว ธนำคำรได้จัดทำงบกำรเงินโดยเลือกนำแนวปฏิบัติทำง
กำรบัญชี เรื่อง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวสำหรับกิจกำรที่ให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจไทย ที่ประกำศโดยสภำวิชำชีพบัญชีมำถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้แสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไขต่อกรณีข้ำงต้น
แต่อย่ำงใด
งบการเงินของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผู้สอบบัญชีสำหรับงบกำรเงินของธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ได้แก่ นำงสำวสมใจ
คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 4499 จำกบริษัท บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด โดยรำยงำนของผู้สอบบัญชีสรุปได้
ดังนี้
จำกกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ผลกำรด ำเนิ นงำน และกระแสเงิ นสด ส ำหรั บปี สิ้นสุ ดวั นเดี ยวกั นของธนำคำรทิ สโก้ จ ำกั ด (มหำชน) โดยถู กต้ องตำมที่ ควร
ในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
งบการเงินของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผู้สอบบัญชีสำหรับงบกำรเงินของธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ได้แก่ นำงสำวสมใจ
คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 4499 จำกบริษัท บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด โดยรำยงำนของผู้สอบบัญชีสรุปได้
ดังนี้
จำกกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้ นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกั นของธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
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ตารางสรุปงบการเงินของธนาคาร
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่

(หน่วย: พันบำท)

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ ค้างรับ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบีย้ ค้างรับและรายได้ดอกเบีย้ ที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ ค้างรับ
หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู้
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี ัวตนสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อนื่
รวมสินทรัพย์
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1,215,903
36,960,771
758,539
62,095
9,432,775

1,099,247
44,049,590
21,907
7,671,893

1,188,931
53,089,353
5,685
6,994,445

240,771,111
1,669,202
242,440,313
(17,700,160)
(10,938,183)
213,801,970
28,667
28,152
758,055
466,673
90,770
260,769
1,055,894
264,921,033

257,250,213
1,106,977
258,357,190
(19,084,739)
(10,074,115)
(7,343)
229,190,993
13,703
28,152
792,039
181,929
882,142
1,333,868
285,265,463

255,580,193
598,263
256,178,456
(18,969,250)
(11,043,654)
(8,146)
226,157,406
4,217
38,831
787,066
267,014
651,350
1,513,941
290,698,239
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ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่

(หน่วย: พันบำท)

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
หนี้สนิ และส่วนของเจ้าของ
หนี้สนิ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ ยืม
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้สิน
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
ภาษีเงินได้นติ ิบคุ คลค้างจ่าย
เงินปันผลค้างจ่าย
หนี้สินอืน่
รวมหนี้สนิ

204,859,398
5,517,289
1,284,765
11,196,919
447,970
833,152
734,307
278,006
1,889,214
5,224,507
232,265,527

218,433,146
3,831,925
306,867
18,716,919
709,830
988,036
653,167
4,100,976
6,221,590
253,962,456

195,215,732
3,872,709
238,219
10,653
49,716,919
383,056
871,971
601,265
3,594,114
5,870,780
260,375,418

1
9,215,676
9,215,677

1
9,215,676
9,215,677

1
9,215,676
9,215,677

1
9,215,676
9,215,677
2,543,024
309,469

1
9,215,676
9,215,677
2,543,024
304,899

1
9,215,676
9,215,677
2,543,024
302,661

984,000
19,603,336
32,655,506
264,921,033

984,000
18,255,407
31,303,007
285,265,463

984,000
17,277,459
30,322,821
290,698,239

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นบุริมสิทธิ 104 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 921,567,588 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ทุนที่ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นบุริมสิทธิ 104 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 921,567,588 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สนิ และส่วนของเจ้าของ
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ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่

(หน่วย: พันบำท)

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
กาไรหรือขาดทุน:
รายได้ดอกเบีย้

15,446,027

16,724,877

16,737,061

ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้

(3,567,218)

(4,963,709)

(4,943,247)

รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

11,878,809
1,862,107

11,761,168
2,821,676

11,793,814
3,219,184

(68,418)

(80,556)

(92,888)

1,793,689

2,741,120

3,126,296

6,048

-

-

-

35,511

13,040

ค่าใช้จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กาไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
กาไรสุทธิจากเงินลงทุน

10,533

6,968

440,029

ค่าปรับที่เกี่ยวเนื่องจากเงินให้สินเชื่อ

191,642

264,361

305,172

รายได้จากการดาเนินงานอืน่ ๆ

146,222

137,253

244,676

14,026,943

14,946,381

15,923,027

2,194,254

3,282,062

3,096,690

1,184,012

1,213,072

1,021,130

รวมรายได้จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร

267,936

291,804

298,130

ค่าใช้จา่ ยการบริหารงานสนับสนุน

2,331,676

2,100,820

1,877,161

ค่าใช้จา่ ยจากการดาเนินงานอืน่ ๆ

875,896

921,302

1,102,796

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

6,853,774
-

7,809,060
636,332

7,395,907
2,390,198

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

2,437,190

กาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

4,735,979
949,668

6,500,989
1,297,213

6,136,922
1,227,159

กาไรสาหรับปี

3,786,311

5,203,776

4,909,763

1,720

-

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลกระทบภาษีเงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้

-

5,125

(26,848)

(344)

(1,025)

5,370

1,376

4,100

(21,478)

รายการที่จะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกระทบของภาษีเงินได้

-

-

145,610

(11,539)

(158,974)

(15,888)

2,308

31,795

(25,944)

(9,231)

(127,179)

103,778

(7,855)
3,778,456

(123,079)
5,080,697

82,300
4,992,063

4.11

5.65

5.33

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้ (ขาดทุน)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)
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ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้

4,735,979

6,500,989

6,136,922

345,157

161,712

165,188

4,167,811

-

-

-

2,437,290

4,409,068

564

4,700
(11,111)

(1,355)
(268)

(3,082)

(12,583)

(439,005)

(23,482)

(18,495)

(20,880)

-

-

(6,053)

380

-

-

(3,774)

(1,391)

(4,472)

992

295

75

กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สินรอการขาย

(27,153)

(38,000)

(67,723)

ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน

115,702

187,533

36,980

70,897

(88,125)

(13,632)

(942,199)

285,958

492,231

(11,878,809)

(11,761,168)

(11,793,814)

(46,211)

(49,110)

(49,521)

เงินสดรับดอกเบีย้

14,777,048

16,312,338

16,975,952

เงินสดจ่ายดอกเบีย้

(3,284,313)

(3,784,928)

(3,652,687)

เงินสดรับเงินปันผล

46,211

49,110

49,521

(810,941)

(1,444,867)

(1,465,854)

7,240,777

8,730,147

10,750,673

รายการปรับกระทบกาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของเงินลงทุน (โอนกลับ)
ค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
กาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
และตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรือขาดทุน
กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์

รายได้ค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้เงินปันผล

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
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ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่

(หน่วย: พันบำท)

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

7,079,715

9,030,669

(9,911,831)

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

10,011,184

(6,843,484)

2,347,780

ทรัพย์สินรอการขาย
สินทรัพย์อนื่

1,551,048
202,858

1,478,351
251,732

1,576,349
(99,380)

(13,573,748)

23,217,414

13,716,460

1,685,364

(40,784)

19,801

977,898

68,648

(193,142)

2,320,000

-

(23,421,700)

(18,636)

(19,733)

(17,030)

(211,134)

(634,232)

(931,558)

หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินอืน่
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์

17,265,326

35,238,728

(6,163,578)

(27,621,162)

(24,382,035)

(11,774,310)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์

25,605,465

23,717,595

11,125,400

(33,476)
(3,517)
3,919

(61,377)
(9,872)
1,391

(50,839)
(19,098)
11,016

-

-

1,638

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว

(2,048,771)

(734,298)

(706,193)

4,160,000

2,400,000

20,000,000

เงินสดจ่ายชาระคืนหุ้นกู้ระยะยาว

(14,000,000)

(33,400,000)

(10,500,000)

(182,061)

-

-

(5,077,838)

(3,594,114)

(2,764,703)

(15,099,899)
116,656
1,099,247

(34,594,114)
(89,684)
1,188,931

6,735,297
(134,474)
1,323,405

1,215,903

1,099,247

1,188,931

สินทรัพย์สิทธิการใช้

67,898

-

-

รับโอนทรัพย์สินรอการขายเพื่อชาระเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

14,964

9,487

-

-

10,679

-

เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี ัวตน

เงินสดจ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสด ณ วันต้นปี
เงินสด ณ วันปลายปี
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่มใิ ช่เงินสด

โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
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13.1.2 อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ
(หน่วย: พันบำท)

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

อัตราความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขัน้ ต้น
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุ้น
อัตราดอกเบีย้ รับ
อัตราดอกเบีย้ จ่าย
ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

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

79.0
27.0
11.8
5.5
1.5
3.9
1.4

74.2
34.8
16.9
5.7
2.3
3.4
2.8

74.8
30.8
16.2
5.6
2.0
3.7
9.3

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราส่วนรายได้ดอกเบีย้ สุทธิต่อสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราการหมุนของสินทรัพย์

(%)
(%)
(เท่า)

4.3
1.4
0.05

4.1
1.8
0.05

4.1
1.7
0.06

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น
อัตราส่วนเงินให้กตู้ ่อเงินกูย้ มื และเงินฝาก
อัตราส่วนเงินให้กตู้ ่อเงินฝาก
อัตราส่วนเงินฝากต่อหนี้สนิ รวม
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล

(เท่า)
(%)
(%)
(%)
(%)

7.1
102.6
108.9
88.2
49.9

8.1
100.3
109.0
86.0
78.8

8.6
96.5
121.2
75.0
73.2

อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Ratio)
อัตราส่วนค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชือ่ รวม
อัตราส่วนหนี้สญ
ู ต่อสินเชือ่ รวม
อัตราส่วนเงินให้สนิ เชือ่ ที่หยุดรับรู้รายได้ 1 ต่อสินเชือ่ รวม
อัตราส่วนค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญต่อหนี้ที่ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้
อัตราส่วนดอกเบีย้ ค้างรับต่อสินเชือ่ รวม

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

4.9
1.4
N.A.
221.1
0.7

4.2
1.4
2.9
190.5
0.5

4.7
1.7
3.4
175.2
0.3

อัตราส่วนอืน่ ๆ (Other Ratios)
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ ง (คานวณตามเกณฑ์ ธปท.)

(%)

22.78

22.10

22.91

1ยกเลิกนโยบายการหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
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14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
บทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารเป็นการเปรี ยบเทียบผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของธนาคารทิสโก้ในปี 256 3
เทียบกับปี 2562
ภาวะเศรษฐกิจและตลาดเงินตลาดทุน
ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2563 หดตัวอย่างรุนแรงท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 (COVID-19) โดยตลอดปี
ที่ ผ่ า นมา ภาครั ฐ ได้ อ อกมาตรการการควบคุ ม การแพร่ ร ะบาดอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง การล็ อ กดาวน์ ป ระเทศในช่ ว งกลางปี
การเว้นระยะห่างทางสังคม และการปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศตั้งแต่ไตรมาส 2 ซึ่งส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ
อุปสงค์ภายในประเทศทรุดตัวลงอย่างมาก โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปิดประเทศและปริมาณ
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไป ภาคการส่งออกอ่อนตัวลงตามอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่อ่อนแอและค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น ในขณะที่
การบริ โ ภคภาคครั ว เรื อ นชะลอตั ว ลงอย่ า งรุ น แรง ตามก าลั ง ซื้ อ ที่ น้ อ ยลง เป็ น ผลจากปั ญ หาด้ า นการจ้ า งงานและรายได้
ภาคครัวเรือนที่ลดลง ประกอบกับหนี้ครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ ภาครัฐได้ออกมาตรการเยียวยาผ่านการอัดฉีดเม็ดเงินแก่
ประชาชน เช่น โครงการ “คนละครึ่ง” โครงการ “ช้อปดีมีคืน” และโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ
ส่งเสริมการบริโภค และช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว เป็นไปตาม ความกังวลต่อแนวโน้ม
เศรษฐกิจในระยะข้างหน้าซึ่งยังมีความไม่แน่นอนสูงและความเสี่ยงของการระบาดระลอกใหม่ที่เริ่มกลับมาอีกครั้งในช่วงปลายปี
2563 สาหรับยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของปี 2563 มีจานวน 792,110 คัน ลดลงร้อยละ 21.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนหน้า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของปี 2563 ลดลงร้อยละ 0.85 และประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2563 ของธนาคาร
แห่งประเทศไทยอยู่ที่หดตัวร้อยละ 7.8
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยได้ อ อกมาตรการช่ วยเหลื อลู ก หนี้ ที่ ได้ รั บ ผลกระทบ ทั้ ง มาตรการช่ว ยเหลือ ลู ก หนี้ร ายย่ อ ย
เพื่อลดภาระการชาระหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ย และการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ
SMEs ผ่านการจัด สรรสินเชื่อ Soft Loan นอกจากนี้ ตลอดปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับ ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
(Repo-1 วัน) 3 ครั้ง มาอยู่ที่ร้อยละ 0.50 พร้อมกับปรับลดอัตราการนาส่งเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(FIDF) จากอัตราร้อยละ 0.46 เหลือร้อยละ 0.23 ของฐานเงินฝาก เป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อส่งผ่านภาระดอกเบี้ยที่ลดลงให้
แก่ลูกหนี้ของธนาคาร โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ลดลงจากร้อยละ 0.86
จากสิ้นปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ร้อยละ 0.37 ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ปรับตัว
ลดลงจากสิ้ น ปี ก่ อ นหน้ า อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู้ ลู ก ค้ า รายใหญ่ ชั้ น ดี (MLR) ลดลงจากร้ อ ยละ 6.01 มาอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 5.31
อัตราดอกเบี้ ยเงิ นกู้ ลูกค้ ารายใหญ่ชั้น ดีป ระเภทเงินเบิกเกิน บัญชี (MOR) ลดลงจากร้อยละ 6.84 มาอยู่ ที่ร้อ ยละ 5.85 และ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ลดลงจากร้อยละ 6.87 มาอยู่ที่ร้อยละ 5.98
สาหรับ ภาวะตลาดทุน ในปี 2563 ดั ชนี ตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ง ประเทศไทยปิ ดที่ 1,449.35 จุ ด ลดลง 130.49 จุ ด หรื อ
ร้อยละ 8.3 จากสิ้นปีก่อนหน้าที่ 1,579.84 จุด เป็นผลจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ลดลง จากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์
การระบาดของโควิด -19 และภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ในขณะที่ ปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มมากขึ้นในภาวะที่
ตลาดทุนผันผวน โดยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นจาก 52,468 ล้านบาทในช่วงปี 2562 มาเป็น 67,335 ล้านบาท
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พัฒนาการที่สาคัญ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
งบการเงินของธนาคารรอบปี 2563 ธนาคารเริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ได้แก่ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) เรื่องเครื่องมือทางการเงิน และ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (TFRS 16) เรื่อง สัญญาเช่า
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยการรายงานข้อมูลงบการเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญไปจากมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับเก่า ดังต่อไปนี้
o การรับรู้รายได้ดอกเบี้ย โดยคานวณรายได้ดอกเบี้ยตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR) และมีข้อแตกต่างที่สาคัญ
คือการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยของลูกหนีท้ ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
o กาไร/ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านงบกาไรขาดทุน ซึ่งเดิมเงินลงทุนใน
ตราสารทุนจะรับรู้ผ่านงบกาไรขาดทุนเมื่อมีการขายเงินลงทุน
o ใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss – ECL) แทนค่าใช้จ่ายหนี้สูญและ
หนี้ ส งสั ย จะสู ญ และขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ซึ่ ง เกณฑ์ ก ารค านวณของ TFRS 9 มี ก ารแบ่ ง กลุ่ ม ลู ก หนี้ แ ละ
การคานวณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยแบบจาลองที่ต่างจากมาตรฐานเดิม พร้อมด้วยการใช้แบบจาลองเรื่องภาวะ
เศรษฐกิจในอนาคตที่ส่งผลต่อค่าใช้จา่ ยหนี้สูญ (Forward Looking model) นอกจากนี้ รายได้ดอกเบี้ยของลูกหนี้ที่
ไม่ก่อให้เกิดรายได้จะถูกคิดผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเต็มจานวน
14.1 ภาพรวมผลการดาเนินงาน
ธนาคารทิสโก้ มีกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานในปี 2563 จานวน 3,786.31 ล้านบาท ลดลงจานวน 1,417.47 ล้านบาท
หรื อร้ อยละ 27.2 จากปี ก่ อ นหน้ า จากสถานการณ์ ก ารระบาดของโควิ ด -19 ซึ่ งส่ ง ผลกระทบต่ อ การชะลอตั ว ของเศรษฐกิ จ
กดดันรายได้จากธุรกิจหลักของธนาคาร รวมถึงภาระการตั้งค่าเผื่อสารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่สูงขึ้นเพื่อสะท้อนสถานการณ์
เศรษฐกิจในปัจจุบัน
สาหรับรายได้ดอกเบี้ยสุทธิปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 จากการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพในภาวะ
ดอกเบี้ยขาลง ส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลงร้อยละ 32.6 โดยเฉพาะธุรกิจนายหน้าประกันภัย และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับ
การปล่อยสินเชื่อจากการปล่อยสินเชื่อใหม่ที่ลดลง ในส่วนของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า
มาอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 1.06 ของยอดสิ น เชื่ อ เฉลี่ ย เพื่ อ รองรั บ ความเสี่ ย งที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น จากความไม่ แ น่ น อนทางเศรษฐกิ จ
ในขณะเดียวกัน ธนาคารยังคงติดตามและดูแลลูกหนี้ทุกกลุ่มอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้อัตราส่วนสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อ
สินเชื่อรวม (NPL Ratio) อยู่ในระดับเดียวกับสิ้นปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 2.22
ธนาคารมีกาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic earnings per share) สาหรับปี 2563 เท่ากับ 4.11 บาทต่อหุ้น ลดลงจาก 5.65
บาทต่อหุ้นในปี 2562 โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE) ของปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 11.84
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งบกาไรขาดทุนของธนาคาร
งบกาไรขาดทุนของธนาคารสาหรับปี 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 : งบกาไรขาดทุนของธนาคาร สาหรับปี 2563 และ 2562
ประเภทของรายได้
(ล้านบาท)
รายได้ดอกเบี้ย
เงินให้สินเชื่อ
รายการระหว่างธนาคาร
เงินให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
เงินลงทุน
รวมรายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน และธุรกรรมเพื่อค้า
และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้
กาไรก่อนภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

(1)

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

ปี 2563

ปี 2562

7,907.61
244.51
7,192.77
101.13
15,446.03
(3,567.22)
11,878.81
1,862.11
(68.42)
1,793.69

8,047.31
571.92
7,945.24
160.40
16,724.88
(4,963.71)
11,761.17
2,821.68
(80.56)
2,741.12

(1.7)
(57.2)
(9.5)
(37.0)
(7.6)
(28.1)
1.0
(34.0)
(15.1)
(34.6)

16.58

42.48

(61.0)

337.86
14,026.94
(6,853.77)
(2,437.19)
4,735.98
(949.67)
3,786.31

401.61
14,946.38
(7,809.06)
(636.33)
6,500.99
(1,297.21)
5,203.78

(15.9)
(6.2)
(12.2)
283.0
(27.1)
(26.8)
(27.2)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

ในปี 2563 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิมีจานวน 11,878.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 117.64 ล้านบาท (ร้อยละ 1.0) จากปีก่อนหน้า
โดยรายได้ดอกเบี้ ย มีจานวน 15,446.03 ล้านบาท ลดลง 1,278.85 ล้านบาท (ร้อยละ 7.6) และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย มี จานวน
3,567.22 ล้านบาท ลดลง 1,396.49 ล้านบาท (ร้อยละ 28.1)
อัตราผลตอบแทนของเงินให้สินเชื่อในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 6.55 ลดลงจากร้อยละ 6.74 ในปี 2562 ตามการปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี TFRS 9 ซึ่งคานวณรายได้ดอกเบี้ยตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
(EIR) และรั บรู้รายได้ดอกเบี้ ยของลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ สาหรับต้นทุ นเงินทุนลดลงจากร้อยละ 1.93 ในปี 2562 มาเป็ น
ร้อยละ 1.47 เป็นผลมาจากการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพในภาวะดอกเบี้ยขาลง และการลดการนาส่งเงินสมทบกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) จากร้อยละ 0.46 เหลือร้อยละ 0.23 ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.81 มาเป็นร้อยละ 5.08 ในขณะที่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย
สุทธิ (Net Interest Margin) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 4.25
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ตารางที่ 2 : ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย

อัตราผลตอบแทนของเงินให้สินเชื่อ (Yield on Loans)
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (Cost of Fund)
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Loan Spread)
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin)

(2)

ปี 2563
(ร้อยละ)
6.55
1.47
5.08
4.25

ปี 2562
(ร้อยละ)
6.74
1.93
4.81
4.01

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีจานวน 2,148.13 ล้านบาท อ่อนตัวลงร้อยละ 32.6 จากปีก่อนหน้า จากการชะลอตัวของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจท่ามกลางการระบาดของโควิด -19 โดยธนาคารมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจากธุรกิจหลักจานวน 2,199.97ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 31.7 สาเหตุหลักมาจากการอ่อนตัวลงของรายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจนายหน้าประกันภัย และรายได้ค่าธรรมเนียมที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจสินเชื่อ เป็นไปตามการปล่อยสินเชื่อใหม่ที่ลดลง โดยในปีนี้ ธนาคารมีการรับรู้ผลกาไรจากเงินลงทุนซึ่งเป็นไป
ตามการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านงบกาไรขาดทุน (FVTPL) จานวน 10 ล้านบาท เป็นไปตามมูลค่าเงินลงทุนที่ปรับตัวสูงขึ้น สอดคล้อง
กับมาตรฐานการบัญชี TFRS 9
(3)

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานมีจานวน 6,853.77 ล้านบาท ลดลง 955.29 ล้านบาท (ร้อยละ 12.2) เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
สาเหตุหลักเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามการชะลอตัวของรายได้และผลกาไร ทั้งนี้ ธนาคารยังคงสามารถควบคุมต้นทุนใน
การดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 48.9
(4)

ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้น

ค่าใช้จ่ายผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) อยู่ที่จานวน 2,437.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายหนี้
สูญจานวน 636.33 ล้านบาทในปี 2562 และคิดเป็นอัตราร้อยละ 1.06 ของยอดสินเชื่ อเฉลี่ย เป็นผลมาจากภาวะความเสี่ยง
ด้านเครดิตที่เพิ่มสูงขึ้น จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 สาหรับค่าใช้จ่ายผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของงวดไตรมาส 4 เพิ่มสูงขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า แม้ว่าสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตปรับตัวดีขึ้น
แต่จากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ที่กลับมาเร่งตัวขึ้นในช่วงปลายปี ธนาคารเห็นความจาเป็นในการตั้งสารองเพื่อรองรับ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาดดังกล่าว นอกจากนี้ ในปี 2563 ธนาคารมีการปรับลดเงิน
สารองส่วนเกิน (Excess Reserve) จานวน 1,056 ล้านบาท (หรือคิดเป็นจานวน 264 ล้านบาท ต่อไตรมาส) ซึ่งทยอยปรับลดด้วยวิธี
เส้นตรงทุกไตรมาสเท่าๆ กัน เป็นระยะเวลา 2 ปี (ปี 2563-2564) เป็นไปตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย
สาหรับมาตรการช่ วยเหลื อลู กหนี้ ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารให้ ความช่ วยเหลื อลู กหนี้ ที่ได้รั บ
ผลกระทบ ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้ และการพักชาระหนี้ โดยธนาคารยังคงดาเนินนโยบายการตั้งสารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างเข้มงวด ตามสถานะการชาระหนี้ของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจริงที่กาหนดไว้ในมาตรฐานบัญชี TFRS 9
(5)

ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

ธนาคารมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับปี 2563 จานวน 949.67 ล้านบาท คิดเป็นอัตราภาษีร้อยละ 20.0 เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 19.95 ในปี 2562 ทั้งนี้ ธนาคารถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ออกประกาศโดยกรมสรรพากร
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ตารางที่ 3: ภาพรวมรายได้ ผลกาไรจากการดาเนินงาน และภาษีเงินได้
ปี 2563

ปี 2562

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

จานวน
พนักงาน(คน)

รายได้

ผลกาไรจากการ
ดาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้

จานวน
พนักงาน(คน)

รายได้

ผลกาไรจากการ
ดาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้

2,511

14,026.94

3,786.31

949.67

2,601

14,946.38

5,203.78

1,297.21

14.2 ฐานะการเงิน
บทวิเคราะห์ฐานะการเงินรวมของธนาคาร เป็นการเปรียบเทียบข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กับข้อมูล ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(1)

สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจานวน 264,921.03 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.1 จากปีก่อนหน้า
โดยเงินให้สินเชื่อลดลงจาก 238,165.47 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 มาอยู่ที่ 223,070.95 ล้านบาท (ร้อยละ 6.3) และรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงินลดลงจาก 44,049.59 ล้านบาท มาอยู่ที่ 36,960.77 ล้านบาท (ร้อยละ 16.1) ในส่วนของเงินลงทุนแบ่งเป็น
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนจานวน 758.54ล้านบาท และเงินลงทุนสุทธิจานวน 9,432.77
ล้านบาท
ตารางที่ 4: โครงสร้างสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์รวม

(2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
1,215.90
0.5
36,960.77
14.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เปลี่ยนแปลง
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
1,099.25
0.4
10.6
44,049.59
15.4
(16.1)

758.54
62.09
9,432.77
223,070.95

0.3
0.0
3.6
84.2

21.91
7,671.89
238,165.47

0.0
2.7
83.5

n.a.
183.4
23.0
(6.3)

(10,938.18)
4,358.18
264,921.03

(4.1)
1.6
100.0

(10,081.46)
4,338.81
285,265.46

(3.5)
1.5
100.0

8.5
0.4
(7.1)

หนี้สนิ

หนี้สินรวมของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจานวน 232,265.53 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.5 จากปีก่อนหน้า
โดยเงินฝากรวมลดลงจาก 218,470.07 ล้านบาท มาเป็น 204,896.32 ล้านบาท (ร้อยละ 6.2) และหุ้นกู้ลดลงจาก 18,680.00
ล้านบาท มาเป็น 11,160.00 ล้านบาท (ร้อยละ 40.3) ส่วนรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินเพิ่มขึ้นจาก 3,831.93 ล้านบาท
มาเป็น 5,517.29 ล้านบาท (ร้อยละ 44.0)
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ตารางที่ 5: รายละเอียดของหนีส้ ินจาแนกตามประเภท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
หนี้สิน
เงินฝากรวม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หุ้นกู้
อื่น ๆ
หนี้สินรวม

(3)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
204,896.32
88.2
5,517.29
2.4
11,160.00
4.8
10,691.92
4.6
232,265.53
100.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เปลี่ยนแปลง
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
218,470.07
86.0
(6.2)
3,831.93
1.5
44.0
18,680.00
7.4
(40.3)
12,980.47
5.1
(17.6)
253,962.46
100.0
(8.5)

ส่วนของเจ้าของ

ส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจานวน 32,655.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1352.50 ล้านบาท (ร้อยละ 4.3)
จากปีก่อนหน้า จากการเพิ่มขึ้นของกาไรสะสมตามผลการดาเนินงานของปี 2563 ส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีของธนาคาร ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 35.43 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 33.97 บาทต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2562
(4)

สภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีเงินสด จานวน 1,215.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 จากปี 2562 ประกอบด้วยกระแส
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 17,265.32 ล้านบาท ขณะที่ก ระแสเงิน สดสุท ธิที่ใ ช้ไปในกิจ กรรมลงทุน จานวน
2,048.77 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากเงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน ขณะที่มีกระแสเงินสดสุทธิ
ที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 15,099.90 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากเงินสดจ่ายชาระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
(5)

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างเงินทุน ประกอบด้วยหนี้สินจานวน 232,265.53 ล้านบาท และส่วนของเจ้าของจานวน
32,655.50 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 7.1 เท่า โดยองค์ประกอบของแหล่งเงินทุนด้านหนี้สิน ได้แก่
เงินฝากรวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.3 ของแหล่งเงินทุน รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินมีสัดส่วนร้อยละ 2.1 หุ้นกู้และอื่นๆ
ร้ อ ยละ 8.3 ขณะที่ ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 12.3 ตามล าดั บ ธนาคารมี แ หล่ ง ใช้ ไ ปของเงิ น ทุ น หลั ก คื อ
เงินให้สินเชื่อ ซึ่งมีจานวน 223,070.95 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563 ทาให้อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก1คิดเป็นร้อยละ 108.87
นอกจากนี้ยังได้นาเงินทุนไปลงทุนในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และตราสารประเภทต่างๆ เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่อง
(6)

การรับอาวัล การค้าประกัน และภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีการรับอาวัล การค้าประกัน และภาระผูกพันจานวน 3,275.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 61.8 จากสิ้นปี 2562

1

เงินฝาก รวมถึง เงินกู้ยืมระยะสั้นที่เป็นฐานลูกค้าเงินฝากปกติของธนาคาร
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14.3 ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละกลุ่มธุรกิจ
(1)

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์
 เงินให้สินเชื่อ

เงิ นให้ สินเชื่ อ ของธนาคาร ณ วั น ที่ 31 ธั นวาคม 2563 มี จ านวน 223,070.95 ล้ านบาท ลดลง 15,094.53 ล้ านบาท
(ร้อยละ 6.3) จากสิ้นปี 2562 จากการหดตัวของสินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งนี้ สัดส่วนเงินให้
สินเชื่อของธนาคารแบ่งออกเป็น สินเชื่อรายย่อยร้อยละ 75.9 สินเชื่อธุรกิจร้อยละ 18.5 สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ร้อยละ 4.5 และสินเชื่ออื่นๆ ร้อยละ 1.1
 สินเชื่อรายย่อย
ธนาคารมีสินเชื่อรายย่อยจานวน 169,350.38 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.9 จากปีก่อนหน้า โดยสินเชื่อรายย่อยของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ร้อยละ 72.3 สินเชื่อจานาทะเบียนร้อยละ 19.5 และสินเชื่อเพื่อที่อยู่
อาศัยร้อยละ 8.2 มูลค่าของสินเชื่อเช่าซื้อมีจานวน 122,438.63 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.2 จากปีก่อนหน้า ตามการปล่อยสินเชื่อที่
เข้มงวดในภาวะความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับหนี้ครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับสูง โดยยอดขายรถยนต์ใหม่ภายในประเทศของ
ปี 2563 อยู่ที่ 792,110 คัน ลดลงร้อยละ 21.4 เมื่อเทียบกับยอดขายรถของปี 2562 ที่ 1,007,552 คัน ทั้งนี้ อัตราปริมาณการให้สินเชื่อ
เช่าซื้อรถยนต์ใหม่ของบริษัทต่อปริมาณการจาหน่ายรถยนต์ใหม่ (Penetration Rate) ของปี 2563 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 5.2
สินเชื่อจานาทะเบียน (“Auto Cash”) มีจานวน 33,040.11 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.2 จากปีก่อนหน้าจากทุกช่องทาง
แม้ในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ความต้องการสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคยังคงอยู่ในระดับสูง แต่ด้วยความเสี่ยงที่สูงขึ้นจาก
ภาวะเศรษฐกิจที่มคี วามไม่แน่นอนสูง ธนาคารยังคงดาเนินนโยบายการปล่อยสินเชือ่ อย่างระมัดระวังและเข้มงวด ในระหว่างที่รอดู
ความชัดเจนของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมีจานวน 13,871.64 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.4 จากปีก่อนหน้า
ในภาวะตลาดที่มีความแข่งขันสูง และความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้น
 สินเชื่อธุรกิจ
ธนาคารมีสินเชื่อธุรกิจจานวน 41,213.59 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 12.3 จากสิ้นปีก่อนหน้า จากการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อใน
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
 สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ธนาคารมีสิน เชื่อธุร กิจขนาดกลางและขนาดย่อ มจานวน 10,035.11 ล้า นบาท ลดลงร้อ ยละ 24.0 จากปีก่อนหน้า
เป็นผลมาจากการชะลอตัวของสินเชื่อเพื่อผู้แทนจาหน่ายรถยนต์ในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว
 สินเชือ
่ อืน่ ๆ

ธนาคารมีสินเชื่ออื่นๆ จานวน 2,471.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อนหน้า
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ตารางที่ 6: เงินให้สินเชื่อจาแนกตามประเภทธุรกิจ
สินเชื่อตามประเภทธุรกิจ
การผลิตและการพาณิชย์
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
สาธารณูปโภคและการบริการ
สินเชื่อธุรกิจ
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สินเชื่อเช่าซื้อ
สินเชื่อจานาทะเบียน
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
สินเชื่อรายย่อย
สินเชื่ออื่น
สินเชื่อรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
1,686.33
0.8
16,430.04
7.4
23,097.22
10.4
41,213.59
18.5
10,035.11
4.5
122,438.63
54.9
33,040.11
14.8
13,871.64
6.2
169,350.38
75.9
2,471.87
1.1
223,070.95
100.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เปลี่ยนแปลง
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
2,630.54
1.1
(35.9)
14,674.57
6.2
12.0
19,388.66
8.1
19.1
36,693.77
15.4
12.3
13,200.02
5.5
(24.0)
133,377.98
56.0
(8.2)
35,611.66
15.0
(7.2)
16,996.46
7.1
(18.4)
185,986.10
78.1
(8.9)
2,285.59
1.0
8.2
238,165.48
100.0
(6.3)

ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2563 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย
ระยะที่ 1 ได้สิ้นสุดลง ลูกหนี้ส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือสามารถกลับมาชาระหนี้ได้ตามปกติ ในขณะที่มีลูกหนี้ส่วนน้อย
ขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือต่อในระยะที่ 2
 คุณภาพสินทรัพย์และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ณ สิ้นปี 2563 ธนาคารมีสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (NPLs) จานวน 4,946.30 ล้านบาท ลดลง 345.49 ล้านบาท
(ร้อยละ 6.5) เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 และคิดเป็นอัตราส่วนสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อสินเชื่อรวม (NPL Ratio) ที่ร้อยละ
2.22 สาเหตุหลักมาจากลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจรายหนึ่งสามารถกลับมาชาระคืนหนี้ได้ ในขณะที่สินเชื่อที่มีการด้อยค่ าด้านเครดิตของ
ลูกหนี้ในกลุ่มสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อจานาทะเบียนเพิ่มขึ้น ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งส่ง
ผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี้ของลูกหนี้ อย่างไรก็ดี ในช่วงครึ่งปีหลัง ธนาคารเน้นเรื่องการเร่งรัดติดตามทวงถามหนี้
เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้จานวนสินเชื่อที่ มีการด้อยค่าด้านเครดิตของกลุ่มสินเชื่อรายย่อยไม่เพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกั บสิ้นปี 2562
ทั้งนี้ ธนาคารยังคงติดตามและดูแลลูกหนี้ทุกกลุ่มอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งมีการตัง้ สารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่าง
ระมัดระวัง
สาหรับลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (Stage 2) ของธนาคาร ณ สิ้นปี 2563 มีจานวน 28,534.68 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับลูกหนี้กลุ่มจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (Special Mention) ตามมาตรฐานเดิมเมื่อสิ้นปี 2562 สาเหตุมาจากการจัดชั้นตาม
การเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสาคัญ (SICR) ซึ่งกาหนดปัจจัยเพื่อการจัดชั้นอื่นเพิ่มเติมจากการเกณฑ์ค้างชาระ
ตามปกติเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี TFRS 9
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ตารางที่ 7 : การจัดชั้นลูกหนี้
การจัดชั้นลูกหนี้
หน่วย: ล้านบาท

สินเชื่อที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของ
ความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing)
สินเชื่อที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความ
เสี่ยงด้านเครดิต (Under-performing)
สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (NPLs)
เงินให้สินเชื่อรวม

ณ วันที่
31 ธ.ค. 63

ณ วันที่
31 ธ.ค. 62

%YoY

189,589.97

209,460.42

(9.5)

28,534.68
4,946.30
223,070.95

23,869.15
4,835.91
238,165.48

19.5
2.3
(6.3)

ตารางที่ 8 : สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (NPLs)
สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต
หน่วย: ล้านบาท, %
การผลิตและการพาณิชย์
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
สาธารณูปโภคและการบริการ
สินเชื่อธุรกิจ
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สินเชื่อเช่าซื้อ
สินเชื่อจานาทะเบียน
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
สินเชื่อรายย่อย
สินเชื่ออื่น
สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตรวม

ณ วันที่
31 ธ.ค. 63
ล้านบาท
%
64.03
0.64
2,637.55
2.15
1,253.69
3.79
986.35 20.67
4,877.59
2.88
4.68
0.19
4,946.30
2.22

ณ วันที่
31 ธ.ค. 62
ล้านบาท
%
259.45
9.86
259.45
0.71
158.45
1.2
2,709.25
2.03
844.98
2.37
1,315.69 21.75
4,869.92
2.62
3.97
0.17
5,834.44
2.22

%YoY
(100.0)
n.a.
n.a.
(100.0)
(59.6)
(2.6)
48.4
25.0
0.2
18.0
(6.5)

สาหรับปี 2563 ค่าใช้จ่ายผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น มีจานวน 2,437.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ค่าใช้จ่ายหนี้สูญจานวน 636.33 ล้านบาทในปี 2562 และคิดเป็นอัตราร้อยละ 1.06 ของยอดสินเชื่อเฉลี่ย เป็นผลมาจากภาวะ
ความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพิ่มสูงขึ้นจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 สาหรับค่าใช้จ่าย
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของงวดไตรมาส 4 เพิ่มสูงขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า แม้ว่าสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต
ปรับตัวดีขึ้น แต่จากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ที่กลับมาเร่งตัวขึ้นในช่วงปลายปี ธนาคารเห็นความจาเป็นในการตั้งสารอง
เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาดดังกล่าว นอกจากนี้ ในปี 2563 ธนาคารมี
การปรับลดเงินสารองส่วนเกิน (Excess Reserve) จานวน 1,056 ล้านบาท (คิดเป็นจานวน 264 ล้านบาทต่อไตรมาส) ซึ่งทยอย
ปรับลดด้วยวิธีเส้นตรงทุกไตรมาสเท่าๆ กัน เป็นระยะเวลา 2 ปี (ปี 2563-2564) เป็นไปตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2563 ธนาคารมีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นรวมจานวน 10,938.18 ล้านบาท โดยเป็น
ค่าเผื่อสารองตามโมเดล ECL จานวน 9,881.78 ล้านบาท และมีสารองส่วนเกินคงเหลือจานวน 1,056.40 ล้านบาท ในส่วนของ
ระดั บค่ าเผื่ อผลขาดทุ นด้ านเครดิ ตที่ คาดว่ า จะเกิ ด ขึ้ นต่ อหนี้ ที่ ไม่ ก่ อให้ เกิ ดรายได้ (Coverage Ratio) ปรั บตั วเพิ่ ม ขึ้ นมาอยู่ ที่
ร้อยละ 221.1 ณ สิ้นปี 2563
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 เงินฝาก1 และเงินกู้ยืม
เงิ นฝากและเงิ นกู้ ยื มของธนาคารมี จ านวน 216,056.32 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 8.9 จากปี ก่ อนหน้ า โดยเงิ นฝากรวม
มีจานวน 204,896.32 ล้านบาท ลดลง 13,573.75 ล้านบาท (ร้อยละ 6.2) และหุ้นกู้ลดลงจานวน 7,520.00 ล้านบาท (ร้อยละ 40.3)
มาอยู่ ที่จ านวน 11,160.00 ล้ านบาท ทั้ งนี้ ณ สิ้ นเดือนธั นวาคม 2563 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องประมาณ 47,272 ล้านบาท
ลดลง จานวน 2,424 ล้านบาท (ร้อยละ 4.9) จากปีก่อนหน้า ทั้งนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องคิดเป็นร้อยละ 21.3 เมื่อเทียบกับปริมาณเงินฝาก
และเงินกู้ยืมของบริษัท และมี Liquidity Coverage Ratio (LCR) อยู่ที่ร้อยละ 138.5
ตารางที่ 9 : โครงสร้างเงินฝาก
ประเภทของเงินฝาก
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
บัตรเงินฝาก
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินฝากรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
3,766.48
1.8
50,319.59
24.6
43,882.32
21.4
106,891.01
52.2
36.92
0.0
204,896.32
100.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เปลี่ยนแปลง
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
3,013.92
1.4
25.0
37,801.62
17.3
33.1
56,560.88
25.9
(22.4)
121,056.73
55.4
(11.7)
36.92
0.0
0.0
218,470.07
100.0
(6.2)

14.4 เงินกองทุน
เงิ นกองทุ นภายในของธนาคารตามหลั ก เกณฑ์ การด ารงเงิ น กองทุ นภายใน (ICAAP) เพื่ อรองรั บความเสี่ ยง ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2563 มี จานวนทั้งสิ้น 38,699.23 ล้ านบาท ซึ่ งมากกว่าเงินกองทุ นขั้นต่าของกลุ่มเพื่อรองรับความเสี่ยง จานวน
11,678.21 ล้านบาท ที่ประเมินจากแบบจาลองความเสี่ย งภายใน โดยเพิ่มขึ้น 193.31 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกั บสิ้นปี 2562
ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระดับเงินกองทุนส่วนเกินที่มีอยู่สูงถึง 27,021.02
ล้านบาทหรือร้อยละ 69.8 ของเงินกองทุนรวม
ความต้องการใช้เงินกองทุนโดยรวมของธนาคารที่ประเมินจากแบบจาลองภายในของกลุ่มประกอบด้วยเงินกองทุนที่ใช้
รองรับความเสี่ยงด้านเครดิตซึ่งเพิ่มขึ้น 315.51 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.4 เป็น 9,594.27 ล้านบาท โดยสินเชื่อรวมของธนาคารลดลง
ร้อยละ 6.3 ในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสินเชื่อรายย่อย ทั้งนี้ อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารยังคงอยู่ที่
ร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา ซึ่งการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตส่วนใหญ่เนื่องมาจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัวเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ในขณะที่เงินกองทุนที่ใช้รองรับความเสี่ยงด้านตลาดปรับเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 ที่ 43.34 ล้านบาทมาอยู่ที่ 73.52 ล้านบาท
ซึ่งเป็นผลจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 (TFRS 9) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ขณะเดียวกัน ความแตกต่างของสินทรัพย์และหนี้สินโดยรวม
(Duration Gap) ปรับลดลงจาก 0.89 ปีมาอยู่ที่ 0.70 ปี ซึ่งอยู่ในกรอบนโยบายที่สามารถบริหารจัดการได้ โดยระยะเวลาเฉลี่ยของ
การปรั บอั ต ราดอกเบี้ ยทางด้ านสิ นทรั พ ย์ ปรั บลดลงจาก 1.40 ปี มาอยู่ ที่ 1.28 ปี ในขณะที่ ร ะยะเวลาโดยเฉลี่ ยของการปรั บ
อัตราดอกเบี้ยทางด้านหนี้สินปรับเพิ่มขึ้นจาก 0.52 ปี เป็น 0.58 ปี

1

เงินฝากรวม หมายถึง เงินฝาก และเงินกู้ยืมระยะสั้นซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนปรกติของกลุ่มทิสโก้
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ตารางที่ 10 : ระยะเวลาเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สิน และผลกระทบ

สินทรัพย์
หนี้สิน1
ความแตกต่างสุทธิ (Gap)
1

ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับ
อัตราดอกเบี้ย

การเปลี่ยนแปลงของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิใน
1 ปีต่อการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นร้อยละ 1

หน่วย: ปี

หน่วย: ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63
1.28
0.58
0.70

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62
1.40
0.52
0.89

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63
1,197.04
(1,080.62)
116.42

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62
1,358.07
(1,321.20)
36.86

ไม่รวมบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวัน

เมื่อพิจารณาในเรื่องความเพียงพอของเงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคารทิสโก้ ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารได้ดารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามเกณฑ์การดารงเงินกองทุนตามวิธี IRB โดย ณ สิ้นงวดธันวาคม 2563 เงินกองทุน
ตามกฎหมายของธนาคารมีทั้งสิ้น 38,317.82 ล้านบาท และมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 22.78
โดยยังคงสูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่าร้อยละ 11 ที่กาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
และชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 18.07 และร้อยละ 4.71 ตามลาดับ โดยอัตราส่วนการดารงเงินกองทุนชั้นที่ 1
ดังกล่าวยังคงสูงกว่าอัตราส่วนขั้นต่าร้อยละ 8.5
ตารางที่ 11 : ความเพียงพอของเงินกองทุนตามกฎหมาย
ความเพียงพอของเงินกองทุน
หน่วย: %

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1)
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2)
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio)

ณ วันที่
31 ธ.ค. 63

ณ วันที่
31 ธ.ค. 62

18.1
4.7
22.8

17.3
4.7
22.1

14.5 อันดับความน่าเชื่อถือ
ธนาคารได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จากัด ทั้งนี้ ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 บริษัท ทริส เรทติ้ง
จากัด ได้ประกาศยืนยันคงอันดั บเครดิต A ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” อันดับเครดิตดังกล่าว สะท้อนถึ งความสามารถ
ในการทากาไร ความเชื่อมั่นในคุณภาพสินทรัพย์ และฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งของบริษัท ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ มีดังนี้
วันที่ประกาศผลอันดับเครดิต
17 เมษายน 2563
A
คงที่

ผลอันดับเครดิต
(Unsolicited Rating)
อันดับเครดิต
แนวโน้มอันดับเครดิต
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ส่วนที่ 3 หัวข้อที่ 14 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.6 ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการดาเนินงานอย่างมีนัยสาคัญในอนาคต (Forward Looking)
ปัจจัยเชิงมหภาคที่อาจมีผลต่อการดาเนินงานของธนาคารประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ แนวโน้มอัตรา
ดอกเบี้ย และความต้องการสินเชื่อและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน โดยมีรายละเอียดของปัจจัยต่างๆ ดังนี้
ธนาคารคาดว่าภาวะเศรษฐกิจในปี 2564 มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างอ่อนๆ ท่ามกลางความไม่แน่นอน และความผันผวนภาวะ
เศรษฐกิจโลกและความเปราะบางของปัจจัยภายในประเทศ นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่เป็นปัจจัยสาคัญ
ที่กดดันต่อการบริโภคภาคเอกชน และการท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้กลับมามีความไม่แน่นอนอีกครั้ง
ขณะที่ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงยังคงเป็นปัจจัยกดดันต่อกาลังซื้อภายในประเทศและสร้างความเปราะบางทางการเงิน
อย่างไรก็ดี จากความหวังที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยจะสามารถฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง และคาดว่า
วัคซีนจะสามารถแจกจ่ายได้ในวงกว้างและวัคซีนมีประสิทธิภาพควบคุมการแพร่ระบาดได้ ซึ่งจะช่วยให้สถานการณ์การแพร่ระบาด
คลี่คลายและเป็นปัจจัยบวกต่อการฟื้นตัวของ ภาคการส่งออก การท่องเที่ยว เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเศรษฐกิจที่สาคัญของ
ประเทศ ขณะที่การใช้จ่ายในประเทศยังได้รับแรงสนับสนุนจากนโยบายการเงินและการคลังที่ผ่อนคลายต่อเนื่อง
สาหรับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในประเทศ ธนาคารคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะดาเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจ สอดคล้องไปกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจท่ามกลางวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ตลอดปี 2564 อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อความยั่งยืนในระยะยาวจากปัญหาหนี้ครัวเรือน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้ กาหนดมาตรการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิ น (Macroprudential Policy) โดยเฉพาะมาตรการก ากับดูแลสินเชื่ อ
รายย่ อย และแนวทางการก ากั บดู แลการให้ บริ การลู กค้ าอย่ างเป็ นธรรม ทั้ งนี้ มาตรการดั งกล่ าวเป็ นปั จจั ยส าคั ญที่ กดดั นต่ อ
การขยายตัวของสินเชื่อ รายได้และผลการดาเนินงานของธุรกิจธนาคารพาณิชย์
สาหรับแนวโน้มยอดขายรถยนต์ในประเทศซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อของธนาคาร คาดว่าจะ
ขยายตัวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2563 จากการออกโมเดลใหม่ของผู้ผลิตรถยนต์ค่ายต่างๆ และแคมเปญส่งเสริมการขายที่จูงใจที่ส่งผล
บวกต่อยอดขายรถยนต์ในปี 2564 สาหรับธุรกิจสินเชื่อจานาทะเบียนรถ ธนาคารคาดว่ายังคงมีแนวโน้มที่เติบโตต่อเนื่องตามความ
ต้องการเงินทุนของลูกค้า นอกจากนี้ ธนาคารคาดว่าธุรกิจบริการบริหารความมั่งคั่งจะมีแนวโน้มที่เติบโตในระดับปานกลาง ท่ามกลาง
ภาวะดอกเบี้ยต่า ทาให้ลูกค้ามองหาทางเลือกในการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น รวมถึงการที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ส่งผลให้ความต้องการด้านการวางแผนทางการเงิน รวมถึงประกันชีวิตและสุขภาพมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
มองไปข้างหน้า แม้สภาพเศรษฐกิจจะมีแนวโน้มฟื้นตัวสอดคล้องไปกับทิศทางเศรษฐกิจโลก แต่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังเต็ม
ไปด้วยความไม่แน่นอน กอปรกับกาลังซื้อในประเทศยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจน ธนาคารจึงมุ่งเน้นคุณภาพสินเชื่อมากกว่า
การเติบโต ผ่านการขยายสินเชื่ออย่างความระมัดระวังเพื่อป้องกันผลกระทบจากการด้อยคุณภาพของสินเชื่อที่อาจเกิดขึ้น และ
การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของไวรัสโควิดตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้
การกากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ตลอดจนการการใช้ปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างประสิทธิภาพ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ยึดลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจจะสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
ธนาคารได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง ธนาคารขอรับรองว่า ข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ ธนาคาร
ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
ในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของธนาคารและบริษัทย่อยแล้ว
(2) ธนาคารได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่า ธนาคารได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสาคัญ
ของธนาคารและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
(3) ธนาคารได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และธนาคารได้แจ้ง
ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของธนาคารแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการจัดทารายงานทางการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย
ในการนี้ เพื่ อเป็ นหลั กฐานว่ าเอกสารทั้ งหมดเป็ นเอกสารชุ ดเดี ยวกั นกั บที่ ธนาคารได้ รั บรองความถู กต้ องแล้ ว ธนาคาร
ได้มอบหมายให้ นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ หรือ นายกนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือชื่อของ นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ หรือ นายกนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์ กากับไว้ ธนาคารจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ธนาคารได้รับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล

กรรมการ

- สุทัศน์ เรืองมานะมงคล -

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์

กรรมการ

- ศักดิ์ชยั พีชะพัฒน์ -

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สานักกากับดูแลกิจการ
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

- ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ -

หัวหน้าควบคุมการเงิน
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

- กนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์ -

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ
นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์

นายกนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 1 เมษายน 2564)
ชื่อ-สกุล /

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

ตาแหน่ง /

(ปี)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด
1. นายปลิว มังกรกนก
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์
ระหว่างกรรมการ

4 กันยายน 2551
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด :
26 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
72 Master of Business Administration (Finance)
University of California at Los Angeles, USA

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

(ประเภทธุรกิจ)

-

กลุม่ ทิสโก้

Master of Science (Industrial Engineering)
Stanford University, USA

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ ครัง้ แรก:

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ)

2555-ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)

2553-ปัจจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

(การลงทุน)

2555-ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

2552-ปัจจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

(ธนาคารพาณิชย์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัทอืน่ ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การอบรมภายนอก
- หลักสูตร Director Certification Program
- หลักสูตร Role of Chairman Program
- หลักสูตร Audit Committee Program
- หลักสูตร Strategic Board Master Class
- หลักสูตร IOD Director Briefing 1/2018: Burning Issues Directors Need to
Hear in the Year of the Dog”
- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT)
- หลักสูตร Chairman Dinner 2018 “Social Responsibilities in Action”
- หลักสูตร IOD Forum: Tough Boardroom Situations – Independent Directors
Share Lessons Learned
- Board of the year, Board of the Future
- Independent Director Forum 1/2019: Tips and Tricks for Dealing with
Question in AGM
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Bangkok Sustainable Banking Forum 2019: An Industry Wake-up Call
and Launching Ceremony of Thailand's Responsible Lending Guidelines
- Bangkok FinTech Fair 2018: SME & Consumer Financial Solutions
- Bangkok Sustainable Banking Forum 2018
- BOT OMFIF High-Level Seminar: Shaping the Future of Central Banks
- สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเสริมสร้างความรูด้ ้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุน่ 5
สถาบันวิทยาการพลังงาน
- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development
สถาบันไทยพัฒน์
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ 10
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

2562-ปัจจุบนั
2553-2562
2559-ปัจจุบนั

บริษัทจดทะเบียนอืน่
รองประธานคณะกรรมการ
กรรมการทรัพยากรบุคคล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทอืน่ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ

2554-ปัจจุบนั

กรรมการ

2562-ปัจจุบนั
2554-2562
2554-ปัจจุบนั
2558-2561

หน่วยงานอืน่
ที่ปรึกษา
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
ที่ปรึกษา

2559-ปัจจุบนั
2555-ปัจจุบนั
พ.ย.2563-ปัจจุบนั
2555-พ.ย.2563
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บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)
(โรงกลัน่ น้ามัน )

บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
(ที่ปรึกษา และออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรม)
บริษัท อมตะ สปริง ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
(สนามกอล์ฟ)
บริษัท ชัชวาลย์-รอยัล แฮสโคนิ่ง จากัด
(ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม)
มูลนิธิหมอเสม พริง้ พวงแก้ว
มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

ตาแหน่ง /

(ปี)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด

2. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
(กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม)

ความสัมพันธ์
ระหว่างกรรมการ

การอบรมภายใน
- Cybersecurity Threatscape and You
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset
and the opportunity in Thailand
บริษัท เคคิว คอนซัลติง้ จากัด
- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance
into Corrupt-less Society
โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
- Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
Bain & Company, Inc.
58 Master of Science (Finance)
University of Wisconsin-Madison, USA

สามัญ

-

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

บุริมสิทธิ

-

(ประเภทธุรกิจ)

-

กลุม่ ทิสโก้

Master of Business Administration (Finance)
Western Illinois University, USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด :
26 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลา

และผูบ้ ริหาร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ ครัง้ แรก:
4 กันยายน 2551

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว

การอบรมภายนอก
- หลักสูตร Director Certification Program
- Board of the year, Board of the Future
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development
สถาบันไทยพัฒน์
การอบรมภายใน
- Understanding Thailand Data Protection Law and its unintended
consequence
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
- Cybersecurity Threatscape and You
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset
and the opportunity in Thailand
บริษัท เคคิว คอนซัลติง้ จากัด
- Culture of Innovation at Google
บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จากัด
- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance
into Corrupt-less Society
โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
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2562-ปัจจุบนั

ประธานคณะกรรมการบริหาร

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)

2551-ปัจจุบนั

กรรมการ

(การลงทุน)

2560-มี.ค 2564

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ ทิสโก้

2558-2561

กรรมการอานวยการ

2552-2562

กรรมการบริหาร

2562-ปัจจุบนั
2552-ปัจจุบนั
2552-2562
2552-2559
เม.ย.2560-2562

2556-ปัจจุบนั

ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
บริษัทอืน่ ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทจดทะเบียนอืน่
บริษัทอืน่ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ

2553-ปัจจุบนั

กรรมการ

2553-2561

กรรมการ

2552-ปัจจุบนั
2553-2559

หน่วยงานอืน่
กรรมการ
กรรมการ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
(จัดการกองทุน)

บริษัท โดลไทยแลนด์ จากัด
(อุปโภคบริโภค)
บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จากัด
(ผูจ้ ัดจาหน่ายสายไฟ สายเคเบิ้ล เครือ่ งมือสือ่ สาร และโทรคมนาคม)
บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด
(ผลิตสายไฟและสายเคเบิ้ล)
มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
สมาคมธนาคารไทย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

ตาแหน่ง /

(ปี)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร

(ประเภทธุรกิจ)

- 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
- การพัฒนาความยัง่ ยืนองค์กร
บริษัท เอสบีดีไอ จากัด
- ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
- Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
Bain & Company, Inc.
3. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ ครัง้ แรก:
4 กันยายน 2551
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด :
26 มิถุนายน 2563

65 Doctor of Philosophy (Accounting)
New York University, USA
บัญชีมหาบัณฑิต
บัญชีบณ
ั ฑิต

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

เม.ย.2556-ปัจจุบนั
2551-ปัจจุบนั
เม.ย.2556-ปัจจุบนั

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมภายนอก
- หลักสูตร Audit Committee Program
- หลักสูตร Director Certification Program
- หลักสูตร Director Accreditation Program
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function
- หลักสูตร Role of the Chairman Program
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance รุน่ ที่ 6/2017
- หลักสูตร R-ACF-Audit Committee Forum
- หลักสูตร Audit Committee Forum 2018: Learn, unlearn and relearn Audit Committee in the Age of Disruption
- หลักสูตร DCP Series 4/2019: How to Develop a Winning Digital Strategy
- Board of the Year, Board of the Future
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Certification in International Financial Reporting Standard (IFRS)
The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเสริมสร้างความรูด้ ้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ธนาคารแห่งประเทศไทย
การอบรมภายใน
- Understanding Thailand Data Protection Law and its
unintended consequence
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset
and the opportunity in Thailand
บริษัท เคคิว คอนซัลติง้ จากัด

ต.ค.2562-ปัจจุบนั

2557-ปัจจุบนั
2551-ปัจจุบนั

2559-ปัจจุบนั

2555-ปัจจุบนั
2545-ปัจจุบนั
2535-ปัจจุบนั
2561-ม.ค.2563

2559-2562
2557-2561
2561-2563
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กลุม่ ทิสโก้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ

(ธนาคารพาณิชย์)

บริษัทอืน่ ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทจดทะเบียนอืน่
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทอืน่ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
หน่วยงานอืน่
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ
ที่ปรึกษาฝ่ายกากับบริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
อนุกรรมการด้านการเงินและบัญชี
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
คณะที่ปรึกษาด้านการระดมทุนและการกากับบริษัทจดทะเบียน

บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
(สารวจและผลิตปิโตรเลียม)
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
(จัดจาหน่ายอุปกรณ์เครือ่ งใช้สานักงาน)

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
(การให้สนิ เชื่อเพื่อธุรกิจต่อหลักทรัพย์ )
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ทีโอที คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

การรถไฟแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

ตาแหน่ง /

(ปี)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด

4. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
กากับความเสีย่ ง

ความสัมพันธ์
ระหว่างกรรมการ

8 พฤษภาคม 2562
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด :
26 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance
into Corrupt-less Society
โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การพัฒนาความยัง่ ยืนองค์กร
บริษัท เอสบีดีไอ จากัด
- ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
- Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
Bain & Company, Inc.
64 Doctor of Philosophy (Economics)
University of Wisconsin at Madison, USA

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

(ประเภทธุรกิจ)

-

กลุม่ ทิสโก้
พ.ค.2562-ปัจจุบนั

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ปริมาณวิเคราะห์)

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ ครัง้ แรก:

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมภายนอก
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 15/2019)
- หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD 8/2018)
- หลักสูตร Audit Committee Forum 2017 "The Audit Committee's Role in
Compliance and Ethical Culture Oversight"
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance
- หลักสูตร Director Certification Program Update
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program
- หลักสูตร Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ “วิธีการปฏิบตั ิสาหรับบอร์ดในการกากับดูแลการป้องกัน
และรับมือภัยไซเบอร์”
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หลักสูตร Auditor Committee Forum 2016
" Auditor's Report: What's in it for you?"
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเสริมสร้างความรูด้ ้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ธนาคารแห่งประเทศไทย
การอบรมภายใน
- Understanding Thailand Data Protection Law and its unintended
consequence
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ

(การลงทุน)

พ.ค.2560-ปัจจุบนั

กรรมการ

2560-ปัจจุบนั

ที่ปรึกษาศูนย์วเิ คราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้

พ.ค.2560-2562

กรรมการกากับดูแลกิจการ

เม.ย.2557-2560
เม.ย.2556-2560
พ.ค.2562-ปัจจุบนั
2562-ปัจจุบนั
เม.ย.2557-2560

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการกากับความเสีย่ ง
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
บริษัทอืน่ ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทจดทะเบียนอืน่
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
บริษัทอืน่ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
หน่วยงานอืน่
ประธานคณะกรรมการประเมินผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
บรรณาธิการวารสารวิชาการ ป.ป.ช.
คณะอนุกรรมการศูนย์นิติเศรษฐศาสตร์
คณะอนุกรรมการวิจัย
คณะกรรมการนโยบายศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

2557-ปัจจุบนั
2555-ปัจจุบนั

2561-ปัจจุบนั
2561-ปัจจุบนั
2559-ปัจจุบนั
2559-ปัจจุบนั
2561-2562
2559-2562
2559-2559
2555-2559
2552-2559
2556-2562
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ประธานคณะกรรมการกากับความเสีย่ ง

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
(พลังงาน)

สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
สานักนายกรัฐมนตรี
สานักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

ตาแหน่ง /

(ปี)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด

ความสัมพันธ์
ระหว่างกรรมการ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

2557-2560
2555-2559
2554-2559
2553-2559
2554-2559

74 Master of Business Administration (Finance)

สามัญ

-

Fairleigh Dickinson University, USA

บุริมสิทธิ

-

-

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด :
26 มิถุนายน 2563

ตาแหน่ง
ประธานมูลนิธิ
ประธานคณะอนุกรรมการกาหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียม
และค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ประธานคณะอนุกรรมการด้านการกากับตรวจสอบสถาบันการเงินและ
ผูป้ ระกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ศาตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขัน้ สูง (ท.11) สาขาเศรษฐศาสตร์

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร
(ประเภทธุรกิจ)
มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปญ
ั ญาสาธารณะ
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุม่ ทิสโก้

บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ ครัง้ แรก:
30 เมษายน 2557

ช่วงเวลา

และผูบ้ ริหาร
- Cybersecurity Threatscape and You
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset
and the opportunity in Thailand
บริษัท เคคิว คอนซัลติง้ จากัด
- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance
into Corrupt-less Society
โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- 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
- ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
- Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
Bain & Company, Inc.

5. นายสถิตย์ อ๋องมณี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว

การอบรมภายนอก
- Director Forum 2017 "The Board's Role in CEO Succession Planning"
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การอบรมภายใน
- Cybersecurity Threatscape and You
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
- 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
- การพัฒนาความยัง่ ยืนองค์กร
บริษัท เอสบีดีไอ จากัด
- ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
- Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
Bain & Company, Inc.

พ.ค.2560-ปัจจุบนั

กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)

2559-ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ

(การลงทุน)

มิ.ย.2558-ปัจจุบนั

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2557-เม.ย.2560
2557-2559
พ.ค.2560-ปัจจุบนั
2559-ปัจจุบนั
2557-2559

กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
บริษัทอืน่ ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทจดทะเบียนอืน่
บริษัทอืน่ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
หน่วยงานอืน่
-

-
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ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

ตาแหน่ง /

(ปี)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด
6. ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์
กรรมการอิสระ
กรรมการกากับความเสีย่ ง

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

45 Doctor of Philosophy (Human Resource and Organization Development)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Master of Business Administration

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ ครัง้ แรก:

2562-ปัจจุบนั

26 มิถุนายน 2563

กลุม่ ทิสโก้
กรรมการอิสระ
กรรมการกากับความเสีย่ ง

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

กรรมการกากับดูแลกิจการ

Master of Engineering
Massachusetts Institute of Technology, USA

2562-ปัจจุบนั

กรรมการกากับความเสีย่ ง

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

2561-ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ

(ธนาคารพาณิชย์)

Bachelor of Science
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด :

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร
(ประเภทธุรกิจ)

-

University of California at Los Angeles, USA
28 กันยายน 2561

ตาแหน่ง

และผูบ้ ริหาร

บริษัทอืน่ ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

Massachusetts Institute of Technology, USA

-

การอบรมภายนอก
- หลักสูตร Director Accreditation Program
- หลักสูตร Director Certification Program
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders
- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program
- หลักสูตร Financial Statements for Directors
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment
- Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การอบรมภายใน
- Understanding Thailand Data Protection Law and its
unintended consequence
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
- Cybersecurity Threatscape and You
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital
Asset and the opportunity in Thailand
บริษัท เคคิว คอนซัลติง้ จากัด
- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance
into Corrupt-less Society
โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- การพัฒนาความยัง่ ยืนองค์กร
บริษัท เอสบีดีไอ จากัด
- ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
- Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
Bain & Company, Inc.

2554-ปัจจุบนั
2554-ปัจจุบนั
2558-2561
2558-2559

บริษัทจดทะเบียนอืน่
บริษัทอืน่ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ
Chief Technology Officer
กรรมการ
ที่ปรึกษา
กรรมการ

2557-2561

กรรมการ
กรรมการผูจ้ ัดการ
กรรมการ

2556-2561

กรรมการ

2555-2561

กรรมการ

2555-2561

กรรมการ

2553-2561

กรรมการ

2550-2561

กรรมการ

2545-2561

กรรมการ
หน่วยงานอืน่
-
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บริษัท ทีทูพี จากัด
(ซอฟต์แวร์และสารสนเทศ)
บริษัท ที. เอส. เจ็น จากัด
(ผลิตเฟอร์นิเจอร์และเครือ่ งนอน)
บริษัท สิทธิมน จากัด
(ผลิตเฟอร์นิเจอร์และเครือ่ งนอน)
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
(ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ)
บริษัท ทวีคูณพูนทรัพย์ จากัด
(อสังหาริมทรัพย์)
บริษัท ตรีสามัคคี จากัด
(อสังหาริมทรัพย์)
บริษัท พรทิชาพงศ์ จากัด
(อสังหาริมทรัพย์)
บริษัท อุทัยโชติ จากัด
(อสังหาริมทรัพย์)
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ คอนซัลแตนท์ จากัด
(ที่ปรึกษาด้านสิง่ แวดล้อม)
บริษัท ดิจิโทโปลิส จากัด
(ซอฟต์แวร์และสารสนเทศ)
บริษัท ที. เอส. บรอดดิง้ เฮ้าส์ จากัด
(ตัวแทนจาหน่ายตัว๋ เครือ่ งบิน )

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

ตาแหน่ง /

(ปี)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งแรก /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด
7. ดร. กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ ครัง้ แรก:
22 เมษายน 2562
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด :
26 มิถุนายน 2563

และทักษะของการเป็นกรรมการ
64 Doctor of Philosophy (Finance)
University of Pittsburgh, USA
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)
West Virginia University, USA
พาณิชยศาสตรบัณฑิต (การเงิน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมภายนอก
- หลักสูตร Audit Committee Program
- หลักสูตร Director Certification Program
- Board of the Year, Board of the Future
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Global Association Risk Professional
The Global Association of Risk Professional
- Bangkok Sustainable Banking Forum
- หลักสูตร IT Governance & Cyber Resilience
ธนาคารแห่งประเทศไทย
การอบรมภายใน
- Culture of Innovation at Google
บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จากัด
- Understanding Thailand Data Protection Law and its unintended
consequence
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
- การพัฒนาความยัง่ ยืนองค์กร
บริษัท เอสบีดีไอ จากัด
- ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
- Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
Bain & Company, Inc.

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)
สามัญ
บุริมสิทธิ

-

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

และผูบ้ ริหาร
-

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร
(ประเภทธุรกิจ)

2562-ปัจจุบนั

2562-ปัจจุบนั

2561-ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั
2556-ปัจจุบนั
2555-ปัจจุบนั
2553-ปัจจุบนั
2537-ปัจจุบนั
2552-2561

2545-2561

2557-2560

กลุม่ ทิสโก้
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
บริษัทอืน่ ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทจดทะเบียนอืน่
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการธุรกิจเพื่อสังคม
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
บริษัทอืน่ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระ

2556-ปัจจุบนั

หน่วยงานอืน่
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
เหรัญญิก
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

2556-ปัจจุบนั

กรรมการ

2549-ปัจจุบนั

กรรมการ

ก.พ.2564 -ปัจจุบนั

2561-ปัจจุบนั
2561-ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั
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ตาแหน่ง

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

บริษัท เครือไทยโฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
(ประกันภัยและลีสซิ่ง)
บริษัท ดิ เอราวัณกรุป๊ จากัด (มหาชน)
(โรงแรม)
บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)
(สินค้าอุปโภคบริโภค)
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
(เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
(สถาบันการเงิน )
บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)
(เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)
บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วสิ เซส จากัด
(พัฒนาที่ดินประเภทนิคมอุตสาหกรรมและก่อสร้าง)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(องค์กรอิสระ)
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
(มูลนิธิ)
สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)
(สมาคม)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
(สมาคม)
สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม
(สถาบันการศึกษา)
สภาวิทยาลัยเซาธ์อสี ท์บางกอก
(สถาบันการศึกษา)
มูลนิธิศาสตราจารย์สงั เวียน อินทรวิชัย
(มูลนิธิ)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

ตาแหน่ง /

(ปี)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร

(ประเภทธุรกิจ)
2559-ม.ค. 2564

กรรมการอิสระ

2559-ม.ค. 2564

กรรมการอิสระ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
(ให้บริการต่อเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ )

ประธานอนุกรรมการความเสีย่ ง

บริษัท สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด
(ให้บริการต่อเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ )

2556-2563

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

2556-2560

ผูท้ รงคุณวุฒิอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งจากการลงทุน

2554-2560

ที่ปรึกษา

2556-2559

อนุกรรมการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน

(หน่วยงานรัฐ)
กองทุนประกันสังคม
(หน่วยงานรัฐ)
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
(สภาวิชาชีพบัญชี )
กรมบัญชีกลาง
(หน่วยงานรัฐ)
2553-2559

ผูท้ รงคุณวุฒิอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง

กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ

2549-2559

กรรมการ

2555-ปัจจุบนั
2554-ปัจจุบนั

กลุม่ ทิสโก้
กรรมการบริหาร
กรรมการ

เม.ย.2557-ปัจจุบนั

กรรมการ

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ก.ย.2555-ปัจจุบนั

กรรมการบริหาร

(ธนาคารพาณิชย์)

(หน่วยงานรัฐ)
มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงพิจิตรจิราภา เทวกุล
(มูลนิธิ)
8. นายชือ-เหา ซุน
(โฮเวิร์ด ซุน)
กรรมการ
กรรมการบริหาร
(กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม)

43 Master of Science (Finance)
Bentley University, USA
Master of Business Administration
Boston University, USA

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

Bachelor of Arts (Economics)
Taipei University, Taiwan

บริษัทอืน่ ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ ครัง้ แรก:

การอบรมภายใน

-

29 มิถุนายน 2555

- Cybersecurity Threatscape and You

บริษัทจดทะเบียนอืน่

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)

-

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด :
26 มิถุนายน 2563

2556-ปัจจุบนั

บริษัทอืน่ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
Senior Vice President
หน่วยงานอืน่
-
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CDIB & Partners Investment Holding Corporation
(การลงทุน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

ตาแหน่ง /

(ปี)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งแรก /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด
9. นายซาโตชิ โยชิทาเกะ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
(กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม)
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ ครัง้ แรก:
23 เมษายน 2562
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด :
26 มิถุนายน 2563

และทักษะของการเป็นกรรมการ
59 Master of Business Administration
Emory University, USA
Bachelor of Economics
Keio University, Japan
การอบรมภายนอก
- หลักสูตร Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การอบรมภายใน
- Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
Bain & Company, Inc.

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)
สามัญ
บุริมสิทธิ

-

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

และผูบ้ ริหาร
-

53 Master of Business Administration (International Business)
University of Hawaii at Manoa, USA
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2562-ปัจจุบนั
2562-ปัจจุบนั
2563-ปัจจุบนั
ก.ค.2561-2563
ก.ค.2561-ปัจจุบนั

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร
(ประเภทธุรกิจ)

พ.ค.2555-ปัจจุบนั

10. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการกากับความเสีย่ ง

ตาแหน่ง

เม.ย 2564-ปัจจุบนั
2562-ปัจจุบนั

กลุม่ ทิสโก้
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ัดการ
กรรมการผูจ้ ัดการ
กรรมการ
บริษัทอืน่ ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทจดทะเบียนอืน่
บริษัทอืน่ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
Employee (International Business Unit)
หน่วยงานอืน่
กลุม่ ทิสโก้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ ทิสโก้
กรรมการกากับความเสีย่ ง
กรรมการบริหาร

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)
บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลิสซิ่ง จากัด
(ลีสซิ่ง)
บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จากัด
(ลีสซิ่ง)

บริษัท โตเกียว เซ็นจูรี่ คอร์ปอเรชั่น จากัด
(ให้บริการด้านการเงิน)

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ ทิสโก้
(กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม)

การอบรมภายนอก
- หลักสูตร Director Certification Program

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ ครัง้ แรก:
22 เมษายน 2562

- หลักสูตร Director Accreditation Program
- สัมมนา Innovating from Necessity: The Digital Business Building
Imperative in the Current Crisis
- Board of the Year, Board of the Future

2553-2559
2562-ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั

รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
กรรมการกากับความเสีย่ ง
กรรมการ
กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด :
26 มิถุนายน 2563

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง (วตท.) รุน่ ที่ 27
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

2560-มี.ค 2564
2553-2559
2558-2560

กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ สายสินเชื่อรายย่อย
ประธานคณะกรรมการ

บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จากัด

กรรมการ

(ลีสซิ่ง)

2562-มี.ค 2564

- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุน่ ที่ 3
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

กรรมการ
กรรมการอานวยการ
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

2553-2560

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท ไฮเวย์ จากัด

- หลักสูตร Financial Executive Development Program (FINEX 14)

2552-2560

กรรมการ

(เช่าซื้อ)

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
- หลักสูตร Japan-focused Management Program
Japan-America Institute of Management Science, USA
- หลักสูตร IT Governance & Cyber Resilience
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรสุดยอดผูน้ าวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุน่ ที่ 1
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

2552-2560

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
บริษัทอืน่ ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทจดทะเบียนอืน่
บริษัทอืน่ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระ

บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลิสซิ่ง จากัด
(ลีสซิ่ง)

2549-ปัจจุบนั
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บริษัท แอกซ่าประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
(ประกันภัย)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

ตาแหน่ง /

(ปี)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

และผูบ้ ริหาร
การอบรมภายใน
- Understanding Thailand Data Protection Law and its
unintended consequence
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
- Cybersecurity Threatscape and You
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset
and the opportunity in Thailand
บริษัท เคคิว คอนซัลติง้ จากัด
- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance
into Corrupt-less Society
โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development
สถาบันไทยพัฒน์
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption

(ประเภทธุรกิจ)
หน่วยงานอืน่
-

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Opportunities in Financial Services as a result of
Digital disruption and changing customer behaviours
CAPCO - The Capital Markets Company Limited
- การพัฒนาความยัง่ ยืนองค์กร
บริษัท เอสบีดีไอ จากัด
- ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
- Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
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ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

ตาแหน่ง /

(ปี)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด
11. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์
กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
54 Master of Business Administration (Finance)

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

(ประเภทธุรกิจ)

-

กลุม่ ทิสโก้
เม.ย 2564-ปัจจุบนั

กรรมการอานวยการ

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)

ก.พ.2560-มี.ค 2564

รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่

(การลงทุน)

ม.ค.2553-ม.ค.2560

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่อาวุโส

การอบรมภายนอก
- หลักสูตร Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร IT Governance & Cyber Resilience Year 2019
- Bangkok Sustainable Banking Forum 2019
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Capital Market Outlook
ETCO

เม.ย 2564-ปัจจุบนั
2562-ปัจจุบนั
ก.พ.2560-ปัจจุบนั
ก.ค.2556-ม.ค.2560
2562-ปัจจุบนั
2560-2562
2562-ปัจจุบนั
2560-2562

กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
กรรมการกากับความเสีย่ ง
รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ สายธุรกิจธนบดี และบริการธนาคาร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่อาวุโส สายสินเชื่อรายย่อย
ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

การอบรมภายใน
- Understanding Thailand Data Protection Law and its
unintended consequence
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
- Cybersecurity Threatscape and You
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset
and the opportunity in Thailand

เม.ย.2562-2563

กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ทิสโก้ จากัด
(ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ปรึกษาการลงทุน )

2542-2561

อืน่ ๆ
กรรมการ

University of Wisconsin-Milwaukee, USA
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท เคคิว คอนซัลติง้ จากัด
- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance
into Corrupt-less Society
โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- การพัฒนาความยัง่ ยืนองค์กร
บริษัท เอสบีดีไอ จากัด
- ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
- Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
Bain & Company, Inc.

135

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
(หลักทรัพย์)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
(จัดการกองทุน)

บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จากัด
(ขนส่ง)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

ตาแหน่ง /

(ปี)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งแรก /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด
12. นายพิธาดา วัชรศิริธรรม
รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
สายบรรษัทธนกิจ

13. นายชลิต ศิลป์ศรีกุล
รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
สายสินเชื่อรายย่อย

และทักษะของการเป็นกรรมการ
56 Master of Business Administration
Indiana University of Pennsylvania, USA
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมภายนอก
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (2016)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
การลงทุน (วธอ.) รุน่ ที่ 5
สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
การอบรมภายใน
- Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
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59 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)
สามัญ
บุริมสิทธิ

-

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

และผูบ้ ริหาร
-

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร
(ประเภทธุรกิจ)

ม.ค.2556-ปัจจุบนั

กลุม่ ทิสโก้
รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่

2553-ปัจจุบนั

รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ สายบรรษัทธนกิจ

2554-ปัจจุบนั

กรรมการ

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
(หลักทรัพย์)

อืน่ ๆ
-

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

กลุม่ ทิสโก้
ก.พ.2560-ปัจจุบนั

รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)

ก.ค.2556-ม.ค.2560

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่อาวุโส

(การลงทุน)

การอบรมภายนอก

ก.พ.2560-ปัจจุบนั

รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ สายสินเชื่อรายย่อย

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

- Financial Executive Development Program (FINEX 14)

ก.ค.2556-ม.ค.2560

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่อาวุโส สายธุรกิจธนบดีธนกิจ

(ธนาคารพาณิชย์)

มี.ค.2560-ปัจจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จากัด

บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาบัญชี )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมาคมสถาบันการศึกษาธนาคารและการเงินไทย
- หลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหาร

(ลีสซิ่ง)

Crestcom Bullet Proof Manager

อืน่ ๆ
-

- หลักสูตร Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การอบรมภายใน
- หลักสูตร Culture of Innovation at Google
บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จากัด
- Cybersecurity Threatscape and You
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset
and the opportunity in Thailand
บริษัท เคคิว คอนซัลติง้ จากัด
- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance
into Corrupt-less Society
โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- การพัฒนาความยัง่ ยืนองค์กร
บริษัท เอสบีดีไอ จากัด
- ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
- Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

ตาแหน่ง /

(ปี)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งแรก /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด
14. นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่อาวุโส
บริหารการขายและการตลาดสินเชื่อ
รายย่อย 2

15. นายเดชพินันท์ สุทัศนทรวง
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่อาวุโส
ปฏิบตั ิการสินเชื่อรายย่อย

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

และผูบ้ ริหาร
54 Master of Business Administration
The University of Mississippi, USA
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมภายนอก
- Financial Executive Development Program (FINEX)
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
- สัมมนา Market Conduct: How to strengthen
ธนาคารแห่งประเทศไทย
การอบรมภายใน
- Understanding Thailand Data Protection Law and its
unintended consequence
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
- Cybersecurity Threatscape and You
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset
and the opportunity in Thailand
บริษัท เคคิว คอนซัลติง้ จากัด
- Culture of Innovation at Google
บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จากัด
- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance
into Corrupt-less Society
โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- การพัฒนาความยัง่ ยืนองค์กร
บริษัท เอสบีดีไอ จากัด

สามัญ
บุริมสิทธิ

51 Master of Business Administration
Eastern Michigan University, USA
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมภายนอก
- หลักสูตร Privacy Law and Cybersecurity
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หลักสูตร Thailand Data Protection Law
สมาคมธนาคารไทย
การอบรมภายใน
- Cybersecurity Threatscape and You
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance
into Corrupt-less Society
โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- Culture of Innovation at Google
บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จากัด
- การพัฒนาความยัง่ ยืนองค์กร
บริษัท เอสบีดีไอ จากัด
- ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร
(ประเภทธุรกิจ)

-

ก.พ.2560-มี.ค.2564
2556-2560
2552-2556
2559–ปัจจุบนั

กลุม่ ทิสโก้
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่อาวุโส
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่อาวุโส บริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 2
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ - บริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 2
ผูอ้ านวยการสายอาวุโส สินเชื่อรายย่อย – บริหารกิจการสาขา
รองหัวหน้าธนกิจลูกค้ารายย่อย หัวหน้าบริหารการขายทางสาขา
กรรมการ

2556-ปัจจุบนั

กรรมการ

เม.ย 2564-ปัจจุบนั
ก.พ.2560-มี.ค 2564
เม.ย.2564-ปัจจุบนั

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

บริษัท ออล-เวย์ส จากัด
(ตลาดกลางพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ )
บริษัท ไฮเวย์ จากัด
(เช่าซื้อ)

อืน่ ๆ
-

-

เม.ย 2564-ปัจจุบนั
ก.พ.2560-มี.ค 2564
เม.ย.2564-ปัจจุบนั
ก.พ.2560-มี.ค 2564
2553-ม.ค.2560
2560-ปัจจุบนั

กลุม่ ทิสโก้
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่อาวุโส
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่อาวุโส – ปฏิบตั ิการสินเชื่อรายย่อย
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ – ปฏิบตั ิการสินเชื่อรายย่อย
ผูอ้ านวยการสายอาวุโส – ปฏิบตั ิการสินเชื่อรายย่อย
ประธานคณะกรรมการ

2559 – ปัจจุบนั

กรรมการ

2551 – ปัจจุบนั

กรรมการ
อืน่ ๆ
-
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บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)
บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จากัด
(ลีสซิ่ง)
บริษัท ออล-เวย์ส จากัด
(ตลาดกลางพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ )
บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จากัด
(ลีสซิ่ง)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

ตาแหน่ง /

(ปี)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งแรก /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด
16. นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่อาวุโส
บริหารการขายและการตลาดสินเชื่อ
รายย่อย 1

17. นายพิชา รัตนธรรม
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่อาวุโส
สายธุรกิจธนบดี และบริการธนาคาร

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

และผูบ้ ริหาร
54 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมภายใน
- Understanding Thailand Data Protection Law and its
unintended consequence
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
- Cybersecurity Threatscape and You
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset
and the opportunity in Thailand
บริษัท เคคิว คอนซัลติง้ จากัด
- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance
into Corrupt-less Society
โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- การพัฒนาความยัง่ ยืนองค์กร
บริษัท เอสบีดีไอ จากัด
- ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
- Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
Bain & Company, Inc.
49 Master of Business Administration (Finance)
California State University at San Diego, USA
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สถิติ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมภายนอก
- หลักสูตร Strategic Board Master Class
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Financial Executive Development Program
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
- CFP Professional Forum
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
การอบรมภายใน
- Understanding Thailand Data Protection Law and its
unintended consequence
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
- Cybersecurity Threatscape and You
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset
and the opportunity in Thailand
บริษัท เคคิว คอนซัลติง้ จากัด
- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance
into Corrupt-less Society
โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร
(ประเภทธุรกิจ)

เม.ย 2564-ปัจจุบนั
มี.ค.2560-มี.ค 2564
เม.ย.2564-ปัจจุบนั
ก.พ.2560-มี.ค 2564
2558–ม.ค.2560
2552–2558
ก.ย.2561-ปัจจุบนั

กลุม่ ทิสโก้
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่อาวุโส
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - บริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 1
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ - บริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 1
ผูอ้ านวยการสายอาวุโส - สินเชื่อรายย่อย - บริหารผลิตภัณฑ์และการตลาด
รองหัวหน้าธนกิจลูกค้ารายย่อยและหัวหน้าบริหารการขายทางกรุงเทพ
กรรมการ

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

บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จากัด
(ประกันภัย)

อืน่ ๆ
-

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

เม.ย 2564-ปัจจุบนั
ก.พ.2560-มี.ค 2564
เม.ย.2564-ปัจจุบนั
ก.พ.2560-มี.ค 2564
2556-ม.ค.2560
2562-ปัจจุบนั

กลุม่ ทิสโก้
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่อาวุโส
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่อาวุโส สายธุรกิจธนบดี และบริการธนาคาร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ - ธุรกิจธนบดี
ผูอ้ านวยการสายอาวุโส - ธุรกิจธนบดีธนกิจ
กรรมการ
อืน่ ๆ
-
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บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
(จัดการกองทุน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

ตาแหน่ง /

(ปี)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด

18. นางสาวรัชฎา พฤกษานุบาล
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
บริการธนาคาร

19. นายมานพ เพชรดารงค์สกุล
หัวหน้าธุรกิจขนาดใหญ่

ความสัมพันธ์
ระหว่างกรรมการ

21. นางมาลาทิพย์ สวินทร
หัวหน้าวิเคราะห์ธุรกิจ
และความเสีย่ ง

22. นางสาวรพีพร อุ่นชลานนท์
หัวหน้าบริหารสินเชื่อ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

และผูบ้ ริหาร
- การพัฒนาความยัง่ ยืนองค์กร
บริษัท เอสบีดีไอ จากัด
- ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
- Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
Bain & Company, Inc.
50 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Tokyo Institute of Technology
วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมภายใน
- Understanding Thailand Data Protection Law and its
unintended consequence
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
- การพัฒนาความยัง่ ยืนองค์กร
บริษัท เอสบีดีไอ จากัด
- ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
- Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
Bain & Company, Inc.
41 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

เม.ย 2564-ปัจจุบนั
2562-มี.ค 2564
เม.ย 2564-ปัจจุบนั
2561-ปัจจุบนั
2561-2562
2547-2560

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

สามัญ
บุริมสิทธิ

55 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเศรษฐกิจ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นิติศาสตรบัณฑิต (กฎหมาย)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สามัญ
บุริมสิทธิ

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

-

กลุม่ ทิสโก้
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
ผูอ้ านวยการสายอาวุโส
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ - บริการธนาคาร
หัวหน้าบริการธนาคาร
รักษาการหัวหน้าบริหารเงิน
รักษาการหัวหน้าปฏิบตั ิการด้านกองทุน
รองหัวหน้าบริหารเงิน
อืน่ ๆ
-

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

กลุม่ ทิสโก้
ก.ค.2556-ปัจจุบนั

ต.ค.2557-ปัจจุบนั

ต.ค.2557-ปัจจุบนั

อืน่ ๆ
กลุม่ ทิสโก้
หัวหน้าวิเคราะห์ธุรกิจและความเสีย่ ง

2555-ปัจจุบนั

อืน่ ๆ
กลุม่ ทิสโก้
หัวหน้าบริหารสินเชื่อ

-

-

-

หัวหน้าธุรกิจขนาดใหญ่
รักษาการหัวหน้าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
รักษาการหัวหน้าวาณิชธนกิจ
รองหัวหน้าวาณิชธนกิจ
อืน่ ๆ
กลุม่ ทิสโก้
หัวหน้าวิเคราะห์ธุรกิจและความเสีย่ ง

ก.พ.2556-ปัจจุบนั
2555-ม.ค.2556

54 Master of Business Administration (Management)
James Cook University
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล)
วิทยาลัยพยาบาลเกือ้ การุณย์
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
55 Master of Business Administration (Management)
New York Institution of Technology
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร
(ประเภทธุรกิจ)

-

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

20. นางสาวสุนี ทองสมบัติพาณิช
หัวหน้าวิเคราะห์ธุรกิจ
และความเสีย่ ง

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว

อืน่ ๆ
-
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ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

ตาแหน่ง /

(ปี)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด
23. นางสาวิกา จงภักดิ์ไพศาล
หัวหน้านิติกรรมสัญญา

51 นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมาย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

24. นายวิทยา เมตตาวิหารี
รองหัวหน้าบริหารการขายและ
การตลาดสินเชื่อรายย่อย 1 และ
รักษาการหัวหน้ากิจการสาขา 3

นิติศาสตรบัณฑิต (กฎหมาย)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรเนติบณ
ั ฑิตไทย
49 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครือ่ งกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

สามัญ
บุริมสิทธิ

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

ต.ค.2557-ปัจจุบนั

กลุม่ ทิสโก้
หัวหน้านิติกรรมสัญญา

มี.ค.2564-ปัจจุบนั
2563 -ปัจจุบนั
ก.พ.2560-ก.พ.2564
ก.ย.2558-ม.ค.2560

อืน่ ๆ
กลุม่ ทิสโก้
รองหัวหน้าสินเชื่อรายย่อย – บริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 1
รักษาการหัวหน้ากิจการสาขา 3
ผูช้ ่วยหัวหน้าสินเชื่อรายย่อย – บริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 1
ผูช้ ่วยหัวหน้าสินเชื่อรายย่อย – บริหารกิจการสาขา

-

25. นายนพดล ชุ่มวงศ์
หัวหน้าเช่าซื้อ

55 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

26. นางสาวปาริชาติ สุทัศนทรวง
หัวหน้าเช่าซื้อโครงการพิเศษ

46 Master of Business Administration (Finance)
Cleveland State University
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

ก.พ.2560-ปัจจุบนั
2555-ม.ค.2560

ก.ค.2558-ปัจจุบนั
เม.ย.-ก.ค.2558

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หัวหน้าการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
สินเชื่อรายย่อย

47 Master of Commerce (Finance)
The University of New South Wales, Australia
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

ม.ค.2556-มี.ค.2558

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

29. นายสมบูรณ์ ศิริรักษ์
หัวหน้ากิจการสาขา 2

57 ศิลปศาสตรบัณฑิต (บริหารทรัพยากรมนุษย์)
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

56 วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สามัญ
บุริมสิทธิ

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

ผูช้ ่วยหัวหน้าบริหารการขายทางสาขาและรักษาการหัวหน้าพัฒนาธุรกิจสาขา
อืน่ ๆ
กลุม่ ทิสโก้
หัวหน้าเช่าซื้อ
ผูจ้ ัดการ สาขารัตนาธิเบศร์และสาขารังสิต
อืน่ ๆ
กลุม่ ทิสโก้
หัวหน้าเช่าซื้อโครงการพิเศษ
รองหัวหน้าเช่าซื้อโครงการพิเศษ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

ผูอ้ านวยการฝ่ายการตลาด - เช่าซื้อโครงการพิเศษ
อืน่ ๆ
กลุม่ ทิสโก้

2563-ปัจจุบนั
ก.พ.2556-2562

หัวหน้าการตลาดและพัฒนาธุรกิจสินเชื่อรายย่อย
หัวหน้าพัฒนาธุรกิจสินเชื่อรายย่อย

2548-ปัจจุบนั

อืน่ ๆ
กลุม่ ทิสโก้
หัวหน้ากิจการสาขา 1

ก.ย.2558-ปัจจุบนั

อืน่ ๆ
กลุม่ ทิสโก้
หัวหน้ากิจการสาขา 2

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
28. นายสุเทพ ตรัยวรรณกิจ
หัวหน้ากิจการสาขา 1

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร
(ประเภทธุรกิจ)

-

ต.ค.2553-ส.ค.2558

27. นายธีรยุทธ ประเสริฐรัตนเดโช

ตาแหน่ง

และผูบ้ ริหาร

-

-

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

อืน่ ๆ
30. นางสาววิภา เมตตาวิหารี
หัวหน้าสินเชื่ออเนกประสงค์และ
การขายตรง

50 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

2545-ปัจจุบนั

กลุม่ ทิสโก้
หัวหน้าสินเชื่ออเนกประสงค์และการขายตรง
อืน่ ๆ
-
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ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

ตาแหน่ง /

(ปี)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งแรก /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด
31. นายสุกิจ สกุลวงศ์ใหญ่
ผูช้ ่วยปฏิบตั ิการสินเชื่อรายย่อย และ
รักษาการหัวหน้าบริหารสินเชื่อรายย่อย

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
51 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

(ประเภทธุรกิจ)

มี.ค.2564-ปัจจุบนั
ม.ค. 2563-ก.พ.2564
เม.ย.2558-2562
2549-มี.ค.2558

กลุม่ ทิสโก้
ผูช้ ่วยปฏิบตั ิการสินเชื่อรายย่อย และรักษาการหัวหน้าบริหารสินเชื่อรายย่อย
หัวหน้าบริหารสินเชื่อรายย่อย
หัวหน้าพัฒนาหนี้และกฎหมาย
หัวหน้าสนับสนุนสินเชื่อ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

อืน่ ๆ
32. นางสาวเพ็ญทิพย์ เหล่าบุญเจริญ
หัวหน้ากากับสินเชื่อ

54 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)

สามัญ

-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บุริมสิทธิ

-

-

กลุม่ ทิสโก้
2555-ปัจจุบนั

หัวหน้ากากับสินเชื่อ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อืน่ ๆ
-

33. นายวรพจน์ ติรการุณ
หัวหน้าสนับสนุนสินเชื่อ

34. นายถาวร ศุภเดโชชัย
หัวหน้าพัฒนาหนี้และกฎหมาย

52 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
40 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

กลุม่ ทิสโก้
เม.ย.2558-ปัจจุบนั
2548-มี.ค.2558

ม.ค.2563-ปัจจุบนั

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ต.ค.2558-ธ.ค.2562

52 Master of Business Administration (Corporate Finance)
University of Dallas, USA
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สามัญ
บุริมสิทธิ

36. นายกลชัย อุดมศรีสุข
หัวหน้าพัฒนาระบบงานสินเชื่อ
รายย่อย

37 ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต (ปริมาณวิเคราะห์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

37. นางสาวศุภิสรา ศรีขวานทอง

40 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา

สามัญ

2 หุ้น

-

35. นายณัฐนันท์ อนันต์ปรียาวิทย์
หัวหน้าศูนย์บริการลูกค้า

หัวหน้าวิเคราะห์ขอ้ มูลสินเชื่อรายย่อย

2551-ปัจจุบนั

ผูช้ ่วยหัวหน้าฝ่ายพัฒนาหนี้และกฎหมายสินเชื่อรายย่อย
อืน่ ๆ
กลุม่ ทิสโก้
หัวหน้าศูนย์บริการลูกค้า

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

อืน่ ๆ
-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-

หัวหน้าสนับสนุนสินเชื่อ
หัวหน้าบริหารสินเชื่อรายย่อย
อืน่ ๆ
กลุม่ ทิสโก้
หัวหน้าพัฒนาหนี้และกฎหมาย

บุริมสิทธิ

2562-ปัจจุบนั
2560-2561
2559-2561
2558-2559
2556-2558

กลุม่ ทิสโก้
หัวหน้าพัฒนาระบบงานสินเชื่อรายย่อย
รักษาการหัวหน้าบริหารสินเชื่อรายย่อยโครงการพิเศษ
หัวหน้าบริหารสินเชื่อรายย่อย
รองหัวหน้าบริหารสินเชื่อรายย่อย
ผูช้ ่วยหัวหน้าบริหารสินเชื่อรายย่อย
อืน่ ๆ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

-

กลุม่ ทิสโก้

(ร้อยละ 0.00)
-

มี.ค.2564-ปัจจุบนั

หัวหน้าวิเคราะห์ขอ้ มูลสินเชื่อรายย่อย

ก.ค.2558-ก.พ.2564

Head of Retail Portfolio Control
(หน่วยงานย่อยใน Retail & SME Credit)
อืน่ ๆ
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ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

ตาแหน่ง /

(ปี)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งแรก /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด
38. นายพงศ์โสภณ วงศ์ทองคา
รองหัวหน้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
43 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

(ประเภทธุรกิจ)

-

กลุม่ ทิสโก้
ปัจจุบนั

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองหัวหน้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด

(ธนาคารพาณิชย์)

อืน่ ๆ

39. นายประกฤต ชุณหศรีวงศ์
หัวหน้าสินเชื่อเคหะ

47 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

กลุม่ ทิสโก้
2552-ปัจจุบนั

หัวหน้าสินเชื่อเคหะ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อืน่ ๆ
-

40. นางวันทนา กิจพานิช
หัวหน้าปฏิบตั ิการสาขา

52 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

ก.ค.2556-ปัจจุบนั

กลุม่ ทิสโก้
หัวหน้าปฏิบตั ิการสาขา

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

อืน่ ๆ
41. นายถนอม ชัยอรุณดีกุล
รองหัวหน้าธุรกิจธนบดี

42. นางสาวพิชชาภา วงศ์สารศักดิ์
หัวหน้าธนบดีการลงทุน

61 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

48 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารและการจัดการ)
มหาวิทยาลัยรังสิต

สามัญ
บุริมสิทธิ

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

-

2553-ปัจจุบนั

กลุม่ ทิสโก้
รองหัวหน้าธุรกิจธนบดี

ธ.ค.2562-ปัจจุบนั
ม.ค.2560-ธ.ค.2562
2558-2560

อืน่ ๆ
กลุม่ ทิสโก้
หัวหน้าธนบดีการลงทุน
รองหัวหน้าธนบดีการลงทุน
หัวหน้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เขตกรุงเทพ

-

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

อืน่ ๆ
43. นายสาธิต ภาวะหาญ
หัวหน้าธนบดีธนกิจ

47 Master of Professional Accounting
The University of Newcastle, Australia

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

ม.ค.2563-ปัจจุบนั

กลุม่ ทิสโก้
หัวหน้าธนบดีธนกิจ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การประกันภัยและบริหารความเสีย่ ง)

ม.ค.2561-ธ.ค.2562

รองหัวหน้าธนบดีธนกิจ

(ธนาคารพาณิชย์)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Master of Business Administration

ธ.ค.2558-ธ.ค.2560

หัวหน้าผูจ้ ัดการธนบดีธนกิจ ทีม 3
อืน่ ๆ

Southern Cross University, Australia
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)

-

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
44. นางสาวศรัญญา วีรมหาวงศ์
หัวหน้าธนกิจส่วนบุคคล 1

47 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีฝรัง่ เศส)

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

2554-ปัจจุบนั

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

กลุม่ ทิสโก้
หัวหน้าธนกิจส่วนบุคคล 1
อืน่ ๆ
-
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ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

ตาแหน่ง /

(ปี)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งแรก /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด
45. นางอัจฉรา เพชรแสงโรจน์
หัวหน้าธนกิจส่วนบุคคล 2

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
56 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (พาณิชยศาสตร์และการบัญชี )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

(ประเภทธุรกิจ)

ต.ค.2560-ปัจจุบนั

กลุม่ ทิสโก้
หัวหน้าธนกิจส่วนบุคคล 2

2556-2560

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ (ฝ่ายบุคคลธนกิจ-กิจการสาขา)

2560-ปัจจุบนั

อืน่ ๆ
กลุม่ ทิสโก้
หัวหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนและสือ่ สารการตลาด

2555-2558

Head of Private Wealth Consultant

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

46. นางวรสินี เศรษฐบุตร
หัวหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุน
และสือ่ สารการตลาด

42 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
(หลักทรัพย์จัดการกองทุน )

อืน่ ๆ
2558-2560
47. นายณัฐกฤติ เหล่าทวีทรัพย์
หัวหน้าบริการที่ปรึกษาการลงทุน

48. นางสาวลภานันท์ ตาลวันนา
หัวหน้าบริการคัสโตเดียน

38 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารเทคโนโลยี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

Head of Marketing and Channel

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
(หลักทรัพย์จัดการกองทุน )

กลุม่ ทิสโก้
2560-ปัจจุบนั

หัวหน้าบริการที่ปรึกษาการลงทุน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

อืน่ ๆ
สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

กลุม่ ทิสโก้
2563-ปัจจุบนั
2561 - 2562
2554 - 2560

หัวหน้าบริการคัสโตเดียน
รองหัวหน้าบริการคัสโตเดียน
หัวหน้าหน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และจดทะเบียนกองทุน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
(หลักทรัพย์จัดการกองทุน )

อืน่ ๆ
49. นางสุวรรณดี ขาวละออ
หัวหน้าธุรกิจจัดการการเงิน

54 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถิติศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

กลุม่ ทิสโก้
2553-ปัจจุบนั

หัวหน้าธุรกิจจัดการการเงิน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

อืน่ ๆ
-

50. นายกิตติชัย ต้นนาจารย์
หัวหน้าเคาน์เตอร์เซอร์วสิ

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

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

กลุม่ ทิสโก้
2553-ปัจจุบนั

บัญชีบณ
ั ฑิต

หัวหน้าเคาน์เตอร์เซอร์วสิ
อืน่ ๆ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-
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ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

ตาแหน่ง /

(ปี)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งแรก /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด
51. นายวรวิทย์ รุ่งสิริโอภาส
หัวหน้าศูนย์ชาระเงิน

52. นางสาวมยุรา สงวนศักดิ์ศรี

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
49 Master of Science (Computer Science)
DePaul University, USA
วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

46 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สามัญ

-

-

บุริมสิทธิ

-

หัวหน้าควบคุมการปฏิบตั ิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

(ประเภทธุรกิจ)
2559-ปัจจุบนั
2552-2559

กลุม่ ทิสโก้
หัวหน้าศูนย์ชาระเงิน
รองหัวหน้าศูนย์ชาระเงิน
อืน่ ๆ
-

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

กลุม่ ทิสโก้
ม.ค. 2563-ปัจจุบนั

หัวหน้าควบคุมการปฏิบตั ิการ

ม.ค. 2562-ธ.ค. 2562 ผูช้ ่วยหัวหน้าควบคุมการปฏิบตั ิการ
ก.ย. 2557-ธ.ค. 2561 เจ้าหน้าที่บริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั ิการอาวุโส

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

อืน่ ๆ
53. นางสาวยุพา จันทร์ภูมิ
หัวหน้าปฏิบตั ิการด้านกองทุน

40 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

2562-ปัจจุบนั

กลุม่ ทิสโก้
หัวหน้าปฏิบตั ิการด้านกองทุน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

Senior Wealth Process Improvement Officer

(ธนาคารพาณิชย์)

อืน่ ๆ
54. นางกุสุมา ประถมศรีเมฆ
หัวหน้าประกันภัยธนกิจและ
รักษาการหัวหน้าเทเลมาร์เก็ตติง้

49 วทิ ยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี)
มหาวิทยาลัยบูรพา

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

พ.ย.2560-ปัจจุบนั
ต.ค.2557-พ.ย.2560

กลุม่ ทิสโก้
หัวหน้าประกันภัยธนกิจ
รักษาการหัวหน้าเทเลมาร์เก็ตติง้
หัวหน้าประกันภัยธนกิจ

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

อืน่ ๆ
55. นายนพวัสส์ ตั้งบูรณากิจ
หัวหน้าธุรกิจธนาคารดิจิตอล

44 Master of Science in Information Technology
Arizona State University, USA
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

พ.ย.2560-ปัจจุบนั
ต.ค.2557-มิ.ย.2559
ก.ค.2559-ต.ค.2560

กลุม่ ทิสโก้
หัวหน้าธุรกิจธนาคารดิจิตอล
หัวหน้าช่องทางดิจิทอล
หัวหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์

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

อืน่ ๆ
56. นายตุลา รอดสลับ
หัวหน้านวัตกรรมดิจิทัล และธุรกิจ

หมายเหตุ:

/1

34 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

ม.ค.2562-ปัจจุบนั

กลุม่ ทิสโก้
หัวหน้านวัตกรรมดิจิตอล และธุรกิจ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

อืน่ ๆ
-

รวมคูส่ มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1.2 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการจัดทาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจาปี หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุ้น รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้น ดาเนินการเก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผูบ้ ริหาร รวมถึงดาเนินการอืน่ ๆ
ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

1.3 รายละเอียดการถือหุ้นธนาคารของกรรมการและผู้บริหาร1 (ณ วันที่ 1 เมษายน 2564)
หุ้นสามัญ
ลาดับ

รายนาม

ณ วันที่

ณ วันที่

1 ม.ค. 2563

1 ม.ค. 2564

หุ้นบุริมสิทธิ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ระหว่างปี

ณ วันที่

ณ วันที่

1 ม.ค. 2563

1 ม.ค. 2564

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ระหว่างปี

สัดส่วน
การถือหุ้นบริษัท
(ร้อยละ)

1

นายปลิว มังกรกนก

-

-

-

-

-

-

-

2

นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล

-

-

-

-

-

-

-

3

รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์

-

-

-

-

-

-

-

4

ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

-

-

-

-

-

-

-

5

นายสถิตย์ อ๋องมณี

-

-

-

-

-

-

-

6

ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์

-

-

-

-

-

-

-

7

ดร. กุลภัทรา สิโรดม

-

-

-

-

-

-

-

8

นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)

-

-

-

-

-

-

-

9

นายซาโตชิ โยชิทาเกะ

-

-

-

-

-

-

-

10 นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์

-

-

-

-

-

-

-

11 นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์

-

-

-

-

-

-

-

12 นายพิธาดา วัชรศิริธรรม

-

-

-

-

-

-

-

13 นายชลิต ศิลป์ศรีกุล

-

-

-

-

-

-

-

14 นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา

-

-

-

-

-

-

-

15 นายเดชพินันท์ สุทัศนทรวง

-

-

-

-

-

-

-

16 นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล

-

-

-

-

-

-

-

17 นายพิชา รัตนธรรม

-

-

-

-

-

-

-

18 นางสาวรัชฎา พฤกษานุบาล

-

-

-

-

-

-

-

19 นายมานพ เพชรดารงค์สกุล

-

-

-

-

-

-

-

20 นางสาวสุนี ทองสมบัติพาณิช

-

-

-

-

-

-

-
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

หุ้นสามัญ
ลาดับ

รายนาม

ณ วันที่

ณ วันที่

1 ม.ค. 2563

1 ม.ค. 2564

21 นางมาลาทิพย์ สวินทร

-

-

22 นางสาวรพีพร อุ่นชลานนท์

-

23 นางสาวิกา จงภักดิ์ไพศาล

หุ้นบุริมสิทธิ

สัดส่วน
การถือหุ้นบริษัท
(ร้อยละ)

ณ วันที่

ณ วันที่

1 ม.ค. 2563

1 ม.ค. 2564

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24 นายวิทยา เมตตาวิหารี

-

-

-

-

-

-

-

25 นายนพดล ชุ่มวงศ์

-

-

-

-

-

-

-

26 นางสาวปาริชาติ สุทัศนทรวง

-

-

-

-

-

-

-

27 นายธีรยุทธ ประเสริฐรัตนเดโช

-

-

-

-

-

-

-

28 นายสุเทพ ตรัยวรรณกิจ

-

-

-

-

-

-

-

29 นายสมบูรณ์ ศิริรักษ์

-

-

-

-

-

-

-

30 นางสาววิภา เมตตาวิหารี

-

-

-

-

-

-

-

31 นายสุกิจ สกุลวงศ์ใหญ่

-

-

-

-

-

-

-

32 นางสาวเพ็ญทิพย์ เหล่าบุญเจริญ

-

-

-

-

-

-

-

33 นายวรพจน์ ติรการุณ

-

-

-

-

-

-

-

34 นายถาวร ศุภเดโชชัย

-

-

-

-

-

-

-

35 นายณัฐนันท์ อนันต์ปรียาวิทย์

-

-

-

-

-

-

-

36 นายกลชัย อุดมศรีสุข

-

-

-

-

-

-

-

37 นางสาวศุภิสรา ศรีขวานทอง

2

-

-

-

-

-

0.00

38 นายพงศ์โสภณ วงศ์ทองคา

-

-

-

-

-

-

-

39 นายประกฤต ชุณหศรีวงศ์

-

-

-

-

-

-

-

40 นางวันทนา กิจพานิช

-

-

-

-

-

-

-

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ระหว่างปี
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เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ระหว่างปี

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

หุ้นสามัญ
ลาดับ

รายนาม

ณ วันที่

ณ วันที่

1 ม.ค. 2563

1 ม.ค. 2564

41 นายถนอม ชัยอรุณดีกุล

-

-

42 นางสาวพิชชาภา วงศ์สารศักดิ์

-

43 นายสาธิต ภาวะหาญ

หุ้นบุริมสิทธิ

สัดส่วน
การถือหุ้นบริษัท
(ร้อยละ)

ณ วันที่

ณ วันที่

1 ม.ค. 2563

1 ม.ค. 2564

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44 นางสาวศรัญญา วีรมหาวงศ์

-

-

-

-

-

-

-

45 นางอัจฉรา เพชรแสงโรจน์

-

-

-

-

-

-

-

46 นางวรสินี เศรษฐบุตร

-

-

-

-

-

-

-

47 นายณัฐกฤติ เหล่าทวีทรัพย์

-

-

-

-

-

-

-

48 นางสาวลภานันท์ ตาลวันนา

-

-

-

-

-

-

-

49 นางสุวรรณดี ขาวละออ

-

-

-

-

-

-

-

50 นายกิตติชัย ต้นนาจารย์

-

-

-

-

-

-

-

51 นายวรวิทย์ รุ่งสิริโอภาส

-

-

-

-

-

-

-

52 นางสาวมยุรา สงวนศักดิ์ศรี

-

-

-

-

-

-

-

53 นางสาวยุพา จันทร์ภูมิ

-

-

-

-

-

-

-

54 นางกุสุมา ประถมศรีเมฆ

-

-

-

-

-

-

-

55 นายนพวัสส์ ตั้งบูรณากิจ

-

-

-

-

-

-

-

56 นายตุลา รอดสลับ

-

-

-

-

-

-

-

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ระหว่างปี

หมายเหตุ: /1 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ระหว่างปี

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย
- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัท

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) (ณ วันที่ 1 เมษายน 2564)
ชือ่ -สกุล /
ตาแหน่ง /
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก /

อายุ
(ปี)

คุณวุฒทิ างการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น
/1

ในบริษัท
(จานวนหุ้น / ร้อยละ)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด
1. นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์
เลขานุการบริษัท
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่อาวุโส
สานักกากับดูแลกิจการ
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชือ่ หน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
56 พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Certified Internal Auditor (CIA)
Certificate in Control Self-Assessment (CCSA)
Certified Financial Service Auditor (CFSA)
The Institute of Internal Auditors (IIA), USA
Certified Fraud Examiner (CFE)
Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), USA
การอบรมภายนอก
- หลักสูตร Advances for Corporate Secretaries
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries (2016)
- หลักสูตร Company Secretary Program
- 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
- Board of the Year, Board of the Future
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร GRI Certified Training on G4 Reporting Guidelines
สถาบันไทยพัฒน์
- ประกาศนียบัตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระดับสูง
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- ASEAN Workshop on the Promotion of CSR in Social Welfare
and Development, MSDHS
- Role of commercial banks and civil society in anti-corruption
ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมธนาคารไทย

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

(ประเภทธุรกิจ)
กลุม่ ทิสโก้
เม.ย.2564-ปัจจุบัน ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่อาวุโส สานักกากับดูแลกิจการ
ก.พ.2560-มี.ค.2564 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ สานักกากับดูแลกิจการ
ก.ย.2556-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
2556-2559
หัวหน้าสานักกากับดูแลกิจการ
ก.ย.2556-ปัจจุบัน กรรมการ
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ก.ย.2556-ปัจจุบัน

กรรมการ

ก.ย.2556-2561

กรรมการ

2562-2563
2562-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน

อื่นๆ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกลาง
กรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
กรรมการพัฒนาการตรวจสอบภายในภาคราชการ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จากัด
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บริษัท ไฮเวย์ จากัด
(เช่าซื้อ)
บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จากัด
(ประกันภัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
กรมบัญชีกลาง
กรุงเทพมหานคร

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัท

ชือ่ -สกุล /
ตาแหน่ง /

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

(ปี)

ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น
/1

ในบริษัท
(จานวนหุ้น / ร้อยละ)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชือ่ หน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร

(ประเภทธุรกิจ)

การอบรมภายใน
- Understanding Thailand Data Protection Law and its
unintended consequence
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
- Cybersecurity Threatscape and You
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance
into Corrupt-less Society
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ ต่อต้านการทุจริต
- การพัฒนาความยั่งยืนองค์กร
บริษัท เอสบีดีไอ จากัด
- ความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
- Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
Bain & Company, Inc.
2. นางดุลยรัตน์ ทวีผล
หัวหน้ากากับ
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

63 บัญชีบัณฑิต (บัญชี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

กลุม่ ทิสโก้
2556-ปัจจุบัน

หัวหน้ากากับ

2552-ปัจจุบัน

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

2552-ปัจจุบัน

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

การอบรมภายนอก

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

- หลักสูตร Corporate Governance for Capital

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
(จัดการกองทุน)

Market Intermediaries รุ่นที่ 15/2559
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
(หลักทรัพย์)

2562-2563

กรรมการ

ก.ย.2556-2562

กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์ทปี่ รึกษาการลงทุน ทิสโก้ จากัด
(ทีป่ รึกษาการลงทุน)
บริษัทหลักทรัพย์ทปี่ รึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จากัด
(ทีป่ รึกษาการลงทุน)

อื่นๆ
3. นางสาวชืน่ จิต ตระการรัตติ
หัวหน้าตรวจสอบภายใน
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

51 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

กลุม่ ทิสโก้

บัญชีบัณฑิต (บัญชี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ม.ค.2564-ปัจจุบัน

หัวหน้าตรวจสอบภายใน

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ส.ค.2557-2563

หัวหน้าบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบัติการ

(การลงทุน)

อื่นๆ
-

หมายเหตุ:

/1 รวมคูส่ มรสและบุตรทีย่ ังไม่บรรลุนิติภาวะ
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เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 5
รายงานจากคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน2563
ประกอบด้วยกรรมการบริหาร จานวน 4 ท่าน ดังนี้
1. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล

ประธานคณะกรรมการบริหาร

2. นายชือ-เหา ชุน (โฮเวิร์ด ซุน)

กรรมการบริหาร

3. นายซาโตชิ โยชิทาเกะ

กรรมการบริหาร

4. นายศักดิช์ ัย พีชะพัฒน์

กรรมการบริหาร

กรรมการทุกท่านดารงตาแหน่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารตลอดปี 2563
ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้ใน
กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
ตลอดปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้
ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคารทุกครั้ง สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. ติดตามผลการดาเนินงานรวมของธนาคาร รวมถึงตัวชี้วัดหลักและงบประมาณ
2. จัดทา ทบทวน และอนุมัตินโยบายการปฏิบัติงานและการควบคุมที่สาคัญและนาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อให้
สัตยาบันตามควรแก่กรณี
3. รับทราบระดับความเสี่ยงของธนาคาร และสรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการกากับ
4. ทบทวนและให้สัตยาบันสรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ และคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ
ที่มีปัญหา
5. พิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่สาคัญ รวมถึงอนุมัติการทบทวนนโยบายสินเชื่อและแนวทางปฏิบัติด้านสินเชื่อ
6. จัดทาแบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของธนาคาร และนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อทบทวนและนาเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. ทบทวนและอนุมัติธุรกรรมที่มีความสาคัญทางธุรกิจและมีความเสี่ยงสูง
8. รับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผลกระทบ รวมถึงกฎเกณฑ์และมาตรการต่างๆ
จากธนาคารแห่งประเทศไทย
9. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร และนาเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อให้สัตยาบัน
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คณะกรรมการบริ ห ารได้ ป ระเมิ น ตนเอง โดยเปรี ย บเที ย บการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการบริ ห ารกั บ กฎบั ต รของ
คณะกรรมการบริหารและแนวปฏิบัติที่ดี และเห็นว่าคณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเพียงพอ
และมีประสิทธิผลตามที่กาหนดในกฎบัตรและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร

- สุทัศน์ เรืองมานะมงคล (นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
28 มกราคม 2564
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เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการกากับความเสี่ยง
ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการกากับความเสี่ยงของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
ธนาคารเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วยกรรมการ จานวน 4 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ศ.ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์
นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์
นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการทุกท่านดารงตาแหน่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการกากับความเสี่ยงตลอดปี 2563
ในปี 2563 คณะกรรมการกากับความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุ
ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการกากับความเสี่ยง โดยครั้งที่ 5 มีวาระการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รายงาน
ผลการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคารทุกครั้ง สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1.

คณะกรรมการทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงว่ามีความเพียงพอและนาเสนอต่อการคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
รวมถึงทบทวนสถานะความเสี่ยง การติดตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลักและกิจการที่สาคัญตามประเภทความเสี่ยง คณะกรรมการ
ทบทวนและเห็นชอบในการประเมินความเสี่ยงตนเองปี 2562 การประเมินตนเองเรื่องระบบควบคุมภายในของธนาคารทิสโก้
ประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกากับความเสี่ยงปี 2562 รายงานจากคณะกรรมการกากับความเสี่ยงที่
เปิ ดเผยในแบบรายงาน 56-1 และรายงานประจ าปี 2562 รวมถึ งกฎบั ตรของคณะกรรมการก ากั บความเสี่ ยง นอกจากนี้
คณะกรรมการพิ จารณาและอนุ มั ติ แผนงานของคณะกรรมการปี 2563 คณะกรรมการพิ จารณาและรั บทราบรายงาน
ผลการตรวจสอบของธปท. รายงานการตรวจสอบธนาคารทิสโก้ ของสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปี 2562
รวมถึงพิจารณาและเห็นชอบรายงานของหน่วยงานกากับปี 2562 และแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานกากับประจาปี 2563

2.

คณะกรรมการพิจารณาและรับทราบการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 ตามมาตรการเชิงป้องกัน
ของธนาคารทิสโก้ คณะกรรมการทบทวนรายงานกระบวนการประเมิ นความเพี ยงพอของเงินกองทุ นที่สอดคล้ องกับระดั บ
ความเสี่ยงของสถาบันการเงินของธนาคารทิสโก้ สถานการณ์การทดสอบภาวะวิกฤตและแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้าง
ความมั่นคงและแก้ไขปัญหา (recovery plan) ของกลุ่มทิสโก้ คณะกรรมการอนุมัติให้ธนาคารทิสโก้ใช้นโยบายการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงของ
กลุ่มทิสโก้ นอกจากนี้ คณะกรรมการทบทวนสถานะความเสี่ยง การติดตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก และกิจการที่สาคัญตาม
ประเภทความเสี่ยงของธนาคารทิสโก้ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงกุมภาพันธ์ 2563

3.

คณะกรรมการพิ จารณาและรั บทราบการประเมิ นความเสี่ยงของสถานการณ์ COVID-19 การประมาณการงบการเงินและ
ผลกระทบที่มีต่องบแสดงฐานะทางการเงินและความเพียงพอของเงินกองทุน รวมถึงแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินของบริษัท
ความเสี่ ยงด้ านกลยุ ทธ์ เกี่ ยวกั บการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างประชากรศาสตร์ และกลยุ ทธ์ ของธนาคารในรู ปแบบดิ จิ ตอล
คณะกรรมการทบทวนสถานะความเสี่ยง การติดตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก และกิจการที่สาคัญตามประเภทความเสี่ยงของ
ธนาคารทิสโก้ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เมษายน 2563
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4.

คณะกรรมการทบทวนสมมติฐานและผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 จากรายงานการประเมินผลกระทบด้วยตนเองว่า
มีความเหมาะสมกับระดับเงินกองทุนที่เพียงพอ ณ สิ้นปี 2563 คณะกรรมการรับทราบการใช้แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
COVID-19 นอกจากนี้ คณะกรรมการทบทวนสถานะความเสี่ยง การติดตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก และกิจการที่สาคัญตาม
ประเภทความเสี่ยงของธนาคารทิสโก้ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2563

5.

คณะกรรมการทบทวนสถานะความเสี่ยง การติดตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก และกิจการที่สาคัญตามประเภทความเสี่ยงของ
ธนาคารทิสโก้ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2563 และได้มีวาระการประชุมระหว่างคณะกรรมการกากับความเสี่ยงและ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของ
การบริหารความเสี่ยงของธนาคารทิสโก้ ปี 2563 โดยที่คณะกรรมการกากับความเสี่ยงจะรวบรวมความคิดเห็นจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่ อใช้ ในการทบทวนการปฏิ บั ติ งานในการบริ หารความเสี่ ยงในเรื่ องความเพี ยงพอและความมี ประสิ ทธิ ภาพ
คณะกรรมการรับทราบประเด็นสาคัญในการตรวจสอบของธปท.และหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยประเด็นสาคัญถูกยกขึ้น
โดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการและความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศและจะได้รับการทบทวน
โดยคณะกรรมการกากับความเสี่ยงต่อไป

6.

คณะกรรมการทบทวนความเพียงพอและประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงของทิสโก้ในปี 2563 ทบทวนวิธีและผลการ
ทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ว่ามีความเหมาะสมกับระดับเงินกองทุนที่เพียงพอในทุกสภาวะวิกฤต คณะกรรมการทบทวน
สถานะความเสี่ยง การติดตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก และกิจการที่สาคัญตามประเภทความเสี่ยงของธนาคารทิสโก้ระหว่าง
เดือนกันยายน ถึง ตุลาคม 2563 นอกจากนี้คณะกรรมการรับทราบการแบ่งประเภทความเสี่ยงของลูกค้าที่เข้ามาตรการช่วยเหลือ
ตามเกณฑ์ที่ธปท.กาหนดและเน้นย้าว่าธนาคารควรมีความระมัดระวังในการประเมินความเสี่ยงโดยตรวจสอบและติดตามลูกค้า
อย่างใกล้ชิด

คณะกรรมการกากับความเสี่ยงได้ประเมินตนเอง โดยเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกากับความเสี่ยงกับ
กฎบัตรของคณะกรรมการกากับความเสี่ยงและแนวปฏิบัติที่ดี และเห็นว่าคณะกรรมการกากับความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่
และความรับผิดชอบอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผลตามที่กาหนดในกฎบัตรและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร

- ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์(ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์)
ประธานคณะกรรมการกากับความเสี่ยง
20 มกราคม 2564
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เอกสารแนบ 7
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นอิสระจานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. รศ.ดร.อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
2. นายสถิตย์ อ๋องมณี
3. รศ.ดร. กุลภัทรา สิโรดม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้กาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างมีอิสระ และไม่มี
ข้อจากัดในการได้รับข้อมูล คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นให้ธนาคารมีการดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี อันได้แก่
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความโปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีระบบการถ่วงดุล
อานาจอัน นาไปสู่ประโยชน์สูงสุด ไม่เพียงแต่สาหรับผู้ถือหุ้น แต่ยังรวมถึงพนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน รวม 14 ครั้ง โดยได้ดาเนินการในเรื่องที่สาคัญดังต่อไปนี้
 รายงานทางการเงิน: สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี โดยพิจารณาความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี
ที่ธนาคารใช้ในการจัดทางบการเงินและความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของธนาคารเพียงพอและถูกต้องตามที่ควร
รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการสอบทานสินเชื่อ: สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในรวมถึงพิจารณาข้อสังเกตที่ตรวจพบและรายงานโดยผู้สอบบัญชี หน่วยงานตรวจสอบภายใน และ หน่วยงาน
สอบทานสินเชื่อ ประเมินความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและอนุมัติแผนการตรวจสอบ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ในการปฏิบั ติงานตรวจสอบ กฎบัตรของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึ งอนุมั ติแผนการสอบทานสิ นเชื่อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของธนาคารมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล
 การกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ : สอบทานแผนงานและรายงานการกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจาปี
กิจกรรมการกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคาร รวมทั้งสถานภาพของคดีและการฟ้องร้องดาเนินคดีตามกฎหมาย
รับทราบผลการตรวจสอบโดยธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่กากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน พร้อมทั้งประเมิน
แนวทางการแก้ไขปรับปรุงของธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าธนาคารได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม และได้ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ทางการอย่างเข้มงวด
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 ผู้สอบบัญชี : สอบทานและประเมินความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งขอบเขตการตรวจสอบ และเรื่องสาคั ญที่เน้นใน
การตรวจสอบรายไตรมาสและประจาปี คัดเลือกและเสนอชื่อผู้ สอบบัญชี ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่ อน าเสนอต่ อผู้ถือหุ้ น
เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ จากผลการพิ จ ารณาถึ ง ความเป็ น อิ สระ ความเชี่ ย วชาญในวิ ช าชี พสอบบั ญ ชี ข องสถาบั น การเงิ น
ผลการปฏิบัติงาน และค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะให้แต่งตั้งนางสาวสมใจ คุณปสุต จากบริษัท
สานักงานอีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารสาหรับปี 2563
 รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์: สอบทานและประเมินรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และนโยบายการกาหนดราคา เพื่อให้แน่ใจว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง รวมถึง แนวนโยบายร่วมระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เรื่องการกากับกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีการประกอบธุรกิจจัดการกองทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
สอดคล้องกับผู้สอบบัญชี หน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานกากับของธนาคาร ว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นรายการปกติ
ทางธุรกิจ หรือเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร การเปิดเผยรายการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบาย
การกากับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 การบริ หารความเสี่ ยง: รั บทราบการน าเสนอของผู้ บริ หารในเรื่ อ งความมี ประสิ ทธิ ผลของระบบการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ความเพียงพอของเงินกองทุน การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ รับทราบ
รายงานเหตุการณ์ความเสียหายทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านปฏิบัติการและการประเมินสาเหตุและความเหมาะสมของ
แนวทางป้ องกั นเพื่ อไม่ ให้ เกิ ดเหตุ การณ์ ดั งกล่ าวขึ้ นอี กในอนาคต นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ร่ วมประชุ มกั บ
คณะกรรมการกากับความเสี่ยง (Joint Meeting) เพื่อรับทราบและให้ความเห็นต่อกรอบการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผล
ของการบริหารความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมถึงการประเมินนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
 การประเมินตนเอง : ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเปรียบเทียบกิจกรรมที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบกับ
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติที่ดี ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ ปฏิ บั ติ งานตามหน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบอย่ างเพี ยงพอและมี ประสิ ทธิ ผลตามที่ ได้ ก าหนดไว้ ในกฎบั ตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร

- อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ (รองศาสตราจารย์ ดร.อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
22 มกราคม 2564
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เอกสารแนบ 8
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
24 กุมภาพันธ์ 2564

แบบประเมินนี้จัดทาโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
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แนวคิดและวัตถุประสงค์
การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มีประชาชนเป็นผู้ถือหุ้น
โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้
เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่จะต้องดาเนินการให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม
และเพียงพอในการดูแลการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทาบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนี้
ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้บริษัทใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ด้วยตนเอง
แบบประเมินนี้ ได้จัดทาตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) ที่ได้ปรับปรุง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และนามาปรับให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งเหมาะสมกับบริษัท
จดทะเบียนไทย ซึ่งคาถามหลักยังแบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ขยายความแต่ละส่วนออกเป็น
หลักการย่อยรวม 17 หลักการ เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
การนาไปใช้
บริษัทควรใช้แบบประเมินนี้เป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยทุกปี
และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ การประเมิน
ดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น
มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถกาหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทได้
การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง หากประเมินแล้วพบว่า บริษัทยังขาดการควบคุม
ภายในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเรื่องนั้ น หรือมีแล้วแต่ยังไม่เหมาะสม) บริษัทควรอธิบายเหตุผลและแนว
ทางแก้ไขประกอบไว้ด้วย

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 คณะกรรมการและผู้บริหารกาหนดแนวทางและมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณในการดาเนินงานที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจาวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ
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 รวมอยู่ใน
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกาหนดและบทลงโทษเป็นประจาทุกปี รวมทั้งมี
การเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกากับดูแลการปฏิบัติ
(compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน
1.3.3การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดเกีย่ วกับความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทาที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และ
ภายในเวลาอันควร

ใช่

ไม่ใช่

/
/

/
/
/
/

/
/
/

/
/
/

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทาหน้าที่กากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดาเนินการด้าน
การควบคุมภายใน
คาถาม
2.1 มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อานาจเฉพาะของ
คณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน

2

บริษัทควรกาหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท
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คาถาม
2.2 คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจทีช่ ัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
2.3 คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้บริษัทกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
2.4 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
หรือสามารถขอคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้
2.5 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็น
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจ
มีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจานวนที่เหมาะสมเพียงพอ
2.6 คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการ
สร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม

ใช่
/

ไม่ใช่

/

/
/

/

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสม
เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คาถาม
3.1 ผู้บริหารระดับสูงกาหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยก
หน้าที่ในส่วนงานที่สาคัญ ซึ่งทาให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับ
กรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น
3.2 ผู้บริหารระดับสูงกาหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล
3.3 มีการกาหนด มอบหมาย และจากัดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการ
บริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน

ใช่
/

ไม่ใช่

/
/

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
คาถาม
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่
เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่าเสมอ
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี
และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและ
พนักงานทราบ
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสาหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่
เหมาะสมอย่างทันเวลา
4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา
(mentoring) และการฝึกอบรม
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คาถาม
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตาแหน่ง (succession plan) ที่สาคัญ

ใช่
/

ไม่ใช่

5. องค์กรกาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กร
คาถาม
5.1 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบ
ต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่จาเป็น
5.2 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารกาหนดตัวชีว้ ัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล
ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาว
ของบริษัท
5.3 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถ
เชื่อมโยงกับความสาเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย
5.4 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรแต่ละคน

ใช่
/

ไม่ใช่

/

/
/

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม
6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดง
ได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง
มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
6.2 บริษัทกาหนดสาระสาคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สาคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทาง
การเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดาเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร

ใช่
/

ไม่ใช่

/
/
/

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้ง
องค์กร
คาถาม
7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน
และหน้าที่งานต่างๆ
7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดาเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คาถาม
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง
7.4 บริษัทได้ประเมินความสาคัญของความเสี่ยงโดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงโดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น
(acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับ
ความเสี่ยง (sharing)

ใช่
/
/

ไม่ใช่

/

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทารายงาน
ทางการเงินเท็จ การทาให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน
(management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สาคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่ง
ทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น
8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กาหนด
แล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มี
ลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทาไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริงจน
ทาให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่
บริษัทดาเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต
8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่กาหนดไว้

ใช่
/

ไม่ใช่

/

/
/

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
คาถาม
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอ
แล้ว
9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทาธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอ
แล้ว
9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นาองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
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มาตรการควบคุม (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
คาถาม
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น
สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดาเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอืน่ ๆ
10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กาหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่าง
เหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกีย่ วกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป
ตลอดจนกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ และลาดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม
เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกาหนดขนาดวงเงินและอานาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ
ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการ
ตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มี
กระบวนการสาหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทารายการระหว่างกัน หรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทาสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะ
ยาวไปแล้ว เช่น การทาสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กยู้ ืม การค้าประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า
มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชาระคืนหนี้
ตามกาหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น
10.3 บริษัทกาหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ
automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
10.4 บริษัทกาหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน
ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพือ่ เป็น
การตรวจสอบซึ่งกันและกัน 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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คาถาม
11.4 บริษัทควรกาหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความ
เหมาะสม

ใช่
/

ไม่ใช่

12. องค์ กรจัดให้ มีกิจกรรมการควบคุ มผ่ านทางนโยบาย ซึ่ งได้ก าหนดสิ่ งที่ คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบั ติ เพื่ อให้
นโยบายที่กาหนดไว้นั้นสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
คาถาม
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทาธุรกรรมของผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติ ที่กาหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกณฑ์ของสานักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนาผลประโยชน์ของบริษัทไป
ใช้ส่วนตัว
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทาโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสาคัญ และ
พิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis)
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกาหนดแนวทางให้
บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยหรือ บริษัทร่วมไม่ตอ้ งตอบข้อนี้)
12.5 บริษัทกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนานโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและ
พนักงาน
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนาไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มี
ความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ

ใช่
/

ไม่ใช่

/
/
/

/
/
/

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามที่กาหนดไว้
คาถาม
13.1 บริษัทกาหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดาเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพ
และเกี่ยวข้องต่องาน
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับรวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล
13.3 บริษัทดาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอสาหรับ ใช้ประกอบการตัดสินใจ
ตัวอย่างข้อมูลที่สาคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่างๆ
13.4 บริษัทดาเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่
จาเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่าตามที่กฎหมาย
กาหนด
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เอกสารแนบ 8 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คาถาม
13.5 บริษัทดาเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบ
ย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของ
กรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับ
เรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น
13.6 บริษัทมีการดาเนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่อง ในการควบคุมภายใน บริษัท
ได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว

ใช่
/

ไม่ใช่

/
/

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จาเป็นต่อการ
สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามที่วางไว้
คาถาม
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง การสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อ
สนับสนุนการควบคุมภายใน
14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สาคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ และคณะกรรมการบริษัท
สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การ
กาหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพือ่ ให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อ
สอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่
คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุม
คณะกรรมการ เป็นต้น
14.3 บริษัทจัดให้มชี ่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูล
หรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย

ใช่
/

ไม่ใช่

/

/

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
คาถาม
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการ
สื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น
15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย
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ใช่
/

/
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เอกสารแนบ 8 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไปอย่างครบถ้วน
เหมาะสม
คาถาม
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกาหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงาน
ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ เช่น กาหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการ
ปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมินตนเอง
และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท
16.4 ดาเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ
16.5 บริษัทกาหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)

ใช่
/

ไม่ใช่

/
/
/
/
/

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหาร
ระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดาเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่าง
ทันท่วงที หากผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมาย ที่กาหนดไว้อย่างมีนัยสาคัญ
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามี
เหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทาที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อ
ชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดาเนิน
การจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ

167

ใช่
/

/

/
/

ไม่ใช่

เอกสารแนบ 9 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

เอกสารแนบ 9
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของธนาคาร รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบาย
บัญชี ที่เหมาะสมและถื อปฏิ บัติอย่างสม่าเสมอ ใช้ดุ ลยพิ นิจอย่างระมั ดระวังและประมาณการที่ดีที่ สุดในการจัดทา รวมทั้งมี
การเปิดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และปฏิบัติตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย และ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ จึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ที่เป็นจริงและโปร่งใส อันเป็นประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการธนาคารได้ จัดให้มีและด ารงไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุ มภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความน่าเชื่อถือ และเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของธนาคาร และเพื่อให้
ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงจากการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลคุณภาพของรายงา น
ทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปีนี้แล้ว
คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของธนาคารโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถให้ความ
เชื่อมั่นต่อความเชื่อถือได้ในงบการเงินของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ปลิว มังกรกนก

ศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์

(นายปลิว มังกรกนก)

(ศักดิ์ชยั พีชะพัฒน์)

ประธานคณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) (ธนาคารฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสดสาหรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรั บปี
สิ้นสุดวันเดียวกันของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากธนาคารฯตามข้อกาหนดจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตเรื่องดังต่อไปนี้
ก) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ธนาคารฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาถือปฏิบัติในการจัดทางบการเงินปีปัจจุบัน และได้รับรู้ผลกระทบสะสมตามแนวทางที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และที่กาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ข) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 และข้อ 1.3 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วน สถานการณ์ดังกล่าว อาจนามาซึ่งความไม่แน่นอนและ
อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดในอนาคตและจากผลกระทบของสถานการณ์ดังกล่าว ธนาคารฯ
ได้จัดทางบการเงินโดยเลือกนาแนวปฏิบัติทางการบัญชีเรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือ
ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบัติ
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีข้างต้นแต่อย่างใด
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทา งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการจัดทางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบใน
การประเมินความสามารถของธนาคารฯในการดาเนินงานต่อเนื่องการเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่อง
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ดังกล่ าว และการใช้ เกณฑ์ การบั ญชี สาหรั บกิ จการที่ ด าเนิ นงานต่ อเนื่ องเว้นแต่ ผู้บริ หารมี ความตั้ งใจที่ จะเลิ กธนาคารฯหรื อ
หยุดดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของธนาคารฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม
ความเห็ น ของข้ า พเจ้ าอยู่ ด้ ว ย ความเชื่ อ มั่ นอย่ า งสมเหตุ สมผลคื อ ความเชื่ อมั่ น ในระดั บสู ง แต่ ไม่ ได้ เ ป็ น การรั บ ประกั น ว่ า
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอ
ไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า
รายการที่ขัดต่อข้ อ เท็ จจริ งแต่ ละรายการหรือทุ กรายการรวมกันจะมี ผลต่ อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ ใช้งบการเงิ นจาก
การใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย


ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญซึ่งเป็นผลมาจาก การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต
อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูลการแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน



ทาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของธนาคารฯ



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบั ญชี ที่ผู้บริหารใช้ และความสมเหตุ สมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทา



สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของธนาคารฯในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ ยนแปลงไป
ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้ธนาคารฯต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่องได้
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ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่า
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบใน
ระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้

สมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
กรุงเทพฯ: 11 กุมภาพันธ์ 2564
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ

2563

2562

1,215,903

1,099,247

36,960,771

44,049,590

สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

4.2, 4.8

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน

4.3

758,539

-

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์

4.4

62,095

21,907

9,432,775

7,671,893

240,771,111

257,250,213

1,669,202

1,106,977

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับ

242,440,313

258,357,190

หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู้

(17,700,160)

(19,084,739)

เงินลงทุนสุทธิ

4.5, 4.8

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับ

4.6, 4.8

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบีย้ ค้างรับและรายได้ดอกเบีย้ ทีย่ งั ไม่ถงึ กาหนดชาระ

หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้น

4.7

(10,938,183)

-

หัก: ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ

4.7

-

(10,074,115)

หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

4.7

-

(7,343)

213,801,970

229,190,993

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

4.9

28,667

13,703

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

4.10

28,152

28,152

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

4.11

758,055

792,039

สินทรัพย์สิทธิการใช้สุทธิ

4.12

466,673

-

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ

4.13

90,770

181,929

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

4.32

260,769

882,142

สินทรัพย์อนื่

4.14

1,055,894

1,333,868

264,921,033

285,265,463

รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ

2563

2562

เงินรับฝาก

4.15

204,859,398

218,433,146

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

4.16

5,517,289

3,831,925

1,284,765

306,867

หนีส้ นิ และส่วนของเจ้าของ
หนีส้ นิ

หนีส้ ิ นจ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม
ตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกูย้ มื

4.17

11,196,919

18,716,919

หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่า

4.18

447,970

-

ประมาณการหนีส้ ิ น

4.19

833,152

709,830

ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

734,307

988,036

ภาษีเงินได้นิติบคุ คลค้างจ่าย

278,006

653,167

5

1,889,214

4,100,976

4.20

5,224,507

6,221,590

232,265,527

253,962,456

เงินปันผลค้างจ่าย
หนีส้ ิ นอืน่
รวมหนีส้ นิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่ วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ

2563

2562

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ บุรมิ สิ ทธิ 104 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท

4.21

หุน้ สามัญ 921,567,588 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท

1

1

9,215,676

9,215,676

9,215,677

9,215,677

1

1

9,215,676

9,215,676

9,215,677

9,215,677

2,543,024

2,543,024

309,469

304,899

984,000

984,000

19,603,336

18,255,407

32,655,506

31,303,007

264,921,033

285,265,463

-

-

ทุนทีอ่ อกและชาระเต็มมูลค่าแล้ ว
หุน้ บุรมิ สิ ทธิ 104 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท

4.21

หุน้ สามัญ 921,567,588 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
องค์ประกอบอืน่ ของส่ วนของเจ้าของ

4.23

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนีส้ นิ และส่วนของเจ้าของ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่ วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

(นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล)
กรรมการบริหาร

(นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุน้ แสดงเป็นบาท)
หมายเหตุ

2563

2562

กาไรหรือขาดทุน:
รายได้ดอกเบีย้

4.24

15,446,027

16,724,877

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้

4.25

(3,567,218)

(4,963,709)

11,878,809

11,761,168

1,862,107

2,821,676

(68,418)

(80,556)

4.26

1,793,689

2,741,120

4.27

6,048

-

กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

4.28

-

35,511

กาไรสุทธิจากเงินลงทุน

4.29

10,533

6,968

ค่าปรับทีเ่ กีย่ วเนือ่ งจากเงินให้สินเชื่อ

191,642

264,361

รายได้จากการดาเนินงานอืน่ ๆ

146,222

137,253

14,026,943

14,946,381

ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน

2,194,254

3,282,062

ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับอาคาร สถานทีแ่ ละอุปกรณ์

1,184,012

1,213,072

267,936

291,804

2,331,676

2,100,820

ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอืน่ ๆ

875,896

921,302

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน

6,853,774

7,809,060

รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กาไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินทีว่ ดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน

รวมรายได้จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน

ค่าภาษีอากร
ค่าใช้จ่ายการบริหารงานสนับสนุน

4.34

หนีส้ ูญ หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

4.30

-

636,332

ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้น

4.31

2,437,190

-

4,735,979

6,500,989

949,668

1,297,213

3,786,311

5,203,776

กาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

4.32

กาไรสาหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุน้ แสดงเป็นบาท)
หมายเหตุ

2563

2562

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนีด้ ้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
กาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลกระทบของภาษีเงินได้

4.32

1,720

-

-

5,125

(344)

(1,025)

1,376

4,100

(11,539)

(158,974)

2,308

31,795

(9,231)

(127,179)

(7,855)

(123,079)

3,778,456

5,080,697

4.11

5.65

รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการทีจ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกระทบของภาษีเงินได้

4.32

รายการทีจ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้ (ขาดทุน)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี (ขาดทุน)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่อหุน้
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )

4.33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: พันบาท)
2563

2562

4,735,979

6,500,989

345,157

161,712

4,167,811

-

หนีส้ ูญและหนีส้ งสัยจะสูญ

-

2,437,290

ค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าทีล่ ดลงของเงินลงทุน

-

4,700

564

(11,111)

(3,082)

(12,583)

(23,482)

(18,495)

380

-

(3,774)

(1,391)

992

295

กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สินรอการขาย

(27,153)

(38,000)

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

115,702

187,533

รายได้ค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง

70,897

(88,125)

(942,199)

285,958

(11,878,809)

(11,761,168)

(46,211)

(49,110)

เงินสดรับดอกเบีย้

14,777,048

16,312,338

เงินสดจ่ายดอกเบีย้

(3,284,313)

(3,784,928)

เงินสดรับเงินปันผล

46,211

49,110

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้

(810,941)

(1,444,867)

7,240,777

8,730,147

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้น

ค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าทีล่ ดลงของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
กาไรทีย่ งั ไม่เกิดขึ้นจริงจากปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
และตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
ขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรือขาดทุน
กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้เงินปันผล

กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ ินดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: พันบาท)
2563

2562

7,079,715

9,030,669

10,011,184

(6,843,484)

1,551,048

1,478,351

202,858

251,732

(13,573,748)

23,217,414

1,685,364

(40,784)

977,898

68,648

2,320,000

-

(18,636)

(19,733)

(211,134)

(634,232)

17,265,326

35,238,728

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์

(27,621,162)

(24,382,035)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์

25,605,465

23,717,595

(33,476)

(61,377)

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(3,517)

(9,872)

เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์

3,919

1,391

(2,048,771)

(734,298)

4,160,000

2,400,000

(14,000,000)

(33,400,000)

(182,061)

-

(5,077,838)

(3,594,114)

(15,099,899)

(34,594,114)

116,656

(89,684)

เงินสด ณ วันต้นปี

1,099,247

1,188,931

เงินสด ณ วันปลายปี

1,215,903

1,099,247

-

-

สินทรัพย์สิทธิการใช้

67,898

-

รับโอนทรัพย์สินรอการขายเพื่อชาระเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

14,964

9,487

-

10,679

สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ทรัพย์สินรอการขาย
สินทรัพย์อนื่
หนีส้ ินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีส้ ินจ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม
ตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนีส้ ินอืน่
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน้ กูร้ ะยะยาว
เงินสดจ่ายชาระคืนหุน้ กูร้ ะยะยาว
เงินสดจ่ายชาระหนีส้ ินตามสัญญาเช่า
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการทีม่ ิใช่เงินสด

โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของ
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: พันบาท)
องค์ประกอบอืน่ ของส่ วนของเจ้าของ
ส่ วนเกินทุน
จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนทีว่ ดั ด้วย
ส่ วนต่ากว่าทุน
ทุนทีอ่ อกและชาระเต็มมูลค่าแล้ ว ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ บุรมิ สิ ทธิ

มูลค่ายุติธรรม

ส่ วนเกินทุน

จากการวัดมูลค่า

ผ่ านกาไรขาดทุน

จากการตีราคา

เงินลงทุนเผื่อขาย

เบ็ดเสร็จอืน่

สิ นทรัพย์

กาไรสะสม

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

จัดสรรแล้ ว

ยังไม่ได้จัดสรร

รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

1

9,215,676

2,543,024

(5,462)

-

308,123

รวม
302,661

984,000

17,277,459

30,322,821

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุฯ 5)

-

-

-

-

-

-

-

-

(4,100,976)

(4,100,976)

กาไรสาหรับปี

-

-

-

-

-

-

-

-

5,203,776

5,203,776

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี (ขาดทุน)

-

-

-

4,100

-

-

4,100

-

(127,179)

(123,079)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

-

-

-

4,100

-

-

4,100

-

5,076,597

5,080,697

โอนส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ไปกาไรสะสม

-

-

-

-

-

(1,862)

(1,862)

-

2,327

465

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1

9,215,676

2,543,024

(1,362)

-

306,261

304,899

984,000

18,255,407

31,303,007

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

1

9,215,676

2,543,024

(1,362)

-

306,261

304,899

984,000

18,255,407

31,303,007

-

-

-

5,056

-

-

5,056

-

434,597

439,653

จัดประเภทรายการใหม่

-

-

-

(3,694)

3,694

-

-

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง

1

9,215,676

2,543,024

-

3,694

306,261

309,955

984,000

18,690,004

31,742,660

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุฯ 5)

-

-

-

-

-

-

-

-

(2,866,076)

(2,866,076)

กาไรสาหรับปี

-

-

-

-

-

-

-

-

3,786,311

3,786,311

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี (ขาดทุน)

-

-

-

-

1,376

-

1,376

-

(9,231)

(7,855)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

-

-

-

-

1,376

-

1,376

-

3,777,080

3,778,456

โอนส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ไปกาไรสะสม

-

-

-

-

-

(1,862)

(1,862)

-

2,328

466

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1

9,215,676

2,543,024

-

5,070

304,399

309,469

984,000

19,603,336

32,655,506

ผลสะสมจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาถือปฏิบตั ิเป็นครั้งแรก (หมายเหตุฯ 2)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
1.

หลักเกณฑ์ในการจัดทาและแสดงรายการในงบการเงินและนโยบายการบัญชีที่สาคัญ

1.1

เกณฑ์ในการจัดทาและการแสดงรายการในงบการเงิน
งบการเงิ น ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563 จั ด ท าขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ ก าหนดใน
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) และการ
แสดงรายการในงบการเงินได้ทาขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ธปท.ที่ สนส. 21/2561 เรื่อง การจัดทาและการประกาศงบ
การเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ซึ่งมีผล
บังคับใช้สาหรับ
งบการเงินปี 2563
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่ธนาคารฯใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมา
จากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

1.2

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วน
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม สถานการณ์ดังกล่าวอาจนามาซึ่งความไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน
และกระแสเงินสดในอนาคต อย่างไรก็ตามฝ่ายบริ หารของธนาคารฯได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
ฝ่ายบริหารของธนาคารฯได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ ในการประมาณการผลกระทบซึ่งต้องมีการ
ประมาณการอย่างต่อเนื่องหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

1.3

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปี ธนาคารฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัด
ให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้
ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐานการนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มี ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของธนาคารฯ อย่างไรก็ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 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
เครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจาหน่าย โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน
ลักษณะของกระแสเงิ นสดตามสั ญญาและโมเดลธุรกิ จของกิ จการ (Business Model) หลั กการเกี่ ยวกั บวิธี การ
คานวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหลักการ
เกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่องบการเงินของธนาคารฯ ดังนี้
การจัดประเภทและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้
ธนาคารฯจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลัง
ด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายหรือด้วยมูลค่ายุติธรรม ตามโมเดลธุรกิจ (Business model) ของธนาคารฯในการจัดการ
สินทรัพย์ทางการเงินและตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น โดยถือตามพื้นฐาน
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วันที่เริ่มต้นใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นครั้งแรก โดยจัดประเภทเป็น
- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย เมื่อเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อในการถือครองตามโมเดล
ธุรกิจที่มวี ัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อกาหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินทาให้
เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนด
- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อในการ
ถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และ
ข้อกาหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินทาให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายชาระเพียงเงินต้นและ
ดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนด
- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน เมื่อการถือครองตามโมเดลธุรกิจไม่มี
วัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา หรือข้อกาหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินทาให้เกิด
กระแสเงินสดซึ่งไม่ได้เป็นการจ่ายชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนด
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เว้นแต่ที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้อาจถูกกาหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรือขาดทุน หากการกาหนดดังกล่าวช่วยขจัดหรือลดความไม่สอดคล้องของการวัดมูลค่าทางบัญชีอย่างมี
นัยสาคัญ โดยเมื่อเลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้
สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนทุกรายการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน
ผู้บริหารของธนาคารฯได้สอบทานและประเมินสินทรัพย์ทางการเงินของธนาคารฯที่มีอยู่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ตามข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วันนั้น และได้สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญต่อสินทรัพย์ทางการเงินของ
ธนาคารฯที่เกี่ยวข้องกับการจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า ได้ดังนี้
- ยกเลิกการจัดประเภทเดิมในส่วนของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนดและประเภทเผื่อขาย และเงิน
ลงทุนในตราสารทุนประเภทเพื่อค้า เผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไป
- จัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนดเดิมเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจาหน่าย
- จัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขายเดิมเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- จัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนทุกรายการเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
หรือขาดทุน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของธนาคารฯ ผลจากการจัดประเภทรายการดังกล่าวทาให้ส่วนเกิน
(ส่วนต่า) กว่าทุนจากการวั ดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ซึ่งเคยแสดงรายการภายใต้กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจัดประเภทใหม่โดยแสดงไว้ในกาไรสะสมแทน และรับรู้กาไรจากการตีมูลค่ายุติธรรมของตรา
สารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไว้ในกาไรสะสม
- จัดประเภทเงินให้สินเชื่อเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
- จัดประเภทสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงิน
การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ไม่มีผลกระทบต่อการจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงิน
ธนาคารฯยังคงจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงินและวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย ยกเว้นหนี้สินตราสาร
อนุพันธ์วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาหนดให้กิจการต้องประมาณการการด้อยค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นแทนการรับรู้ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้วตามนโยบายการบัญชีเดิมโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ให้รับรู้การด้อยค่าตามโมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss Model) และ
ส่วนเพิ่มจากการบริหารจัดการเนื่องจากโมเดล ไม่รองรับ (Management Overlay) โดยกาหนดให้ธนาคารฯรับรู้
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ทุกรายการที่ไม่ได้
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน รวมถึงภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและภาระค้าประกันทางการเงินโดย
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ไม่จาเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน ธนาคารฯนาหลักการทั่วไป (General Approach)
มาใช้ในการคานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้
นอกจากนี้ ธนาคารฯพิจารณาใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสาหรับค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ
การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง
ธนาคารฯนามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรกโดยปรับปรุงกับกาไรสะสมหรือองค์ประกอบอื่นของส่ วนของ
เจ้าของ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่นามาแสดงเปรียบเทียบ ทาให้การแสดง
รายการงบการเงินของปี 2562 ไม่สามารถเปรียบเทียบกับงบการเงินปี 2563 ได้
ทั้งนี้ ผลกระทบสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่าและการตีความ
มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กาหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการ
และการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกาหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสาหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มี
ระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่า
การบัญชีสาหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้อง
จัดประเภทสัญญาเช่าเป็น สัญญาเช่าดาเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน โดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 17
ธนาคารฯนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรกโดยปรับปรุงกับกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (ถ้ามี) และ
ไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่นามาแสดงเปรียบเทียบ
ทัง้ นี้ ผลกระทบสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับกิจการที่ให้ความ
ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการ
ผ่อนปรนชั่ วคราวสาหรั บกิจการที่ให้ ความช่ วยเหลือลู กหนี้ที่ ได้ รั บผลกระทบจากสถานการณ์ที่ ส่งผลกระทบต่ อ
เศรษฐกิ จไทยเท่านั้น ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ COVID-19 ภาวะเศรษฐกิจ สงครามการค้า และภัยแล้ง และให้เป็ น
ทางเลือกกับทุกกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางในหนังสือเวียน
ของ ธปท. ที่ ธปท.ฝนส.(23)ว. 276/2563 เรื่ อ ง แนวทางในการให้ ค วามช่ วยเหลื อลู ก หนี้ ที่ ได้ รั บผลกระทบจาก
สถานการณ์ ที่ ส่ง ผลกระทบต่ อเศรษฐกิ จไทย และหนั งสื อ เวี ย นของ ธปท. ที่ ธปท.ฝนส.( 01) ว. 380/2563 เรื่ อ ง
มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 หรือมาตรการอื่นใดตามที่
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ธปท. กาหนดเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึง ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การกากับ และกิจการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ ธปท. เช่น ธุรกิจลิสซิ่ง ธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจเช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์ และธุรกิจแฟคเตอริง่ เป็นต้น ทั้งนี้ กิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการของ ธปท. และเลือก
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ต้องถือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวทุกข้อที่ระบุไว้ในแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีฉบับนี้
แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเ บกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้
สาหรับกิจการที่ให้ ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นในระหว่างวันที่
1 มกราคม 2563 ถึ งวั นที่ 31 ธั นวาคม 2564 หรื อจนกว่ า ธปท. จะมี การเปลี่ ยนแปลงและให้ ถื อปฏิ บั ติ ตามการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยให้ถือปฏิบัติกับลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหนี้ขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกหนี้รายย่อย
ซึ่งยังคงมีศักยภาพในการดาเนินธุรกิจหรือสามารถชาระหนี้ได้ในอนาคต และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยมีแนวทางการพิจารณาดังนี้
-

ลูกหนี้ที่ยังไม่ด้อยคุณภาพ (Stage 1 หรือ Stage 2) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

-

ลูกหนี้ ที่ ด้อยคุณภาพ (Stage 3) ตั้งแต่วั นที่ 1 มกราคม 2562 เว้ นแต่ กิจการสามารถพิสูจน์ได้ว่ าลูกหนี้ด้ อย
คุณภาพที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นลูกหนี้ด้อยคุณภาพที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ

ธนาคารฯได้เข้าร่วมโครงการที่จะให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบตามแนวทางของ ธปท. สาหรับลูกหนี้ที่เข้า
เงื่อนไขตามมาตรการผ่อนปรนของ ธปท. สามารถใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าว ดังนี้
(1) การให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ที่ยังไม่ด้อยคุณภาพ (Non-NPL) ธนาคารฯจะจัดชั้นลูกหนี้เป็นชั้นที่ไม่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing หรือ Stage 1) ทันที หากวิเคราะห์ฐานะและ
กิจการของลูกหนี้แล้วเห็นว่าลูกหนี้สามารถปฏิบัตติ ามสัญญาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ โดยไม่ต้องรอติดตาม
ผลการปฏิ บั ติ ตามเงื่ อนไขการปรั บปรุ งโครงสร้ างหนี้ และให้ ถื อว่ าการปรั บปรุ งโครงสร้ างหนี้ ดั งกล่ าวเป็ น
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในลักษะเชิงป้องกันโดยถือว่าไม่เป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา ทั้งนี้ หากเป็น
การให้ ความช่วยเหลื อลู กหนี้ ตามแนวทางในหนั งสื อเวียนของ ธปท. ที่ ธปท.ฝนส.(01)ว. 380/2563 ให้ คง
การจัดชั้นหนี้ของลูกหนี้ตามเดิมก่อนเข้ามาตรการ
(2) การให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ที่ด้อยคุณภาพ (NPL) ธนาคารฯจะจัดชั้นลูกหนี้เป็นชั้น Performing ได้หาก
ลูกหนี้สามารถชาระเงินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ใหม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 3 งวดการชาระ
เงินแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า
(3) การให้สินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียนแก่ลูกหนี้เพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมสภาพคล่องให้ลูกหนี้สามารถดาเนินธุรกิจได้
อย่างต่อเนื่องได้ในระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ธนาคารฯสามารถจัดชั้นลูกหนี้เป็นรายบัญชีได้หากลูกหนี้มี
กระแสเงินสดรองรับการชาระหนี้ หรือหากพิจารณาจากปัจจัยอื่นแล้วเห็นว่าลูกหนี้มีความสามารถในการชาระ
หนี้
(4) นาแนวทางการพิจารณาการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตของ ธปท. มาใช้เป็นแนวทาง
เบื้องต้นในการพิจารณาเปลี่ยนการจัดชั้นเป็น Stage 2
(5) คานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากยอดสินเชื่อคงค้างเฉพาะส่วนของวงเงินที่เบิกใช้แล้ว
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(6) หากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือทาให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิมไม่สะท้อน
ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับจากสินเชื่อนั้นแล้ว ธนาคารฯสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่คานวณ
ใหม่เป็นอัตราคิดคานวณมูลค่ าปัจจุบันของสินเชื่อที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ และธนาคารฯสามารถรับรู้รายได้
ดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาที่พักชาระหนี้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่คานวณใหม่ หรือตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท.
กาหนด หากมีการเปลี่ยนแปลง
(7) ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ธนาคารฯสามารถพิจารณาให้น้าหนักของข้อมูลที่มี
การคาดการณ์ไปในอนาคตที่เกิดจากภาวะวิกฤตชั่วคราว เป็นน้าหนักที่น้อยกว่าข้อมูลที่สะท้อนความสามารถใน
การชาระหนี้จากประสบการณ์ในอดีต
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ธปท. ได้ออกหนังสือเวียนของ ธปท. เพิ่มเติมที่ ธปท.ฝนส.(01) ว. 648/2563
เรื่อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระยะที่ 2
ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้เพิ่มเติม
ในระหว่างปี 2563 ธนาคารฯได้เข้าร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้และได้เลือกใช้ แนวปฏิบัติทางการบัญชี
ดังกล่าวข้างต้น
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทาง
บัญชีเพื่ อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้
เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว
แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้
สาหรับการจัดทางบการเงินของกิจการที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารฯเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีดังต่อไปนี้
- เลือกที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 เท่ากับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
- เลือกที่จะไม่นาการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นการเปลี่ยนแปลง
สัญญาเช่า โดยทยอยปรับลดหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบกาหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนที่ได้ส่วนลด พร้อมทั้งกลับ
รายการค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ และดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยังคงรับรู้ในแต่ละงวดตาม
สัดส่วนของค่าเช่าที่ลดลง และบันทึกผลต่าง ที่เกิดขึ้นในกาไรหรือขาดทุน
ธนาคารฯพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินของธนาคารฯภายหลังสิ้นสุด
มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวดังกล่าว
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ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ จะมี ผลบั งคั บใช้ ส าหรั บงบการเงิ นที่ มี รอบระยะเวลาบั ญชี ที่ เริ่ ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและ
การให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน
ฝ่ายบริหารของธนาคารฯพิจารณาว่ามาตรฐานดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินของ
ธนาคารฯในปีที่เริ่มนามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ
1.4

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ

1.4.1

การรับรู้รายได้
ก) ดอกเบี้ยและส่วนลดรับจากเงินให้สินเชื่อ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริง (Effective Interest Rate) จากยอดเงินต้นที่ค้างชาระ โดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง คือ อัตราที่ใช้คิดลด
ประมาณการเงินสดรั บในอนาคตตลอดอายุ ที่คาดไว้ของเครื่ องมื อทางการเงิ น เพื่อให้ได้มู ล ค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ทางการเงิน อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงคานวณโดยคานึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และ
ค่าธรรมเนียม ตลอดจนต้นทุนที่เป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และสาหรับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่มีการด้อย
ค่าด้านเครดิตในภายหลัง ธนาคารฯรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยคานวณจากยอดหนี้สุทธิ
ทางบัญชี (ยอดหนี้คงค้างหักด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) ของลูกหนี้นั้น หากต่อมาใน
ภายหลัง สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวไม่ด้อยค่าด้านเครดิตแล้ว ธนาคารฯจะคานวณรายได้ดอกเบี้ยจากมูลค่าตาม
บัญชีดังเดิม
ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างจากยอด เงินต้นที่ค้างชาระ
ดอกเบี้ยของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินและสินเชื่อจานาทะเบียนรับรู้เป็นรายได้ตลอดระยะเวลาการผ่อนชาระ
ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และธนาคารฯมีนโยบายหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยค้างรับสาหรับเงินให้สินเชื่อธุรกิจที่ผิด
นัดชาระดอกเบี้ยเกินกาหนดหนึ่งเดือนนับจากวันครบกาหนดชาระ และสาหรับเงินให้สินเชื่อประเภทอื่นที่ผิดนัด
ชาระดอกเบี้ยเกินกว่าสามเดือนนับจากวันครบกาหนดชาระ และจะยกเลิ กรายการดอกเบี้ยค้างรับที่ได้บันทึกบัญชี
เป็ นรายได้แล้วนั้ นออกจากบัญชี สาหรับการบันทึ กรายได้ ดอกเบี้ ยรับหลั งจากนั้ นจะบันทึกตามเกณฑ์เงินสด
ทั้งนี้ ธนาคารฯจะรับรู้ดอกเบี้ยเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างอีกเมื่อธนาคารฯได้รับชาระหนี้ที่ค้างเกินกาหนดชาระแล้ว
ข)

กาไร (ขาดทุน) จากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
กาไร (ขาดทุน) จากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน ประกอบด้วยกาไร
(ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ กาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของตราสารอนุพันธ์และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน และกาไร (ขาดทุน)
จากการจาหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนและตราสารอนุพันธ์
ซึ่งธนาคารฯรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ
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ค) ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลจากเงินลงทุนจะถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับ
เงินปันผล
ง)

กาไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์
กาไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ

จ)

ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นค่าธรรมเนียมที่ได้รวมคานวณเป็นส่วนหนึ่งของ
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

1.4.2

การรับรู้ค่าใช้จ่าย
ก) ดอกเบี้ยจ่าย ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ และค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ
ดอกเบี้ยจ่าย ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ และค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
ข)

ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงจากการให้เช่าซื้อ/จากการให้กู้ยืม
ธนาคารฯรั บรู้ ค่ านายหน้ าและค่ าใช้ จ่ ายทางตรงเมื่ อเริ่ มแรกที่ เกิ ดขึ้ น จากการให้ เช่ าซื้ อและจากการ ให้ กู้ ยื ม
โดยการปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงหักจากรายได้ดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญา
รายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อรอตัดบัญชีแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรก
จากการให้เช่าซื้อ

1.4.3

หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน
ธนาคารฯมีการทาสัญญาซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชนโดยมีการกาหนดวันเวลา และ
ราคาที่แน่นอนในอนาคต จานวนเงินที่จ่ายสาหรับหลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในอนาคตแสดงเป็นสินทรัพย์ภายใต้
บัญชี “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ” ในงบแสดง ฐานะการเงิน โดยหลักทรัพย์ภายใต้สัญญาขายคืนดังกล่าว
ถือเป็นหลักประกัน
ภายใต้สัญญาซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน ธนาคารฯได้รับหลักทรัพย์ภายใต้สัญญา
ขายคืนดังกล่าวเป็นหลักประกัน ซึ่งสามารถนาหลักทรัพย์ที่รับเป็นประกันดังกล่าวไปทาสัญญาซื้อคืนอีกทอดหนึ่งหรือ
ขายหลักทรัพย์ที่รับเป็นประกันได้

1.4.4

สินทรัพย์ทางการเงิน - เงินลงทุน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ธนาคารฯจัดประเภทรายการเงินลงทุนในหลักทรัพย์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินและจัดประเภท
เป็นตราสารหนี้และตราสารทุน ดังนี้
สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้
ธนาคารฯจัดประเภทรายการเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ที่วัดมูลค่าในภายหลัง
ด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายหรือด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ตามโมเดลธุรกิจ (Business model) ของธนาคารฯในการจัดการสินทรัพย์
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ทางการเงินและตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น โดยถือตามพื้นฐานข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วันที่เริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นครั้งแรกหรือวันที่ได้มา โดยจัดประเภทเป็น
ก) สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
เงิ นลงทุ นในตราสารหนี้ที่ ถือครองตามโมเดลธุรกิจแต่ ไม่ มีวั ตถุ ประสงค์ เพื่ อรั บกระแสเงิ นสดตามสัญญา หรื อ
ข้อกาหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินทาให้เกิดกระแสเงินสดที่ไม่ได้เป็นการจ่ายชาระเพียงเงินต้นและ
ดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนด ธนาคารฯจะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม
ภายหลังจากการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กาไรหรือขาดทุน ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะ
รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม
ข)

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่เข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อในการถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสด
ตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และข้อกาหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินทาให้เกิดกระแส
เงินสดซึ่งเป็นการจ่ายชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนด ธนาคารฯจะจัด
ประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สินทรัพย์ทางการเงิน
เหล่านี้รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม
ภายหลังจากการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมแสดงเป็นรายการ
แยกต่างหากในส่วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)

ค) สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่เข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อในการถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสด
ตามสัญญา และข้อกาหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินทาให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายชาระเพียง
เงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนด ธนาคารฯจะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่
วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินเหล่านีร้ ับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)
สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนทุกรายการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ธนาคารฯจัดประเภทเงินลงทุนใน
ตราสารทุนเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
ภายหลังจากการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของเงินลงทุน
ในตราสารทุนนี้จะรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน เงินปันผลจากเงินลงทุนรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
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ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนแสดงในงบ
แสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทาการสุดท้ายของปี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดคานวณโดยใช้
เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต และ/หรือมูลค่าตามบัญชีของบริษัทที่ไปลงทุน มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจและของตราสารหนี้ภาคเอกชนคานวณโดยใช้สูตรที่กาหนดโดย ธปท. โดยใช้อัตราผลตอบแทนของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือของสถาบันการเงินอื่นแล้วแต่กรณี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน คานวณจากมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value)
รายได้จากเงินลงทุนและการจาหน่ายเงินลงทุน
ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุนจะรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
กาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน ณ วันที่ครบกาหนดชาระ (Settlement date) ธนาคารฯ
ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการคานวณต้นทุนของเงินลงทุน
การบันทึกรายการ
รายการซื้อขายเงินลงทุน ธนาคารฯบันทึกตามเกณฑ์วันที่ครบกาหนดชาระ (Settlement date)
การเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทรายการเงินลงทุนในตราสารหนี้
เมื่อโมเดลธุรกิจ (Business model) ในการบริหารจัดการสินทรั พย์ทางการเงินของธนาคารฯ มีการเปลี่ยนแปลงไป
ธนาคารฯ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทรายการของเงินลงทุนในตราสารหนี้ใหม่ ธนาคารฯจะปรับมูลค่าของเงิน
ลงทุนในตราสารหนี้ดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทรายการ ผลแตกต่างระหว่างราคาตาม
บัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนหรือกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ แล้วแต่การจัดประเภทรายการของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการโอนเปลี่ยนประเภท
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ธนาคารฯจัดประเภทเงินลงทุนดังนี้
ก)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกใน
ส่วนของกาไรหรือขาดทุน

ข)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมบันทึกในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนเมื่อได้จาหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป

ค)

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายและหักด้วยค่าเผื่อการด้อย
ค่า (ถ้ามี) ธนาคารฯตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจานวนที่ตัด
จาหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

ง)

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงใน ราคาทุนสุทธิจากค่า
เผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
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1.4.5

จ)

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทาการสุดท้าย
ของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจและของ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน คานวณโดยใช้สูตรที่กาหนดโดยธปท. โดยใช้อัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทยหรือของสถาบันการเงินอื่นแล้ วแต่กรณี มู ล ค่ ายุ ติธรรมของหน่ วยลงทุนคานวณจากมูลค่าสินทรั พย์ สุทธิ
(Net Asset Value)

ฉ)

ขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
และเงินลงทุนทั่วไปจะบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุน

ช)

ธนาคารฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการคานวณต้นทุนของเงินลงทุน

ซ)

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปอีกประเภทหนึ่ง ธนาคารฯจะปรับมูลค่าของเงิน
ลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชี
และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุน หรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของ
เจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

ฌ)

รายการซื้อขายเงินลงทุน ธนาคารฯบันทึกตามเกณฑ์วันที่ครบกาหนดชาระ (Settlement date)

เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจาหน่าย โดยจะรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนที่จ่ายซื้อ และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจะแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนซึ่งถือเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนดแสดงในราคา
ทุนที่จ่ายซื้อสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ในกรณีลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนได้มีการทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารฯจะโอนเงินลงทุนในลูกหนี้ดังกล่าวไปเป็น
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และแสดงตามมูลค่ายุติธรรมสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยอ้า งอิงมูลค่ายุติธรรมจากยอด
คงเหลือตามบัญชีของเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอน ณ วันโอนหรือ ณ วันทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารฯ
พิจารณาบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของ ธปท. เช่นเดียวกับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

1.4.6

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้แสดงเฉพาะยอดเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับรายได้รอตัดบัญชี /ส่วนลดรับล่วงหน้าของเงินให้
สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้แสดงเป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินแสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินคงค้างสุทธิจากยอด
คงเหลือของรายได้ทางการเงินที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ซึ่งแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อ
เริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดบัญชีและเงินรับล่วงหน้าจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
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1.4.7

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ธนาคารฯนาหลักการทั่วไป (General Approach) มาใช้ในการคานวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของ
สินทรัพย์ทางการเงิน เช่น เงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ และรวมถึงภาระ
ผูกพันวงเงินสินเชื่อ
ธนาคารฯจะจัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินออกเป็น 3 กลุ่ม (Three-stage approach) เพื่อวัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยการจัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินจะพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพด้าน
เครดิตนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ดังนี้
กลุ่มที่ 1: สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing)
สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินซึ่ง ความเสี่ยงด้านเครดิตไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อ
เริ่มแรก ธนาคารฯจะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ภายใน 12 เดือนข้างหน้า สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีระยะเวลาคงเหลือน้อยกว่า 12 เดือน ธนาคารฯจะใช้ความน่าจะ
เป็นของการปฏิบัติผิดสัญญาที่สอดคล้องกับระยะเวลาคงเหลือ
กลุ่มที่ 2: สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Under- Performing)
สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งความเสี่ยงด้านเครดิตมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
แต่ไม่ได้ มีการด้ อยค่าด้ านเครดิ ต ธนาคารฯจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยจานวนเงินที่เท่ากั บ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มที่ 3: สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-Performing)
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกประเมินว่าด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหาย
ต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเกิดขึ้น โดยธนาคารฯจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยจานวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ของสินทรัพย์ทาง
การเงินนั้น
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯจะทาการประเมินว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่าง
มีนัยสาคัญนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือไม่ โดยเปรียบเทียบความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รายงาน กับความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่
รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ในการประเมินนั้น ธนาคารฯอาจใช้เกณฑ์เชิงปริมาณหรือเกณฑ์เชิงคุณภาพภายในของธนาคารฯ
และข้อมูลคาดการณ์เป็นเกณฑ์ในการประเมินการลดลงของคุณภาพด้านเครดิตของลูกหนี้ เช่น ลูกหนี้ค้างชาระเกินกว่า
30 วัน หรือการจัดอันดับด้านเครดิต และในการประเมินว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับจากวันที่รับรู้
รายการเมื่อเริ่มแรกหรือไม่จะพิจารณาเป็นรายสัญญาหรือรายกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินก็ได้
เงินให้สินเชื่อจะถือว่ามีการด้อยค่าด้านเครดิต เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ที่ทาให้เกิดผล
กระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของคู่สัญญา โดยหลักฐานที่แสดงว่า สินทรัพย์ทางการเงินมีการด้อยค่า
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ด้านเครดิตจะรวมถึงการค้างชาระเกินกว่า 90 วัน หรือมีข้อบ่งชี้ว่าผู้กู้กาลังประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนัยสาคัญ
การฝ่าฝืนสัญญา สถานะกฎหมาย การเจรจาต่อรองเงื่อนไขใหม่ หรือการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ในรอบระยะเวลาต่อมา หากคุณภาพด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และประเมินได้ว่า
ความเสี่ยงด้านเครดิตไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเหมือนที่เคยประเมินไว้ในงวดก่อน
ธนาคารฯจะเปลี่ยนการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการรับรู้ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่
คาดไว้เป็นรับรู้ด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้าได้
เงินให้สินเชื่อที่มีการเจรจาต่อรองเงื่อนไขใหม่หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกระแสเงินสดตามสัญญา เนื่องจากผู้กู้ประสบ
ปัญหาทางการเงินจะถือว่ าเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มี ความเสี่ยงด้านเครดิ ตเพิ่ มขึ้ นอย่างมีนั ยสาคัญหรือด้อยค่ า
ด้านเครดิต ยกเว้นจะมีหลักฐานที่แสดงว่าความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับกระแสเงินสดตามสัญญานั้นลดลงอย่างมีนัยสาคัญ และ
ไม่มีข้อบ่งชี้อื่นของการด้อยค่า
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณจากค่าความน่าจะเป็นของผลขาดทุนด้านเครดิตถ่วงน้าหนักตลอดช่วง
อายุที่คาดไว้ของเครื่องมือทางการเงิน โดยอ้างอิงจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับทั้งหมด ซึ่งอ้างอิง
จากข้ อ มู ลประสบการณ์ ผลขาดทุ น ในอดี ต ตามกลุ่ มของสิ นทรั พย์ ที่ ธ นาคารฯพิ จ ารณาว่ าความเสี่ ยงด้ านเครดิ ต มี
ลักษณะร่วมกัน เช่น ประเภทของการกู้ยืม ประเภทของหลักประกัน ระยะเวลาของสัญญา และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง และ
ปรับปรุงด้วยข้อมูลที่สังเกตได้ในปัจจุบัน บวกกับการพยากรณ์ในอนาคตที่สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผลหากพิสูจน์
ได้ว่ามีความสัมพันธ์กันทางสถิติ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้ น โดยใช้ข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาค และทาการประเมินทั้งสถานการณ์ปัจจุบันและการพยากรณ์สภาวะ
เศรษฐกิจในอนาคต และความน่าจะเป็นถ่วงน้าหนักในแต่ละสถานการณ์ ทั้งสถานการณ์พื้นฐาน (Base scenario)
สถานการณ์ขาขึ้น (Upturn scenario) สถานการณ์ขาลง (Downturn scenario) และสถานการณ์วิกฤต (Stress scenario)
มาใช้ในการคานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งการนาข้อมูลการคาดการณ์ในอนาคตมาใช้เป็นการเพิ่ม
ระดับของการใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคที่เกี่ยวข้องส่งผลกระทบต่อผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร อย่างไรก็ตาม ธนาคารฯจะจัดให้มีการสอบทานและทบทวนวิธีการ ข้อ
สมมติฐานและการคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคตอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นยังรวมถึงส่วนเพิ่มจากการบริหารจัดการ (Management Overlay)
สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตตั้งแต่เมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือได้มา (เงินลงทุนในลูกหนี้รับซื้อหรือรับ
โอน) ธนาคารฯตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งจานวนเนื่องจากธนาคารฯไม่คาดว่าจะได้รับกระแสเงิน
สดจากลูกหนี้เหล่านี้
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับภาระผูกพันวงเงินให้สินเชื่อ คือ มูลค่าปัจจุบันของผลต่างระหว่างกระแส
เงินสดตามสัญญาที่ถึงกาหนดชาระหากมีการเบิกใช้วงเงินและกระแสเงินสดที่ธนาคารฯคาดว่าจะได้รับ ส่วนการวัดผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสัญญาค้าประกันทางการเงินจะพิจารณาจากจานวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายชาระ
ให้กับผู้ที่ได้รับการค้าประกันสุทธิด้วยจานวนเงินที่คาดว่าจะได้รับคืน
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดในส่วนของกาไร
หรือขาดทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ธนาคารฯมีนโยบายตัดจาหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ
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นอกจากนี้ ธนาคารฯได้นาแนวปฏิบัติทางการบัญชีมาถือปฏิบัติสาหรับลูกหนี้ที่เข้ามาตรการช่วยเหลือตามหนังสือเวียน
ของ ธปท. มาใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดกลุ่ม (Stage) ของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อด้วย
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 - ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ธนาคารฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดย ธปท. และปรับปรุงเพิ่มด้วย
จานวนเงินเพิ่มเติมที่คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยการวิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหนี้จากประสบการณ์ใน
การพิจารณาความเสี่ยงและมูลค่าหลักประกันประกอบ
สาหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (ยกเว้นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้สินเชื่อจานาทะเบียน) ที่จัดชั้นปกติและจัดชั้น
กล่าวถึงเป็นพิเศษ ธนาคารฯกันสารองในอั ตราไม่ ต่ากว่าร้ อยละ 1 และอัตราไม่ต่ ากว่ าร้อยละ 2 ของมูลหนี้หลั งหั ก
หลั กประกั นและไม่ รวมดอกเบี้ ยค้างรั บ ตามลาดับ และสาหรั บเงิ นให้ สินเชื่ อแก่ลูกหนี้ ด้อยคุ ณภาพที่ จั ดชั้นต่ ากว่ า
มาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ ธนาคารฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัย จะสูญสาหรั บลูกหนี้ดังกล่าวในอัตราร้อยละ 100
สาหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนี้ตามบั ญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือมูลค่ า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจาหน่ายหลักประกัน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยคิดลดและระยะเวลาที่คาด
ว่าจะได้รับจากการจาหน่ายหลักประกันตามหลักเกณฑ์ของ ธปท.
สาหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้สินเชื่อจานาทะเบียนที่จัดชั้นปกติ จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษและลูกหนี้ด้อย
คุณภาพ ธนาคารฯกันเงินสารองเป็นกลุ่มสินเชื่อ (Collective Approach) โดยใช้วิธีผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีต
ประกอบกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามพฤติกรรมของลูกหนี้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้อื่นตั้งขึ้นโดยประมาณจากจานวนหนี้ที่อาจเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ซึ่งพิจารณาจาก
สถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
1.4.8

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เมื่อมีการเจรจาต่อรองใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการชาระหนี้หรือปรับโครงสร้าง
หนี้ของสินทรัพย์ทางการเงิน หรือสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอยู่ถูกแทนที่ด้วยสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ เนื่องจากผู้กู้ประสบ
ปัญหาทางการเงิน ธนาคารฯจะทาการประเมินว่าควรตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวออกจากบัญชีหรือไม่ และ
วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ดังนี้
-

ถ้าการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไม่ทาให้มีการตัดรายการสินทรั พย์ทางการเงินออกจากบัญชี ธนาคารฯจะคานวณมูลค่า
ตามบั ญชี ขั้ นต้นของสิ นทรัพย์ ทางการเงิ นใหม่ โดยค านวณหามู ลค่ าปั จจุ บันของกระแสเงิ นสดที่ ตกลงใหม่ หรื อ
เปลี่ยนแปลงใหม่ คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินเดิม และรับรู้ผลกาไรหรือ
ขาดทุนจากเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในกาไรหรือขาดทุน

- ถ้าการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทาให้ต้องตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี จะถือว่ามูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่เป็นกระแสเงินสดสุดท้ายของสินทรัพย์ทางการเงินเดิม ณ วันที่ตัดรายการออกจากบัญชี
ผลต่างของมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินจะรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
หาก ณ วันทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ไม่เข้าเงื่อนไขการตัดรายการ ลูกหนี้รายดังกล่าวจะถือเป็นลูกหนี้ที่จัดประเภทเป็น
กลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Stage 2) หรือจัดประเภทเป็น
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Stage 3) ไปตลอดจนกว่าลูกหนี้รายดังกล่าวจะสามารถจ่ายชาระตาม
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สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จึงจะถูกจัด
ประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Stage 1) และหาก ณ วัน
ทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ เข้าเงื่อนไขการตัดรายการ สินทรัพย์ทางการเงินใหม่จะถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing หรือ Stage 1)
ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ธนาคารฯบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาตามหลักเกณฑ์ของ
ธปท. และตามมาตรฐานการบัญชีเรื่อง “การบัญชีสาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา” โดยในกรณีที่เป็นการปรับ
โครงสร้างหนี้ที่ธนาคารฯยินยอมผ่อนปรนเงื่อนไขในการชาระหนี้ ธนาคารฯคานวณมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้หลังการปรับ
โครงสร้างหนี้โดยคานวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราต้นทุนทางการเงิน ณ
วันปรับโครงสร้างหนี้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่อัตราต้นทุนทางการเงินต่ากว่าอัตราดอกเบี้ยที่กาหนดตามเงื่อนไขใหม่
ธนาคารฯจะใช้อัตราดอกเบี้ยที่กาหนดตามเงื่อนไขใหม่เป็นอัตราคิดลด ซึ่งผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหนี้กับมูลค่า
ตามบัญชีของลูกหนี้ ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนี้หลังหักเงินสารองที่กันไว้แล้วจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่า ยในส่วนของกาไรหรือ
ขาดทุนเมื่อมีการปรับโครงสร้างหนี้
1.4.9

ทรัพย์สินรอการขาย
ทรั พย์ สินรอการขาย ได้แก่ ทรัพย์สินที่ยึ ดคื นจากลู กหนี้ที่ ค้ างเกิ นก าหนดช าระเป็ นเวลานานหรื อลู กหนี้ที่ มี การปรั บ
โครงสร้างหนี้ มูลค่าของทรัพย์สินที่ยึดคืนแสดงตามราคาทุน (ซึ่งพิจารณาตามมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน ณ วันที่ได้รับ
โอนแต่ไม่เกินยอดหนี้คงค้างตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย) หรือมูลค่าที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่ามูลค่าที่จะ
ได้รับพิจารณาจากราคาตลาด/ราคาประเมินหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย นอกจากนี้ ธนาคารฯบันทึกค่าเผื่อ
การด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดย ธปท.
ธนาคารฯจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกาไรหรือขาดทุน และกาไรขาดทุนจากการจาหน่ายรับรู้เป็นรายได้ใน
ส่วนของกาไรหรือขาดทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการจาหน่าย

1.4.10 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ธนาคารฯวัดมู ลค่าเริ่ มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนด้วยราคาทุนซึ่งรวมต้นทุ นการท ารายการ หลั งจากนั้ น
ธนาคารฯจะวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ธนาคารฯรับรู้ผลกาไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในปีที่เกิดขึ้น
ธนาคารฯรับรู้ผลต่างระหว่างจานวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกาไรหรือ
ขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
1.4.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคาร อาคารชุดสานักงานและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่หักค่าเสื่อม
ราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ธนาคารฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอาคารชุดสานักงานในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้นธนาคารฯจัดให้มีการ
ประเมินราคาอาคารชุดสานักงานโดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่ตีใหม่ ทั้งนี้ ธนาคารฯจัด
ให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจาก
มูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสาคัญ
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ธนาคารฯบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ ดังนี้
-

ธนาคารฯบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้จานวน
สะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของเจ้าของอย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตี
ราคาลดลง โดยที่ธนาคารฯได้เคยรับรู้ราคาที่ลดลงในส่วนของกาไรหรือขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้จะ
ถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจานวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในปีก่อนแล้ว

-

ธนาคารฯรับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกาไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม หาก
สินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” อยู่ในส่วน
ของเจ้าของ ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจานวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของ
บัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์จะทยอยตัดจาหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์นั้น
และบันทึกโอนไปยังกาไรสะสมโดยตรง โดยจานวนของส่วนเกินทุนที่โอนไปยังกาไรสะสมจะเท่ากับผลต่างระหว่างค่าเสื่อม
ราคาที่คานวณจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่กับ ค่าเสื่อมราคาที่คานวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์
นั้น ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถนามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้
ค่าเสื่อมราคาของอาคารชุดสานักงานและอุปกรณ์คานวณจากราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม่โดยวิธีเส้นตรง (ยกเว้นการคิดค่า
เสื่อมราคาของอุปกรณ์สื่อสาร คานวณตามอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณ 3 ปี โดยวิธีผลรวมจานวนปีที่ใช้งาน)
ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้
อาคาร
อาคารชุดสานักงาน
ส่วนปรับปรุงสานักงาน
เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์
ยานพาหนะ

-

20
43 - 50
5, 20
5
6

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่ อมราคาของส่ วนที่ คานวณจากราคาทุ น และค่าเสื่อมราคาของส่วนที่ตี ราคาเพิ่มรวมอยู่ในการคานวณผลการ
ดาเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสาหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
ธนาคารฯตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมื่อจ าหน่ายสินทรัพย์ หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้
ในส่วนของกาไรหรือขาดทุนเมื่อธนาคารฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่
คงเหลืออยู่ ณ วันตัดรายการจะถูกโอนไปยังกาไรสะสมโดยตรง
1.4.12 สัญญาเช่า
ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า ธนาคารฯจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญา
จะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้
สาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพือ่ เป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

195

เอกสารแนบ 9 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
ธนาคารฯใช้วิธีการบัญชีเดียวสาหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้น
และสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ธนาคารฯบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิ
ในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชาระตามสัญญาเช่า
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วย
การวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจานวนเงินของหนี้สินตาม
สัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จานวนเงินที่จ่ายชาระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญา
เช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คานวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุ การให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้
อาคาร

-

1 - 15 ปี

หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่ าจานวน
เงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรือ
อัตรา จานวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิก สัญญาเช่า
หากข้อกาหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าธนาคารฯจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า ธนาคารฯบันทึกค่าเช่าผันแปรที่
ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชาระนั้นได้เกิดขึ้น
ธนาคารฯคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของธนาคารฯ
หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้น จากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญา
เช่าและลดลงจากการจ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่า
ใหม่ เมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลงอายุ สัญญาเช่าการเปลี่ ยนแปลงการจ่ายช าระตามสั ญญาเช่ า หรื อการเปลี่ ยนแปลงใน
การประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง
สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่่า
สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมี
มูลค่าต่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็น
สัญญาเช่าดาเนินงาน จานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดาเนินงานรับรู้เป็นค่ าใช้จ่ายในส่วนของกาไรหรือขาดทุนตามวิธี
เส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
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1.4.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ธนาคารฯบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
ธนาคารฯตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิ ง
เศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า
ธนาคารฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจาหน่ายและวิธีการตัดจาหน่ ายของสินทรัพย์ไม่มี ตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็ น
อย่างน้อย ค่าตัดจาหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
สิ น ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั วตนที่ มี อายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ จ ากั ด ของธนาคารฯ ได้ แก่ รายจ่ า ยค่ าสิ ท ธิ์ เ พื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งธนาคารฯตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้
กรณีสัญญาการใช้สิทธิระบุจานวนปีการใช้
กรณีสัญญาการใช้สิทธิไม่ระบุจานวนปีการใช้
กรณีไม่มีสัญญาการใช้สิทธิ

-

ตามอายุของสัญญาใช้สิทธิโดยวิธีเส้นตรง
5 ปี โดยวิธีเส้นตรง
5 ปี โดยวิธีเส้นตรง

1.4.14 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
ธนาคารฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของภาครัฐ โดยคานวณจาก
กาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะคานวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ระหว่าง
ฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ภาษีหรือตัดบัญชีเป็น
ค่าใช้จ่ายภาษีเมื่อรายได้สามารถรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้เกิดขึ้นจริงและถือหักเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้วใน
การคานวณภาษีเงินได้ตามกฎหมายภาษีอากร
ธนาคารฯรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องหักภาษีเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
ธนาคารฯจะมีกาไรทางภาษีจากการดาเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนั้นมาใช้
ประโยชน์ได้ ธนาคารฯรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการเป็นหนี้สินภาษีเงินได้
ธนาคารฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้
บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ
ธนาคารฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทา
การปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าธนาคารฯจะ ไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนา
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
1.4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯจะทาการประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ซึ่งแสดงว่าสินทรัพย์ของธนาคารฯด้อยค่ าลง
หรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ธนาคารฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มี
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มูลค่าต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
ของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขาย
หมายถึง จานวนเงินที่กิจการจะได้มาจากการจาหน่ายสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินหักด้วยต้นทุนในการจาหน่าย
โดยการจาหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ
ในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ ธนาคารฯจะประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคานวณคิดลดกระแสเงินสดดังกล่าวเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตรา
คิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็น
ลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กาลังพิจารณาอยู่
ธนาคารฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกาไรหรือขาดทุน ยกเว้นในกรณีสินทรัพย์ซึ่งใช้วิธีการตีราคา
ใหม่ และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของเจ้าของ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของเจ้าของ
ไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่เคยบันทึกไว้
หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่รับรู้ใน
ปี ก่ อนได้ หมดไปหรื อลดลง ธนาคารฯจะประมาณมู ลค่ าที่ คาดว่ าจะได้ รั บคื นของสิ นทรั พย์ นั้ น และจะกลั บรายการ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในปีก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ในปีก่อน ๆ ธนาคารฯจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุ นจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกาไร
หรือขาดทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันที
1.4.16 การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงิน
ดังกล่าวได้หมดไปหรือธนาคารฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของเจ้าของที่มีสาระสาคัญทั้งหมดในสินทรัพย์ทาง
การเงินนั้น ถ้าธนาคารฯไม่ได้โอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของเจ้าของที่มีสาระสาคัญ ทั้งหมดของ
สินทรัพย์ทางการเงินนั้น และธนาคารฯยังคงมีอานาจควบคุม ธนาคารฯจะบันทึกรายการสินทรัพย์ทางการเงินนั้นต่อไป
ตามขอบเขตของความเกี่ยวข้องต่อเนื่องกับสินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี
เมื่อหนี้สินทางการเงินนั้นสิ้นสุดลง เช่น เมื่อภาระผูกพันที่ระบุในสัญญาได้สิ้นสุด ยกเลิก หรือครบกาหนด
1.4.17 เงินตราต่างประเทศ
ธนาคารฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของธนาคารฯ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่
เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงตามประกาศของ ธปท.
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยู่ในการคานวณผลการดาเนินงาน
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1.4.18 ผลประโยชน์พนักงาน
ก)

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ธนาคารฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายโบนัสเป็นโบนัสประจาปีซึ่งถือเป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานประจาปีของพนักงานที่จ่าย
ชาระด้วยเงินสด โดยส่วนหนึ่งจ่ายชาระโดยอ้างอิงจากราคาหุ้นของบริษัทใหญ่ ธนาคารฯบันทึกค่าใช้จ่ายและโบนัส
ค้างจ่ายส่วนนี้ตามระยะเวลาที่ได้รับบริการจากพนักงานนับจากวันที่พนักงานได้รับสิทธิ ธนาคารฯบันทึกค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวโดยใช้ราคาหุ้นถัวเฉลี่ยรายวันตั้งแต่วันที่ให้สิทธิจนถึงวันสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานเป็นเกณฑ์ และจะรับรู้
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นเพื่อสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินโบนัสค้างจ่าย
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานแต่ละปีจนกว่าธนาคารฯจะจ่ายชาระโบนัสค้างจ่ายเสร็จสิ้น

ข)

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ธนาคารฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่
ธนาคารฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของธนาคารฯ
เงินที่ธนาคารฯจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ธนาคารฯมีภาระสาหรั บเงินชดเชยที่ต้ องจ่ ายให้ แก่ พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตาม
โครงการผลตอบแทนพนักงานอื่น ๆ ซึ่งธนาคารฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก
งานสาหรับพนักงาน นอกจากนั้น ธนาคารฯจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการ
เงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกาหนดเวลา
ธนาคารฯคานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ซึ่งการประเมินภาระผูกพัน
ดังกล่าวเป็นไปตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออก
จากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกาไรหรือขาดทุน

1.4.19 ประมาณการหนี้สิน
ธนาคารฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว มีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าธนาคารฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และธนาคารฯสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
1.4.20 ตราสารอนุพันธ์
ธนาคารฯบันทึกตราสารอนุพันธ์เพื่อค้าตามวิธีมูลค่ายุติธรรม ธนาคารฯรับรู้กาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ในส่วนของกาไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์คานวณตามราคาตลาด หรือ
ตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป กรณีที่ไม่มีราคาตลาด
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ตราสารอนุพันธ์รับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันทาสัญญา (Trade Date) และจัดประเภทเป็นเพื่อค้า ตราสาร
อนุพันธ์จะถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้เป็นกาไร (ขาดทุน) สุทธิ
จากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนตราสารอนุพันธ์จะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์
เมื่อมูลค่ายุติธรรมเป็นบวก และหนี้สินเมื่อมูลค่ายุติธรรมติดลบ
1.4.21 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดย
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า ธนาคารฯใช้
ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุ ติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์
หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ ธนาคารฯ จะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้
ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน แบ่งออกเป็น
สามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯจะประเมินความจาเป็นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
สาหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
1.4.22 เครื่องมือทางการเงิน
ก) นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สาคัญของธนาคารฯ ประกอบด้วยเงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุน เงินให้
สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ เงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) หนี้สินจ่ายคืนเมื่อ
ทวงถาม หนี้สินตราสารอนุ พั นธ์ ตราสารหนี้ ที่ออกและเงิ นกู้ ยื ม หนี้ สินตามสั ญญาเช่ าและดอกเบี้ ยค้ างจ่ าย
ธนาคารฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงตามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.38
ข)

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินจะถูกหักด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้อง สาหรับเครื่องมือทางการเงินที่มีระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (Duration) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี มูลค่า
ตามบัญชีจะสามารถแสดงถึงมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ สาหรับเครื่องมือทางการเงินที่มีระยะเวลาเฉลี่ยถ่วง
น้าหนักมากกว่า 1 ปีที่มีราคาซื้อขายในตลาด ธนาคารฯจะใช้ราคาซื้อขายในตลาดเป็นตัวประมาณมูลค่ายุตธิ รรมที่ดี
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ที่สุด ส่วนกรณีที่ไม่มีราคาซื้อขายในตลาดจะใช้มลู ค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยในตลาดที่
ใช้กันอยู่ในปัจจุบันสาหรับตราสารที่มีลักษณะสัญญาคล้ายคลึงกันในการประมาณมูลค่ายุติธรรม
ธนาคารฯได้มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้
-

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด ได้แก่ เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) เงินรับฝาก รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) และหนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่า
ตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

-

เงินลงทุนในตราสารหนี้ แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคานวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

-

เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด กรณีที่เป็นเงิน
ลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด คานวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดใน
อนาคต และ/หรือมูลค่าตามบัญชีของบริษัทที่ไปลงทุน

-

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ ยกเว้นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเงินให้สินเชื่อรายย่อยอื่น แสดง
มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับตามจานวนเงินที่แสดงใน
งบการเงินหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เนื่องจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ส่วนใหญ่มีอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัว สาหรับลู กหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเงินให้สินเชื่ อรายย่อยอื่น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดย
การคานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตตามสัญญาคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ย
สาหรับการปล่อยสินเชื่อรายใหม่ในปัจจุบัน

-

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคานวณมูล ค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายใน
อนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบันสาหรับเงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน

-

ตราสารอนุ พั นธ์ แสดงมู ลค่ ายุ ติ ธ รรมซึ่ ง ค านวณโดยใช้ เทคนิ คการคิ ดลดกระแสเงิ นสดในอนาคตและ
แบบจาลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่ นามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่
สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตรา
ต่างประเทศ และเส้ นอั ตราผลตอบแทนของอั ตราดอกเบี้ย เป็ นต้น ธนาคารฯได้ ค านึ งถึ งผลกระทบของ
ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์

1.4.23 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการใน
เรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบ
การเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญ มีดังนี้
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การรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน
ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าธนาคารฯได้
โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจและข้อมูลที่ดีที่สุดที่
รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน
ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทาง
การเงิ น การค านวณผลขาดทุ นด้ านเครดิ ตที่ คาดว่ าจะเกิ ดขึ้ นขึ้ นอยู่ กั บแบบจ าลองที่ สลั บซั บซ้ อน การ ใช้ ชุ ดข้ อมู ล
สมมติฐาน การพัฒนาโมเดลและการประเมินเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิต รวมถึงการเลือกข้อมูลการ
คาดการณ์ในอนาคตมาใช้ ซึ่งการประมาณการมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องจานวนมาก ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจาก
จานวนที่ประมาณการไว้
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่
สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทาง
การเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจาลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจาลองได้มาจากการเทียบเคียงกับ
ตั ว แปรที่ มี อ ยู่ ใ นตลาด โดยค านึ ง ถึ ง ความเสี่ ยงด้ า นเครดิ ต (ทั้ ง ของธนาคารฯ และคู่ สั ญ ญา) สภาพคล่ อ ง ข้ อ มู ล
ความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่
เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคานวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการ
เปิดเผยลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ธนาคารฯแสดงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาภายในของธนาคารฯและ
รับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกาไรหรือขาดทุน ผู้ประเมินราคาประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์
เพื่ อ การลงทุ น โดยใช้ วิ ธี เ ปรี ย บเที ย บราคาตลาด ข้ อ สมมติ ฐ านที่ ส าคั ญ ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.10
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ในการคานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องทาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลื อเมื่อเลิ กใช้ งานของอาคารและอุ ปกรณ์ และต้ องทบทวนอายุการให้ ประโยชน์และมูลค่ าคงเหลือใหม่หากมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ธนาคารฯแสดงมูลค่าของอาคารชุดสานักงานด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่งราคาที่ตีใหม่นี้ได้ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ
ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.11
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบันทึกขาดทุ น
จากการด้อยค่ าหากคาดว่ามู ลค่ าที่คาดว่าจะได้รั บคืนต่ากว่ ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ นั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หาร
จาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
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สัญญาเช่า
ในการก าหนดอายุ สัญญาเช่ า ฝ่ ายบริ หารจ าเป็ นต้ องใช้ ดุลยพินิ จในการประเมินว่ าธนาคารฯมี ความแน่ นอนอย่ าง
สมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลื อกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยค านึงถึงข้อเท็จจริงและ
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทาให้เกิดสิ่งจูงใจในทางเศรษฐกิจสาหรับธนาคารฯในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น
ธนาคารฯไม่สามารถกาหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกาหนด
อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของธนาคารฯในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็น
อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารฯจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จาเป็นเพื่อให้ได้มา ซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิ
การใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงโดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ธนาคารฯรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ว่าธนาคารฯจะมีกาไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ ประโยชน์จากผลแตกต่ างชั่ วคราวนั้น ในการนี้ฝ่ายบริ หาร
จาเป็นต้องประมาณการว่าธนาคารฯควรรับรู้จานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึง
จานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนั กงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ ระยะยาวอื่ นของ
พนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่ นของ
พนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น
อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็นต้น
คดีฟ้องร้อง
ธนาคารฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของ
คดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว และเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น จึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน
2.

ผลสะสมจากการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบั ญ ชี เนื่ องจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใหม่
มาถือปฏิบัติ
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.3 ธนาคารฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทาง
การเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติในระหว่างปีปัจจุบัน โดยธนาคารฯได้เลือกปรับผล
สะสมจากการเปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุงกับกาไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ
จ านวนเงิ น ของรายการปรั บ ปรุ ง ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ รายการในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วั น ที่ 1 มกราคม 2563
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้มาถือปฏิบัติแสดงได้ดังนี้
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(หน่วย: ล้านบาท)
ผลกระทบจาก

31 ธันวาคม 2562
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนสุทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่น
หนี้สิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ส่วนของเจ้าของ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
กาไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร

2.1

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่องมือทาง
การเงิน

มาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่
16

1 มกราคม 2563

7,672
882
1,334

759
(209)
(110)
-

616
(36)

759
7,463
616
772
1,298

-

-

580

580

305
18,255

5
435

-

310
18,690

เครื่องมือทางการเงิน
รายละเอียดผลกระทบที่มีต่อส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน มาถือปฏิบัติครั้งแรก แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ผลกระทบ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
การจัดประเภทรายการเงินลงทุนในตราสารทุนเผื่อขายเป็นสินทรัพย์
ทางการเงินทีว่ ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
6
หัก: ผลกระทบภาษีเงินได้
(1)
ผลกระทบต่อองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของจากการนามาตรฐาน
5
การรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติ
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(หน่วย: ล้านบาท)
ผลกระทบ
กาไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร
การจัดประเภทรายการเงินลงทุนในตราสารทุนเผื่อขายเป็นสินทรัพย์
ทางการเงินทีว่ ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
หัก: ผลกระทบภาษีเงินได้
ผลกระทบต่อกาไรสะสมจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติ

(6)
550
(109)
435

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตามที่กาหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เปรียบเทียบกับการจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าตามหลักการบัญชีเดิม แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าตาม
หลักการบัญชีเดิม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เครื่องมือทาง
การเงินที่วัด
มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
กาไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
สุทธิ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ดอกเบี้ยค้างจ่าย

เครื่องมือทาง
การเงินที่วัด
มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

เครื่องมือทาง
การเงินที่วัด
มูลค่าด้วยราคา
ทุนตัดจาหน่าย

รวม

1,099

-

-

1,099

1,099

44,050
22
7,672

22
759

7,463

44,050
-

44,050
22
8,222

229,191

-

-

229,191

229,191

218,433

-

-

218,433

218,433

3,832
307
18,717
988

-

-

3,832
307
18,717
988

3,832
307
18,717
988
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ตารางด้านล่างนี้แสดงการกระทบยอดระหว่างค่าเผื่อการด้อยค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งรับรู้ตามหลักเกณฑ์ของ ธปท.
และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เรื่อง การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน และประมาณการหนี้สิน
สาหรับภาระผูกพันภายหน้าซึ่งรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น และค่าเผื่อการด้อยค่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งรับรู้ตามหลักการของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 9 โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากการวัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตาม
หลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
เงินลงทุนในตราสารหนี้ - เผื่อขายซึ่งจัดประเภทใหม่
เป็นเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ

1
10,081
10,082

รวม

วัดมูลค่าใหม่

-

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่
1 มกราคม 2563

1
10,081
10,082

อย่างไรก็ตาม การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติ ทาให้ธนาคารฯได้มีการประมาณการค่าเผื่อผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้แทนการรับรู้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามนโยบายการบัญชี
เดิม โดยอ้างอิงจากโมเดลของลูกหนี้ตามแต่ ละกลุ่มของสินทรัพย์ ซึ่งจากการคานวณผลกระทบ ธนาคารฯมีเงินสารอง
ส่วนเกินสาหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้จานวน 2,113 ล้านบาท ซึ่งธนาคารฯจะใช้วิธีทยอยปรับลดเงินสารองส่วนเกิน
ดังกล่าวด้วยวิธีเส้นตรงทุกไตรมาสเท่า ๆ กันตลอดระยะเวลา 2 ปี ซึ่งสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ ธปท.
2.2

สัญญาเช่า
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก ธนาคารฯรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าสาหรับ
สัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดาเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลด
ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของธนาคารฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงิน
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
282
บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า
345
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
(47)
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
580
อัตราดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่วนเพิ่มถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (ร้อยละต่อปี)
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รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก ณ วันที่
1 มกราคม 2563 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงิน
616
616

อาคาร
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้
3.

ข้อมูลทั่วไป

3.1

ข้อมูลธนาคารฯ
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลาเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่ ธนาคารฯได้รับ
อนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุร กิจหลักด้านการธนาคารพาณิชย์ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนอยู่ที่ เลขที่ 48/2
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ธนาคารฯมีสาขารวม 58 สาขา ในประเทศไทย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 61 สาขา)

3.2

สารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ธนาคารฯจะต้องจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปีหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเป็นเงิน
ปันผลได้ ในปัจจุบันธนาคารฯได้จัดสรรสารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

3.3

ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของธนาคารฯตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการซึ่งดารงตาแหน่งเป็นผู้บริหารของ
ธนาคารฯด้วย

3.4

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับธนาคารฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอานาจควบคุมธนาคารฯหรื อ ถูกควบคุมโดย
ธนาคารฯไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ ธนาคารฯ นอกจากนี้ บุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งทาให้มีอิทธิพลอย่าง
เป็นสาระสาคัญกับธนาคารฯ ผู้บริหารสาคัญ กรรมการหรือพนักงานของธนาคารฯที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุม
การดาเนินงานของธนาคารฯ
ธนาคารฯมีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
และเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างธนาคารฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้
กับลูกค้ารายอื่น
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4.

ข้อมูลเพิ่มเติม

4.1

การจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
เครื่องมือ
ทางการเงินที่วัด
มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไร
หรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยค้างจ่าย

4.2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เครื่องมือ
ทางการเงินที่วัด
เครื่องมือ
มูลค่าด้วยมูลค่า
ทางการเงินที่วัด
ยุติธรรมผ่านกาไร มูลค่าด้วยราคาทุน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตัดจาหน่าย

รวม

-

-

1,215,903
36,960,771

1,215,903
36,960,771

758,539
62,095
-

9,432,775
-

213,801,970

758,539
62,095
9,432,775
213,801,970

-

-

204,859,398
5,517,289
1,284,765
11,196,919
447,970
734,307

204,859,398
5,517,289
1,284,765
11,196,919
447,970
734,307

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
รวม
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น
รวมในประเทศ

2562

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

2,813,922
645,556
365
3,459,843
5

18,800,000
14,700,000
33,500,000
1,808

2,813,922
19,445,556
14,700,365
36,959,843
1,813

1,702,187
246,403
968
1,949,558
32

290,000
26,800,000
15,000,000
42,090,000
10,000

1,992,187
27,046,403
15,000,968
44,039,558
10,032

(885)

-

(885)

-

-

-

3,458,963

33,501,808

36,960,771

1,949,590

42,100,000

44,049,590
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ยอดคงค้างของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินทั้งจานวนเป็นสกุลเงินบาท
ธนาคารฯมีการทาสัญญาซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชนโดยหลักทรัพย์ภายใต้สัญญา
ขายคืนดังกล่าวถือเป็นหลักประกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรม
ซื้อคืนภาคเอกชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
ธนาคารพาณิชย์
18,800,000
26,800,000
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
14,700,000
15,000,000
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่รับเป็นประกันมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่รับเป็นประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
18,471,500
26,456,400
14,747,200
15,057,800

ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
4.3

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุน
อื่น ๆ
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ
บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวม

9,320
246,596
255,916

2,620
755,919
758,539

502,623
758,539

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดข้างต้นรวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่ธนาคารฯถือหุ้นตั้งแต่
ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้วของนิติบุคคลนั้น ดังนี้
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(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์

จานวนเงินลงทุน
ที่ยังไม่ได้ชาระ

สัดส่วน
เงินลงทุน
(ร้อยละ)

กลุ่มการบริการ:
บริษัท จิจิ เพรส (ไทยแลนด์) 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

4.4

1,825

300

10

6,025
3,637
19,158

-

10
10
10

4,031

-

10

11,268

-

10

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์/หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ธนาคารฯได้มีการทาสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign exchange contract) เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์ทางการเงิน ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ประเภทความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยน
รวม

2563
มูลค่ายุติธรรม
จานวนเงิน
สินทรัพย์
หนี้สิน
ตามสัญญา
62,095
- 1,189,528
62,095
- 1,189,528

ทั้งนี้ ตราสารอนุพันธ์ข้างต้นทั้งหมดมีคู่สัญญาเป็นสถาบันการเงิน
4.5

เงินลงทุน

4.5.1

เงินลงทุนจาแนกตามประเภทของเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินลงทุนจาแนกตามประเภทของเงินลงทุน ได้ดังนี้
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2562
มูลค่ายุติธรรม
จานวนเงิน
สินทรัพย์
หนี้สิน
ตามสัญญา
21,907
917,044
21,907
917,044
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(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ราคาทุนตัดจาหน่าย

มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน

9,401,437
51,460

9,407,960
24,815
9,432,775

บวก: ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

9,452,897
6,338
(26,460)

รวม
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

9,432,775
12,047
(12,047)
-

รวม

9,432,775

รวมเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินลงทุนจาแนกตามประเภทของเงินลงทุน ได้ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน
เงินลงทุนเผื่อขาย - มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
หัก: ส่วนต่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด - ราคาทุน/ราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนทั่วไป - ราคาทุน
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ

7,277,922
181,460
9,320

7,280,613
181,927
3,000

7,468,702
(1,702)
(1,460)

7,465,540

7,465,540
12,437
(12,437)
246,596
(40,243)

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนทั่วไป

206,353
7,671,893

เงินลงทุนสุทธิ
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4.5.2

เงินลงทุนที่มีภาระผูกพัน
(หน่วย: ล้านบาท)
ประเภทเงินลงทุน
ตราสารหนี้หลักทรัพย์รัฐบาล
ตราสารหนี้หลักทรัพย์รัฐบาล

4.5.3

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2
2
2,912

ภาระผูกพัน
ค้าประกันการใช้ไฟฟ้า
หลักประกันการใช้ยอดได้ดุลการหักบัญชี

เงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ของธนาคารฯได้รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ที่ออกโดยบริษัท
ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่า
ยุติธรรม

ราคาทุน
บริษัทที่มีปัญหาในการชาระหนี้หรือผิดนัดชาระหนี้

ค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

51,460

24,815

26,460
(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่า
ยุติธรรม

ราคาทุน
บริษัทที่มีปัญหาในการชาระหนี้หรือผิดนัดชาระหนี้

4.5.4

1,460

ค่าเผื่อ
การด้อยค่า
-

1,460

เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่ธนาคารฯถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้วของนิติบุคคลนั้น
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ชื่อหลักทรัพย์

ราคาทุน

จานวนเงินลงทุน
ที่ยังไม่ได้ชาระ

สัดส่วน
เงินลงทุน
(ร้อยละ)

กลุ่มการบริการ:
บริษัท จิจิ เพรส (ไทยแลนด์) 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
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5,707
3,637
5,382

-

10
10
10

4,097

-

10

11,299

-
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4.6

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ

4.6.1

จาแนกตามประเภทเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
เงินให้สนิ เชื่อแก่ลูกหนี้
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินให้สินเชื่อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู้
เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาเช่าการเงิน
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับและรายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

4.6.2

31,721
99,456,783
141,282,607
(17,700,160)
223,070,951
1,669,202
224,740,153
(10,938,183)
213,801,970

107,811
103,383,449
153,758,207
9,359
(19,084,739)
(8,613)
238,165,474
1,106,977
239,272,451
(10,074,115)
(7,343)
229,190,993

จาแนกตามถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
เงินให้สนิ เชื่อแก่ลูกหนี้สทุ ธิจากรายได้รอตัดบัญชี
- ในประเทศ
- ต่างประเทศ
รวม
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214,315,863
8,755,088
223,070,951

230,030,212
8,135,262
238,165,474
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4.6.3

จาแนกตามประเภทการจัดชั้น
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เครดิตที่คาดว่าจะ
และดอกเบี้ยค้างรับ
เกิดขึ้น
สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิม่ ขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing)
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิม่ ขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ของความเสี่ยงด้านเครดิต (Under-performing)
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-performing)
เงินสารองส่วนเกิน
รวม

190,435,185

5,172,224

29,139,124
5,165,844
224,740,153

3,422,247
1,287,313
1,056,399
10,938,183
(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เงินให้สินเชื่อ
ยอดสุทธิที่ใช้
แก่ลูกหนี้และ
ในการตั้งค่าเผื่อหนี้
ค่าเผื่อหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
สงสัยจะสูญ
สงสัยจะสูญ (1) (2)
เงินสารองตามเกณฑ์ ธปท.
- จัดชั้นปกติ
- จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
- จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
- จัดชั้นสงสัย
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ
เงินสารองส่วนเกิน

217,488,690
16,491,289
2,927,707
1,409,323
955,442
239,272,451

รวม

175,206,431
15,191,241
2,389,220
1,178,170
320,408
194,285,470

2,438,575
2,352,268
1,037,284
480,613
202,811
3,562,564
10,074,115

(1) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้คานวณจากมูลหนี้หลังหักมูลค่าหลักประกันตามเกณฑ์ในประกาศของ ธปท. (ยกเว้นกรณีของลูกหนี้
ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน ธนาคารฯจะไม่นามูลค่าหลักประกันมาหักจากยอดหนี้เงินต้นคงค้าง)
(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารฯมีสารองส่วนที่เกินกว่าสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท. ที่สนส. 5/2559 จานวน 5,714 ล้านบาท โดยธนาคารฯได้
จัดสรรสารองส่วนที่เกินกว่าสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท.ดังกล่าวจานวน 2,151 ล้านบาท ไปเป็นสารองของลูกหนี้รายตัว ซึ่งเมื่อรวมกับยอดเงินสารอง
ขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท. จานวน 4,360 ล้านบาท จะทาให้ยอดเงินสารองตามเกณฑ์ ธปท. ทั้งสิ้นมีจานวน 6,511 ล้านบาท
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จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ร้อยละ)
ลูกหนี้ตาม
ลูกหนี้สินเชื่อ
(3)
สัญญาเช่าซื้อ
จานาทะเบียน (3) เงินให้สินเชื่ออื่น (4)
0.72
1.87
1
7.64
17.25
2
26.35
39.13
100
31.89
39.13
100
26.21
39.13
100

(3) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉลี่ยที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสารองส่วนที่เกินกว่า
สารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว
(4) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์การกันสารองขั้นต่าของ ธปท.

นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2563 ธนาคารฯได้เข้าโครงการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบและเลือกใช้แนวปฏิบัติทางการ
บัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพ เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารฯมียอดคงเหลือของลูกหนี้ที่ให้ความช่วยเหลือเป็นจานวนเงินรวม 8,778 ล้านบาท
ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเริ่มมาตรการให้ความช่วยเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งมียอดเป็นจานวนเงินรวม 54,832
ล้านบาท เนื่องมาจากการสิ้นสุดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือที่ได้ตกลงไว้กับลูกหนี้บางส่วนสาหรับลูกหนี้ที่พักชาระ
เงินต้นหรือลูกหนี้ที่พักชาระเงินต้นและดอกเบี้ย โดยยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังกล่าวประกอบด้วยลูกหนี้ที่
ยังคงอยู่ในช่วงพักชาระเงินต้นจานวนเงิน 4,262 ล้านบาท ลูกหนี้ที่อยู่ในช่วงพักชาระเงินต้นและดอกเบี้ยจานวนเงิน 112
ล้านบาท และลูกหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือในรูปแบบอื่น เช่น ลดค่างวด ลดอัตราดอกเบี้ย จานวนเงิน 4,404 ล้านบาท

215

เอกสารแนบ 9 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

4.6.4

จาแนกตามการจัดชั้นและประเภทของลูกหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้จาแนกตามการจัดชั้นและตามประเภทของลูกหนี้ได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยง
ด้านเครดิต (Performing)
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยง
ด้านเครดิต (Under-performing)
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่า
ด้านเครดิต (Non-performing)
รวม

สินเชื่อจานาทะเบียน

เงินให้สินเชื่ออื่น

รวม

เงินให้
สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้
และดอกเบี้ย
ค้างรับ

ค่าเผื่อ
ผลขาดทุน
ด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น

เงินให้
สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้
และดอกเบี้ย
ค้างรับ

ค่าเผื่อ
ผลขาดทุน
ด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น

เงินให้
สินเชือ่
แก่ลูกหนี้
และดอกเบี้ย
ค้างรับ

ค่าเผื่อ
ผลขาดทุน
ด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น

เงินให้
สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้
และดอกเบี้ย
ค้างรับ

ค่าเผื่อ
ผลขาดทุน
ด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น

102,361

2,325

22,199

827

65,875

2,020

190,435

5,172

19,418

1,543

5,804

796

3,917

1,083

29,139

3,422

2,741

602

1,053

371

1,372

315

5,166

1,288

124,520

4,470

29,056

1,994

71,164

3,418

224,740

9,882
1,056

เงินสารองส่วนเกิน

10,938

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้จาแนกตามการจัดชั้นตามเกณฑ์ของ ธปท. และตามประเภทของลูกหนี้
ได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ
มูลหนี้

ลูกหนี้จัดชั้นปกติ
ลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
ลูกหนี้จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ(5)

สินเชื่อจานาทะเบียน
มูลหนี้

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ(5)

เงินให้สินเชื่ออื่น
มูลหนี้

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ(5)

รวม
มูลหนี้

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ(5)

120,479
11,569
1,817
860
121

867
883
479
274
32

26,640
2,965
391
200
79

497
511
153
78
31

69,533
1,688
719
349
755

1,074
958
405
129
140

216,652
16,222
2,927
1,409
955

2,438
2,352
1,037
481
203

134,846

2,535

30,275

1,270

73,044

2,706

เงินสารองส่วนเกิน

238,165
1,107
-

6,511
3,563

รวม

239,272

10,074

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
ดอกเบี้ยค้างรับ

(5) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสารองส่วนที่เกินกว่าสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว
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4.6.5

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
ณ วั น ที่ 31 ธั นวาคม 2563 ธนาคารฯมี ลู ก หนี้ ภายใต้ สั ญ ญาเช่ า ซื้ อและสั ญ ญาเช่ า การเงิ น รวม 124,520 ล้ า นบาท
(31 ธันวาคม 2562: 135,472 ล้านบาท) ซึ่ งส่วนใหญ่เป็ นสัญญาเช่าซื้ อสาหรั บรถยนต์และสัญญาเช่าการเงินสาหรั บ
เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการประกอบธุรกิจ อายุของสัญญามีระยะเวลาประมาณ 1 ถึง 8 ปี และส่วนใหญ่คิดดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละคงที่ตามที่ระบุในสัญญา
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จานวนเงินที่ถึงกาหนดชาระตามสัญญาเช่าระยะยาว

ไม่เกิน
1 ปี

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า
หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู้ (6)
มูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นต่าที่ลูกหนี้
ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

เกิน 1 ปี
แต่ไม่เกิน
5 ปี

มากกว่า
5 ปี

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ
ด้อยค่าด้าน
เครดิต (Nonperforming)

รวม

41,536
(5,279)

85,772
(7,990)

7,394
(326)

6,580
(3,932)

141,282
(17,527)

36,257
672

77,782
-

7,068
-

2,648
93

123,755
765

36,929

77,782

7,068

2,741

124,520
(4,470)

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ

120,050

(6) สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จานวนเงินที่ถึงกาหนดชาระตามสัญญาเช่าระยะยาว
ไม่เกิน
1 ปี

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า
หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู้ (6)

เกิน 1 ปี
แต่ไม่เกิน
5 ปี

มากกว่า
5 ปี

หนี้ที่ไม่
ก่อให้เกิด
รายได้

รวม

45,748
(5,868)
(9)

93,957
(8,866)
-

7,412
(325)
-

6,651
(3,853)
-

153,768
(18,912)
(9)

39,871
624

85,091
-

7,087
-

2,798
1

134,847
625

40,495

85,091

7,087

2,799

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5)

135,472
(2,535)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ

132,937

เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาเช่าการเงิน
มูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นต่าที่ลูกหนี้ต้อง
จ่ายตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

(5) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสารองส่วนที่เกินกว่าสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว
(6) สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย
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4.6.6

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ระงับการรับรู้รายได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารฯมีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ระงับการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ ธปท. และตามเกณฑ์
ภายในของธนาคารฯ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ระงับการรับรู้รายได้ (7)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าคานวณตามเกณฑ์ของ
(8)
มูลค่าคานวณตามเกณฑ์ธปท.
ธนาคารฯ
6,816
7,588

(7) คานวณจากยอดหนี้เป็นรายบัญชี
(8) หยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยค้างรับเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชาระดอกเบี้ยเกินกว่า 3 เดือน นับจากวันครบกาหนดชาระ

อย่างไรก็ตาม จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีผลบังคับใช้ ณ
วันที่ 1 มกราคม 2563 ธนาคารฯได้ยกเลิกนโยบายการหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยแล้วทาให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ธนาคารฯไม่มีลูกหนี้ที่ระงับการรับรู้รายได้
4.6.7

การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯมียอดคงค้างของลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563

2562

จานวนราย

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

จานวนราย

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

8,856

2,762

10,615

2,109

ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้ที่มี
การปรับโครงสร้างหนี้
4.7

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/ค่าเผื่อการปรับมูลค่ าจากการปรั บ
โครงสร้างหนี้

4.7.1

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารฯมีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแยกตามแต่ละประเภทของสินทรัพย์
ทางการเงิน ดังนี้
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(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ทาง
การเงินที่ไม่มี
การเพิ่มขึ้น
อย่างมี
นัยสาคัญของ
ความเสี่ยง
ด้านเครดิต
(12-mth ECL)

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
ยอดปลายปี
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
ยอดปลายปี

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมี
สินทรัพย์ทาง
นัยสาคัญของ การเงินที่มีการ
ความเสี่ยงด้าน
ด้อยค่า
เครดิต
ด้านเครดิต
(Lifetime ECL - (Lifetime ECL not credit
credit
impaired)
impaired)

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ/
ค่าเผื่อการ
ด้อยค่า

สารองส่วนเกิน

รวม

-

-

-

-

-

-

885

-

-

-

-

885

885

-

-

-

-

885

-

-

-

1,460

-

1,460

-

-

1,460

(1,460)

-

-

-

-

1,460

-

-

1,460

-

-

25,000

-

-

25,000

-

-

26,460

-

-

26,460
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(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ทาง
การเงินที่ไม่มี
การเพิ่มขึ้น
อย่างมี
นัยสาคัญของ
ความเสี่ยง
ด้านเครดิต
(12-mth ECL)

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจาหน่าย
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
ยอดปลายปี
เงินให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ
- การจัดสรรค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- โอนค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับ
โครงสร้างหนี้มาเป็นค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเปลี่ยนการจัดชั้น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ
(Derecognition)
ส่วนที่ตัดออกจากบัญชี (Write-off)
ยอดปลายปี
สินทรัพย์อื่น - ดอกเบี้ยค้างรับของเงินลงทุน
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
ยอดปลายปี

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมี
สินทรัพย์ทาง
นัยสาคัญของ การเงินที่มีการ
ความเสี่ยงด้าน
ด้อยค่า
เครดิต
ด้านเครดิต
(Lifetime ECL - (Lifetime ECL not credit
credit
impaired)
impaired)

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ/
ค่าเผือ่ การ
ด้อยค่า

สารองส่วนเกิน

รวม

-

-

-

12,437

-

12,437

-

-

12,437

(12,437)

-

-

-

-

12,437

-

-

12,437

-

-

(390)

-

-

(390)

-

-

12,047

-

-

12,047

-

-

-

6,511,551

3,562,564

10,074,115

3,693,151

2,882,492

1,385,674

(6,511,551)

(1,449,766)

-

3,693,151
(16,068)

7,343
2,889,835
(38,715)

1,385,674
54,783

-

2,112,798
-

7,343
10,081,458
-

617,531
1,350,836

292,241
642,122

3,002,633
170,313

-

(1,056,399)
-

2,856,006
2,163,271

(473,226)
-

(363,236)
-

(109,265)
(3,216,825)

-

-

(945,727)
(3,216,825)

5,172,224

3,422,247

1,287,313

-

1,056,399

10,938,183

-

-

-

-

-

-

-

-

525

-

-

525

-

-

525

-

-

525
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4.7.2

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ตามที่คานวณได้ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน มีจานวนต่ากว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามนโยบายการบัญชีเดิม ณ วันที่
31 ธั นวาคม 2562 อยู่ จ านวน 2,113 ล้ า นบาท ซึ่ งธนาคารฯจะใช้ วิ ธี ทยอยปรั บลดเงิ น สารองส่ วนเกิ นดั งกล่ า วด้ ว ย
วิธีเส้นตรงทุกไตรมาสเท่า ๆ กันตลอดระยะเวลา 2 ปี ซึ่งสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ ธปท. ทาให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 คงเหลือสารองส่วนเกิน 1,056 ล้านบาท
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารฯมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ จาแนกตาม
การจัดชั้นของลูกหนี้ ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ยอดต้นปี
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม
(ลดลง) ในระหว่างปี
หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายปี

4.7.3

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ต่ากว่า
มาตรฐาน
สงสัย
สงสัยจะสูญ
1,268,714
586,227
531,021

ปกติ
2,512,050

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
3,194,214

สารอง
ส่วนเกิน
2,951,428

รวม
11,043,654

(73,475)
-

(841,946)
-

(204,699)
(26,731)

1,419,687
(1,525,301)

1,531,388
(1,859,598)

611,136
-

2,442,091
(3,411,630)

2,438,575

2,352,268

1,037,284

480,613

202,811

3,562,564

10,074,115

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ
ตัดจาหน่ายระหว่างปี
ยอดปลายปี
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2563
7,343

2562
8,146

(7,343)
-

(803)

-

7,343
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4.8

คุณภาพสินทรัพย์

4.8.1

สินทรัพย์จัดชั้นตามประกาศของ ธปท.
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์ทางการเงินจาแนกตามการจัดชั้น ได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการระหว่าง
ธนาคาร
และตลาดเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้าน
เครดิต (Performing)
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยง
ด้านเครดิต (Under-performing)
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่า
ด้านเครดิต (Non-performing)
รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
ตราสารหนี้
ตราสารหนี้
ที่วัดมูลค่ายุติธรรม
ที่วัดมูลค่า
ผ่านกาไร
ด้วยราคาทุน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตัดจาหน่าย)

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้
และดอกเบี้ยค้างรับ

รวม

36,962

9,408

-

190,435

236,805

-

-

-

29,139

29,139

-

25

12

5,166

5,203

36,962

9,433

12

224,740

271,147

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารฯจัดประเภทตามประกาศของ ธปท. ได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
(1)

ลูกหนี้จัดชั้นปกติ
ลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
ลูกหนี้จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
258,452
16,222
2,927
1,409
955

เงินลงทุนทั่วไป
42

279,965

42

เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา
12
12

รวม
258,452
16,222
2,927
1,409
1,009
280,019

(1) มูลหนี้จัดชั้นข้างต้นรวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน (ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน)
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4.8.2

ลูกหนี้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
จานวนรายลูกหนี้
ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2563
1. บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่าย
ถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯและอยู่
ระหว่างการฟื้นฟูการดาเนินงาน
2. บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
แต่มีผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
เช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่าย
ถูกเพิกถอนของตลาดหลักทรัพย์ฯและ
อยู่ระหว่างการฟื้นฟูการดาเนินงาน
3. บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯแต่มี
ผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
เช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่าย
ถูกเพิกถอนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
รวม

และดอกเบี้ยค้างรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562

2563
(ล้านบาท)

2562
(ล้านบาท)

หลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
(ล้านบาท)

2562
(ล้านบาท)

ที่บันทึกในบัญชีแล้ว (2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
(ล้านบาท)

2562
(ล้านบาท)

513 (3)

-

1

-

513

-

467

-

1

-

500

-

315

-

500

-

8

8

890

864

430

236

108

10

9

9

1,390

1,377

745

703

608

523

(2) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสารองส่วนที่เกินกว่าสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว
(3) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว
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4.9

ทรัพย์สินรอการขาย
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
ทรัพย์สินที่ได้จากการชาระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน
ยอดต้นปี

-

11,713
(11,713)

-

-

13,980
2,771,599
(2,756,071)

4,375
2,469,656
(2,460,051)

ยอดปลายปี

29,508

13,980

รวมทรัพย์สินรอการขาย
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
ยอดต้นปี
เพิ่มขึ้น

29,508

13,980

277
1,223
(659)

11,871
553
(12,147)

841

277

28,667

13,703

จาหน่าย
ยอดปลายปี
สังหาริมทรัพย์
ยอดต้นปี
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย

ลดลง
ยอดปลายปี
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

4.10

2562

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563

2562

มูลค่าตามบัญชีต้นปี
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์

28,152
-

38,831
(10,679)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี

28,152

28,152

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของธนาคารฯเป็นอาคารชุดสานักงานให้เช่า ธนาคารฯแสดงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อกาหนดมูลค่าตลาดโดยวิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยอ้างอิงข้อมูลจากข้อมูลตลาดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับทรัพย์สินที่
ประเมินและสามารถเปรียบเทียบกันได้ ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวจัดทาโดยผู้ประเมินราคาภายในของธนาคารฯที่มี
ประสบการณ์ความรู้ความสามารถในการประเมินมูลค่า และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย
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ณ วันที่ประเมิน ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินที่เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ สรุปได้ดังนี้
ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เมื่ออัตราตามข้อสมมติฐานเพิม่ ขึน้
ประมาณการราคาตลาดของพื้นที่สานักงาน
93,330 - 139,951
มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น
(บาท/ตร.ม.)
ธนาคารฯนาอาคารชุดสานักงานบางส่วนออกให้เช่าต่อตามสัญญาเช่าดาเนินงานโดยสัญญาเช่ามีอายุสัญญา 3 ปี และ
ธนาคารฯมีจานวนเงินขั้นต่าที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
1,721
2,730
4,451

ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
รวม

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารฯมีรายได้จากการให้เช่าเป็นจานวนเงิน 4 ล้านบาท (31 ธันวาคม
2562: 5 ล้านบาท)
4.11

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
สินทรัพย์ซึ่ง
แสดงมูลค่า
ตามราคา
ที่ตีใหม่
อาคารชุด
สานักงานและ
ส่วนปรับปรุง
ราคาทุน:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสะสม:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนที่จาหน่าย/
ตัดจาหน่าย/โอนออก

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

ที่ดิน

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้ง
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

ยานพาหนะ

รวม

623,569
10,679
-

17,509
-

440,614
21,942
(12,432)

529,960
32,505
(27,582)

51,650
7,595
(4,452)

1,663,302
72,721
(44,466)

634,248
(16)

17,509
-

450,124
20,943
(57,319)

534,883
8,090
(82,195)

54,793
4,443
(9,149)

1,691,557
33,476
(148,679)

634,232

17,509

413,748

460,778

50,087

1,576,354

10,265

-

386,754
22,844

457,242
26,627

32,240
7,019

876,236
66,755

-

-

(11,440)

(27,581)

(4,452)

(43,473)
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(หน่วย: พันบาท)
สินทรัพย์ซึ่ง
แสดงมูลค่า
ตามราคา
ที่ตีใหม่
อาคารชุด
สานักงานและ
ส่วนปรับปรุง

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน
เครื่องตกแต่ง
ติดตั้ง
อาคารและ คอมพิวเตอร์
ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์ ยานพาหนะ

ที่ดิน

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนที่จาหน่าย/
ตัดจาหน่าย/โอนออก

10,265
10,264

-

398,158
20,066

456,288
26,914

34,807
6,890

899,518
64,134

(5)

-

(56,534)

(79,765)

(9,049)

(145,353)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:

20,524

-

361,690

403,437

32,648

818,299

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

623,983

17,509

51,966

78,595

19,986

792,039

613,708
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม:

17,509

52,058

57,341

17,439

758,055

2562

66,755

2563

64,134

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯมีอุปกรณ์จานวนหนึ่ง ซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ โดยมี
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าเป็นจานวนเงินประมาณ 663 ล้านบาท และ 755
ล้านบาท ตามลาดับ
ธนาคารฯได้จัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ประเภทอาคารชุดสานักงานโดยผู้ประเมินราคาอิสระใน ปี 2561 โดยใช้วิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
หากธนาคารฯแสดงมูลค่าของอาคารชุดสานักงานดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 และ 2562 จะเป็นดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
อาคารชุดสานักงานสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม

222,531

230,478

ณ วันที่ประเมิน ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินที่เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ สรุปได้ดังนี้

ประมาณการราคาตลาดของพื้นที่สานักงาน (บาท/ตร.ม.)
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ณ วันที่ประเมินราคา

ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม
เมื่ออัตราตามข้อสมมติฐานเพิ่มขึ้น

82,960 - 181,475

มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น
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4.12

สินทรัพย์สิทธิการใช้
รายการเคลื่อนไหวของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ราคาทุน:
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

616,201
616,201
67,898
(817)
(54,948)

ปรับปรุงเนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง
ซื้อเพิ่ม
ปรับปรุงสัญญา
ปิดสัญญา

628,334

31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสะสม:
1 มกราคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี

186,519
(24,858)

ค่าเสื่อมราคาสะสมสาหรับสัญญาที่ปดิ

4.13

31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:

161,661

31 ธันวาคม 2563

466,673

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

863,361
(772,591)

860,032
(678,103)

90,770

181,929

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
มูลค่าตามบัญชีต้นปี
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ตัดจาหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ค่าตัดจาหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี
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2562

181,929
3,517
(172)
(94,504)

267,014
9,872
(94,957)

90,770

181,929
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯมีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จานวนหนึ่งซึ่งตัดจาหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งาน
อยู่ โดยมีมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมเป็นจานวนเงินประมาณ 382 ล้านบาท และ 381 ล้านบาท
ตามลาดับ
4.14

สินทรัพย์อื่น
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
359,789
386,145
17,764
11,334
116,434
187,331
60,503
62,476
309,957
492,668
191,447
193,914
1,055,894
1,333,868

ภาษีมูลค่าเพิม่ สุทธิ
ดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ
เงินมัดจา
ลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์อื่น
4.15 เงินรับฝาก
4.15.1 จาแนกตามประเภทเงินรับฝาก

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
เงินรับฝาก
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
- ไม่เกิน 6 เดือน
- เกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี
- เกิน 1 ปี
บัตรเงินฝาก/ใบรับฝาก
รวม

3,766,484
50,319,591

3,013,919
37,801,616

12,761,123
27,901,720
3,219,474
106,891,006
204,859,398

19,248,789
33,399,669
3,912,418
121,056,735
218,433,146

4.15.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินฝากทั้งจานวนเป็นเงินฝากที่เป็นเงินบาทของผู้ฝากที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศ
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4.16

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563

4.17

2562

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น

114,507
1,001,776

1,164,700
2,353,466
882,840

1,164,700
114,507
2,353,466
1,884,616

35,634
326,833

2,535,990
933,468

35,634
2,535,990
1,260,301

รวม

1,116,283

4,401,006

5,517,289

362,467

3,469,458

3,831,925

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
เงินกู้ยืมในประเทศ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีประกัน
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน
ตั๋วแลกเงิน

6,620,000
4,540,000
36,122
797

6,680,000
12,000,000
36,122
797

11,196,919

18,716,919

ตั๋วสัญญาใช้เงิน
รวม

2562

4.17.1 หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯมีหุ้นกู้ระยะยาวด้อยสิทธิไม่มีประกัน ซึ่งมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนดตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดโดย ธปท. ดังนี้
ช่วงเวลา
ที่ออกหุ้นกู้

ปี 2558
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2560
ปี 2562
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2563

จานวนหน่วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563

2562

(ล้านหน่วย)
0.68
1.00
0.60
1.20
1.20
1.25
0.69

(ล้านหน่วย)
1.00
1.00
0.68
1.00
0.60
1.20
1.20
-

มูลค่า
ที่ตราไว้
(บาทต่อหน่วย)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

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

รวม
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2563

2562

(ล้านบาท)
680
1,000
600
1,200
1,200
1,250
690

(ล้านบาท)
1,000
1,000
680
1,000
600
1,200
1,200
-

6,620

6,680

ปีที่ครบ
กาหนด

อัตราดอกเบี้ย

ปี 2568
ปี 2568
ปี 2569
ปี 2570
ปี 2570
ปี 2572
ปี 2572
ปี 2573
ปี 2573

คงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี
คงที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี
คงที่ร้อยละ 3.875 ต่อปี
คงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี
คงที่ร้อยละ 3.70 ต่อปี
คงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี
คงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี
คงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี
คงที่ร้อยละ 3.15 ต่อปี

เอกสารแนบ 9 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน
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4.17.2 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯมีหุ้นกู้ระยะสั้นและระยะยาวไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน ดังนี้
ช่วงเวลา
ที่ออกหุ้นกู้

ปี 2561
ปี 2563
ปี 2563
รวม

ประเภท
หุ้นกู้

จานวนหน่วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2563
2562
(ล้านหน่วย) (ล้านหน่วย)
หุ้นกู้ระยะยาว
12.00
หุ้นกู้ระยะสั้น
2.32
หุ้นกู้ระยะยาว
2.22
-

มูลค่า
ที่ตราไว้
(บาทต่อหน่วย)
1,000
1,000
1,000

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ปีที่ครบ
กาหนด

อัตราดอกเบี้ย

2563
2562
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
12,000
2,320
2,220
-

ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

คงที่ร้อยละ 1.65 - 2.05 ต่อปี
คงที่ร้อยละ 1.30 ต่อปี
คงที่ร้อยละ 1.40 ต่อปี

4,540

12,000

4.17.3 ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงินประกอบด้วยตั๋วแลกเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี
4.18

หนี้สินตามสัญญาเช่า
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จากการนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ปรับปรุงสัญญา
จ่ายชาระในระหว่างปี
ปิดสัญญาในระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หัก: ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าสุทธิ

627,281
69,772
(885)
(182,061)
(31,167)
482,940
(34,970)
447,970

-

การวิเคราะห์การครบกาหนดของหนี้สินตามสัญญาเช่าของธนาคารฯ แสดงดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จานวนเงินที่ถึงกาหนดชาระจ่ายตามสัญญา
ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

ผลรวมของจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

134,324
(9,854)

276,874
(16,053)

71,742
(9,063)

482,940
(34,970)

หนี้สินตามสัญญาเช่า

124,470

260,821

62,679

447,970
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มากกว่า 5 ปี

รวม

เอกสารแนบ 9 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน
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ธนาคารฯมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 184 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกาไรหรือขาดทุนสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
187
13
10

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าที่มีอัตราผันแปร
รวม

4.19
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ประมาณการหนี้สิน
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อ
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

2562

ของ

รวมประมาณการหนี้สิน

14,716
818,436

709,830

833,152

709,830

4.19.1 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อจาแนกตาม
ประเภทการจัดชั้นได้ ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ภาระผูกพัน
วงเงินสินเชื่อ
สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing)
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ความเสี่ยงด้านเครดิต (Under-performing)
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-performing)
รวม
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ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ของ
1,568,700

14,716

-

-

1,568,700

14,716

ของ

เอกสารแนบ 9 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อ มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มี
การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ของความเสี่ยงด้านเครดิต
(12-mth ECL)
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัด
มูลค่า ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
ยอดปลายปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์
ทางการเงินที่มี
สินทรัพย์
การเพิ่มขึ้นอย่างมี
ทางการเงินที่มี
นัยสาคัญของความ
การด้อยค่าด้าน
เสี่ยงด้านเครดิต
เครดิต (Lifetime
(Lifetime ECL - not
ECL - credit
credit impaired)
impaired)

รวม

-

-

-

-

14,716

-

-

14,716

14,716

-

-

14,716

4.19.2 สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จานวนเงินสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานและโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานต้นปี
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริการในอดีต
ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างปี
ส่วนที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน

2562

572,208
48,419
9,755
(8,685)

286,371
35,981
11,627
92,745
(13,490)

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

12,433
6,517
(7,411)
633,236
185,200

82,613
89,748
(13,387)
572,208
137,622

รวมสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

818,436

709,830

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอื่น
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานปลายปี

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมที่อยู่ในส่วนของกาไรหรือขาดทุนสาหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 2562 สรุปได้ดังนี้
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(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริการในอดีต
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

2562
66,699
11,670
37,333

48,442
13,894
92,745
32,452

115,702

187,533

ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2563 ธนาคารฯ คาดว่ าจะจ่ ายช าระผลประโยชน์ ระยะยาวของพนั กงานภายใน 1 ปี ข้ างหน้ า
เป็นจานวนประมาณ 33 ล้านบาท (2562: 34 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของ
ธนาคารฯประมาณ 17 ปี และ 17 ปี ตามลาดับ
สมมติฐานที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ร้อยละต่อปี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
0.46 - 2.61
5.00

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย

2562
1.25 - 2.25
5.00

การวิ เคราะห์ ความอ่ อ นไหวเชิ งปริ มาณของข้ อสมมติ ฐานหลั กที่ สาคั ญ ที่ มี ผลกระทบต่ อภาระผู กพั นตามโครงการ
ผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เพิ่ม (ลด) แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย

4.20

เพิ่มขึ้น 0.25%
(20,384)
20,601

2562
ลดลง 0.25%
21,324
(19,813)

เพิ่มขึ้น 0.25%
(18,680)
18,919

ลดลง 0.25%
19,556
(18,181)

หนี้สินอื่น
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีอื่น ๆ ค้างจ่าย
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บัญชีพักเจ้าหนี้
หนี้สินอื่น ๆ
รวมหนี้สินอื่น
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2563
376,845
219,512
1,458,697
1,737,123
1,075,205
357,125

2562
317,795
207,760
1,614,941
2,679,322
1,014,778
386,994

5,224,507

6,221,590
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ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายข้างต้นรวมโบนัสค้างจ่ายซึ่งเป็นโบนัสสาหรับพนักงานและผู้บริหารซึ่งเป็นผลตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติงานประจาปี ส่วนหนึ่งของผลตอบแทนดังกล่าวเป็นโบนัสประจาปีซึ่งจ่ายโดยอ้างอิงจากราคาหุ้นของบริษัทใหญ่
สาหรับพนักงานที่การปฏิบัติงานมีผลต่อผลประกอบการของธนาคารฯ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
และสร้างเสริมความมีส่วนร่วมต่อธนาคารฯ โดยโบนัสประจาปีบางส่วนที่พนักงานมีสิทธิจะได้รับนั้นจะมีการทยอยกันส่วน
ไว้เพื่อจ่ายจริงในระยะเวลาอีก 5 ปีข้างหน้า ทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวจะจ่ายเป็นเงินสด โดยคานวณจากราคาหุ้น
ถัวเฉลี่ยรายวันระยะเวลา 5 ปี จากวันที่ให้สิทธิจนถึงวันที่จ่ายชาระเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารฯ
มียอดคงค้างของผลตอบแทนพนักงานค้างจ่ายตามโครงการดังกล่าวที่ให้สิทธิแล้วเป็นจานวนเงินประมาณ 157 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หนี้สินอื่น ๆ ข้างต้นรวมเงินรับล่วงหน้าจากธุรกรรมบริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เป็นจานวนเงิน 3 ล้านบาท และธนาคารฯมีสินทรัพย์ที่เก็บรักษาไว้สาหรับเงินรับล่วงหน้าจากธุรกรรมดังกล่าว โดยแสดง
เป็นส่วนหนึ่งของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) ในงบแสดงฐานะการเงินเป็นจานวนเงิน 13 ล้านบาท
4.21

การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯได้จดทะเบียนการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญกับกระทรวง
พาณิชย์แล้วเป็นจานวน 627,952,146 หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ยอดคงเหลือของหุ้นบุริมสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิในการแปลงสภาพมีจานวน 104 หุ้น

4.22

เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ในการบริหารทุ นของธนาคารฯ คื อ การด ารงไว้ ซึ่งความสามารถในการด าเนิ นงานอย่ างต่ อเนื่อง และ
การดารงเงินกองทุนตามกฎหมายได้ตามข้อกาหนดของ ธปท.
ธนาคารฯดารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์ Basel III โดยได้ดารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามเกณฑ์การ
ดารงเงินกองทุนตามวิธี Internal Ratings - Based Approach (IRB) สาหรับสินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อจานาทะเบียน สินเชื่อ
ธุรกิจเอกชน สินเชื่อหมุนเวียนแก่ผู้จัดจาหน่ายรถยนต์ ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนและสินทรัพย์อื่น
สาหรับเงินกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 นั้น ธนาคารฯได้มีการจัดสรรเงินสารองส่วนเกินจากการจัดชั้น
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเงินกองทุน โดยเงินสารองส่วนนี้ทั้งหมดจะถูกจัดสรรตามสัดส่วนเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 และ
เงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ของ ธปท.
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เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามกฎหมายของธนาคารฯ (ตามหลักเกณฑ์ Basel III) มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563

2562

9,215,676
2,543,024
984,000
17,713,142
309,469
(366,769)

9,215,676
2,543,024
984,000
17,277,459
304,899
(1,080,464)

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน
ทุนที่ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว - หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล

30,398,542

29,244,594

1

1

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว
เงินสารองส่วนเกิน
เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ

30,398,543

29,244,595

6,620,000
741,712
557,567

6,680,000
749,945
542,598

7,919,279

7,972,543

38,317,822

37,217,138

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
ทุนที่ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
เงินสารองตามกฎหมาย
กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
หัก: รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิ้น

(หน่วย: ร้อยละ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
อัตราส่วนการดารงเงินกองทุน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ธนาคารฯ
18.07
18.07
22.78

2562

กฎหมายกาหนด
7.00
8.50
11.00

ธนาคารฯ
17.37
17.37
22.10

กฎหมายกาหนด
7.00
8.50
11.00

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศธปท.ที่ สนส. 14/2562 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนสาหรับธนาคาร
พาณิชย์ (ฉบับที่ 2) ธนาคารฯจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไว้ใน Website ของ
ธนาคารฯที่ www.tisco.co.th ภายในเดือน เมษายน 2564
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4.23

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

4.23.1 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) ทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

ยอดคงเหลือต้นปี
ปรับปรุงเนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาถือปฏิบัติ
ยอดคงเหลือต้นปี - หลังปรับปรุง
มูลค่าเงินลงทุนเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นระหว่างปี
บวก: ผลกระทบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ยอดคงเหลือปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
(1,703)
(6,828)
1,703
-

(6,828)
5,125
(1,703)
341
(1,362)

4.23.2 ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ยอดคงเหลือต้นปี
ปรับปรุงเนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาถือปฏิบัติ
ยอดคงเหลือต้นปี - หลังปรับปรุง
มูลค่าเงินลงทุนเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นระหว่างปี
หัก: ผลกระทบของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ยอดคงเหลือปลายปี
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(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
4,618
4,618
1,720
6,338
(1,268)
5,070

-
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4.23.3 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ คือ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารชุดสานักงาน ซึ่งจะทยอยตัดจาหน่ายโดยใช้วิธี
เส้นตรงตามอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของอาคารชุดสานักงานและบันทึกโอนไปยังกาไรสะสมโดยตรง
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
382,827
385,154
(2,328)
(2,327)
380,499
382,827
(76,100)
(76,566)
304,399
306,261

ยอดคงเหลือต้นปี
โอนไปกาไรสะสม
หัก: ผลกระทบของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ยอดคงเหลือปลายปี
4.24

รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
244,513
571,923
101,131
160,400
7,907,614
8,047,313
7,192,769
7,945,241
15,446,027
16,724,877

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และเงินเบิกเกินบัญชี
การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
รวมรายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมรายได้ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้าน
เครดิตจานวน 379 ล้านบาท ทั้งนี้ธนาคารฯได้บันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับรายได้ดอกเบี้ย
ดังกล่าวเต็มจานวน
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4.25

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
เงินรับฝาก
2,621,128
3,219,535
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
12,671
12,039
เงินนาส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย
523,948
1,062,716
ตราสารหนี้ที่ออก
- หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
265,996
275,075
- หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
129,875
393,433
เงินกู้ยืม
913
911
12,687
อื่น ๆ
3,567,218
4,963,709
รวมค่าใช้จา่ ยดอกเบี้ย

4.26

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้ ค่ าธรรมเนี ยมและบริ การสุ ทธิ ในงบก าไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จสาหรั บปี สิ้นสุ ดวั นที่ 31 ธั นวาคม 2563 และ 2562
ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
- การรับรอง รับอาวัล และการค้าประกัน
- การบริการการประกันภัย

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

6,670
1,073,950
781,487
1,862,107
(68,418)

5,271
1,934,670
881,735
2,821,676
(80,556)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

1,793,689

2,741,120

- อื่น ๆ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

4.27

2562

กาไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
กาไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย
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(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
กาไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
- ตราสารหนี้
- ตราสารทุน
กาไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือ
ขาดทุน

4.28

2562

(13,604)
20,032
(380)

-

6,048

-

กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 และ 2562 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563

2562

กาไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
- ตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย
- ตราสารหนี้
กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

4.29

-

1,219
(2)
34,294

-

35,511

กาไรสุทธิจากเงินลงทุน
กาไรสุทธิจากเงินลงทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
กาไรจากการตัดรายการ
- ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
- เงินลงทุนเผื่อขาย
- ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
- เงินลงทุนทั่วไป
รวม
ขาดทุนจากการด้อยค่า
- เงินลงทุนทั่วไป
รวม
กาไรสุทธิจากเงินลงทุน
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2562

3,082
7,451
10,533

787
9,878
1,918
12,583

-

(5,615)

-

(5,615)

10,533

6,968
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4.30

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
2562 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563

2562

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (โอนกลับ)
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด (โอนกลับ)

4.31

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

-

(4,000)
(915)
641,247

รวม

-

636,332

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และผลกาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่สาหรับสินทรัพย์ทาง
การเงินในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้
- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
(โอนกลับ)
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและดอกเบี้ยค้างรับ
- เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่
- เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อ
รวม

4.32

2562
885

-

(390)

-

25,525
2,342,929

-

53,525
14,716

-

2,437,190

-

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของธนาคารฯสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563

2562

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
240

435,780

1,496,769

513,888

(199,556)

949,668

1,297,213

เอกสารแนบ 9 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน
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จานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
กาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
กาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

2562

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

(344)
2,308

(1,025)
31,795

ภาษีเงินได้ที่บันทึกโดยตรงในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

1,964

30,770

รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกาไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีของรายได้สุทธิที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนามาเสียภาษีและ
ค่าใช้จ่ายสุทธิที่ไม่สามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อัตราภาษีเงินได้ถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก

2562

4,735,979

6,500,989

ร้อยละ 20
947,196

ร้อยละ 20
1,300,198

2,472

(2,985)

949,668

1,297,213

ร้อยละ 20.05

241

ร้อยละ 19.95
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์/
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่
แสดงในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
211,280
8,225
13,047
168
7,878
(28,002)
-

2562
712,513
13,125
55
33,209
(41,143)
(12)

2563
(501,233)
8,225
(78)
113
(25,331)
13,141
12

2562
122,227
(8,868)
(2,319)
(573)
(5,580)
150

(76,100)
(1,268)
(108,573)

(76,566)
341
(214)
-

214
77

2,983
(2,131)
-

อื่น ๆ

(337,546)
101,877
212,995
163,687
93,101

(583,651)
197,238
346,225
141,966
139,056

246,105
(95,361)
(133,230)
19,413
(45,955)

(21,422)
18,017
47,687
33,560
15,825

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

260,769

882,142

(513,888)

199,556

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
ดอกเบี้ยรับที่หยุดรับรู้รายได้
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
การบันทึกสัญญาเช่าการเงิน
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ส่วน (เกิน) ต่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
กาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากตราสารอนุพันธ์
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้น
เมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย
ดอกผลเช่าซื้อรับล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

4.33

กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ (ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)
ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่ออกอยู่ในระหว่างปี ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเท่าเทียม
ผูถ้ ือหุ้นสามัญทุกประการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
3,786,311
5,203,776
921,568
921,568
4.11
5.65

กาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ (พันบาท)
จานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (พันหุ้น)
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)
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4.34

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 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 (อยูใ่ นระหว่างการชาระบัญชี)
บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ทิสโก้ จากัด (1)

ความสัมพันธ์
บริษัทใหญ่
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

(1) จดทะเบียนเสร็จการชาระบัญชีกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563

ยอดคงค้างระหว่างธนาคารฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
ยอดคงค้าง
บริษัทใหญ่
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินรับฝาก
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงินปันผลค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์อื่น
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
บริษัท ไฮเวย์ จากัด
บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จากัด
บริษัท ออล-เวย์ส จากัด
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3,780,000
17,391
29,107
1
1,888,978
126,221

1,098,238
210
4,100,464
120,398

242
4,325
900
15,361
37

199
3,009
2,280
15,417
-

เอกสารแนบ 9 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
เงินรับฝาก
บริษัท ไฮเวย์ จากัด
บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จากัด
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จากัด
บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จากัด
บริษัท ออล-เวย์ส จากัด
บริษัท ไพรมัส ลีสซิ่ง จากัด
บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จากัด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ทิสโก้ จากัด
หนี้สินตามสัญญาเช่า
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
บริษัท ไฮเวย์ จากัด
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ทิสโก้ จากัด
บริษัท ไฮเวย์ จากัด
บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จากัด
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จากัด
บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จากัด
บริษัท ออล-เวย์ส จากัด
บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จากัด
หนี้สินอื่น
บริษัท ไฮเวย์ จากัด
บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จากัด
บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จากัด
กรรมการและพนักงานระดับชัน้ บริหารตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
เงินให้สินเชื่อ (2)
เงินรับฝาก
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129,887
505,711
424,226
62,008
214,454
32,897
1,099

113,782
553,781
295,531
42,813
211,551
32,898
4,186

504,244
139,724
-

98,020
64,335
23,888

1,060
2,677

-

16
7
2
37
48
4
96
-

3
80
1
7
223
69
128
236
1

212,600
13,088
1,498

175,092
38,623
1,723

8,326
198,431

1,846
126,207
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(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
กิจการที่กรรมการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ
มีอิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญ
เงินรับฝาก
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารสาคัญ
เงินรับฝาก
ภาระผูกพัน - การค้าประกัน
บริษัทใหญ่
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จากัด
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จากัด
ภาระผูกพัน - วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด

147,902

510,516

35,880

35,571

1,040

1,040

540
440
200
1,014

540
440
200
1,014

30,000
200,000

30,000
-

(2) รวมเงินให้สินเชื่อสวัสดิการพนักงานและเงินให้สินเชื่อทั่วไป

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้ างของเงิ นให้ กู้ ยื มระหว่ างธนาคารฯและกิ จการที่ เกี่ยวข้ องกั น ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2563 และ 2562 และ
การเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562
บริษัทใหญ่
เงินให้กยู้ ืม
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด
(มหาชน)

-

เพิ่มขึ้น

3,788,000

ลดลง

(8,000)

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563

3,780,000

ในระหว่างปี ธนาคารฯมีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ตกลงกันระหว่างธนาคารฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
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(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
รายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
บริษัทใหญ่
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายการบริหารความเสี่ยงและการเงิน
งานบริหารทรัพยากรบุคคลและงานด้าน
ธุรการ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยรับ
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับเงินให้สินเชื่อ
รายได้ค่าบริการประกันภัย
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินให้สินเชื่อ
ค่าใช้จ่ายค่าบริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับ
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมพนักงาน
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น

เงื่อนไขและนโยบายในการ
กาหนดราคา

2563

2562

19,589
500
1,514,000

127
708
1,500,584

2,653
10,034

6,798
10,034

เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้ารายอื่น
เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้ารายอื่น

16
3,600
61,261
66,238
796,800
630,000

8,768
63,597
45,109
577,890
628,000

41,150
6,234
4,248

44,366
12,964
5,431

เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้ารายอื่น
เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้ารายอื่น
เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้ารายอื่น
เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้ารายอื่น
คานวณจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
คานวณจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดโดย ธปท.
อ้างอิงกับราคาของผู้ให้บริการรายอื่น
เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้ารายอื่น
เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้ารายอื่น

เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้ารายอื่น
เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้ารายอื่น
เป็นไปตามราคาตลาดและ/หรือคานวณจากค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจริงและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดย ธปท.

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสาคัญ
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะสั้น และผลประโยชน์อื่นที่
ให้แก่กรรมการและผู้บริหารสาคัญ ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
178
173
15
15
25
25
218
213

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม
4.35

ส่วนงานดาเนินงาน
ข้ อมู ลส่ วนงานด าเนิ นงานที่ น าเสนอนี้ สอดคล้ องกั บ รายงานภายในของธนาคารฯที่ ผู้ มี อ านาจตั ดสิ นใจสู ง สุ ด ด้ า น
การดาเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจั ดสรรทรั พยากรให้กับส่วนงานและ
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ประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ ผู้มี อานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงานของธนาคารฯคือประธาน
คณะกรรมการบริหาร
เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการบริหารงาน ธนาคารฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และ
บริการ ธนาคารฯมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ประเภท ดังนี้
1.

สินเชื่อรายย่อย เป็นการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดาเป็นส่วนใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก

2.

สินเชื่อธุรกิจ เป็นการให้บริการทางการเงินในรูปแบบของสินเชื่อและบริการที่เกี่ยวข้องให้แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัท
หรื อ กลุ่ ม องค์ ก รธุ ร กิ จ ขนาดกลางหรื อ ขนาดใหญ่ เพื่ อ น าไปใช้ ใ นวั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ า นการพาณิ ช ย์ ต่ า งๆ และ
การให้บริการที่เกี่ยวข้อง

3.

บริหารเงินและอื่น ๆ เป็นส่วนงานที่ทาหน้าที่บริหารสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารและส่วนงานอื่นๆ

ธนาคารฯไม่มีการรวมส่วนงานดาเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น
ผู้มีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงานสอบทานผลการดาเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ธนาคารฯประเมินผลการปฏิ บัติงานของ
ส่วนงานโดยพิจารณาจากกาไรหรือขาดทุนจากการดาเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าค่าใช้จ่ายดาเนินงานโดยใช้
เกณฑ์การปันส่วนตามฐานสินเชื่อและรายได้ดาเนินงานของแต่ละส่วนงานดาเนินงาน อย่างไรก็ตาม ธนาคารฯบริหารงาน
ด้านภาษีเงินได้ของทั้งกลุ่ม ดังนั้น ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มีการปันส่วนให้แต่ละส่วนงานดาเนินงาน
การบันทึกบัญชีสาหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสาหรับรายการธุรกิจ
กับบุคคลภายนอก
ธนาคารฯดาเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย ดังนั้น รายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็น
การรายงานตามภูมิศาสตร์แล้ว
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า
ร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ
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ข้อมูลรายได้และกาไรของส่วนงานของธนาคารฯสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สินเชื่อ
รายย่อย
รายได้
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้
ผลการดาเนินงาน
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้จากการดาเนินงานอื่นๆ
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่นๆ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
กาไรตามส่วนงานก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริหารเงิน
รวม
ตัดรายการ
สินเชื่อธุรกิจ
และอื่นๆ
ส่วนงาน
ระหว่างกัน

งบการเงิน

12,592
-

1,252
-

183
1,954

14,027
1,954

(1,954)

14,027
-

12,592

1,252

2,137

15,981

(1,954)

14,027

10,614
1,687
291

1,149
116
(13)

116
(9)
2,030

11,879
1,794
2,308

(1,954)

11,879
1,794
354

12,592

1,252

2,137

15,981

(1,954)

14,027

(305)
(6,012)
(3,151)

(25)
(482)
(7)

(948)
(1,036)
721

(1,278)
(7,530)
(2,437)

1,954
-

(1,278)
(5,576)
(2,437)

(9,468)

(514)

(1,263)

(11,245)

1,954

(9,291)

3,124

738

874

4,736

-

4,736
(950)
3,786

กาไรสุทธิสาหรับปี
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(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินเชื่อ
รายย่อย
รายได้
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้
ผลการดาเนินงาน
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้จากการดาเนินงานอื่นๆ
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่นๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการ
ด้อยค่า
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
กาไรตามส่วนงานก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

สินเชื่อธุรกิจ

บริหารเงิน
และอื่นๆ

รวม

ส่วน
งาน

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงิน

13,090
-

1,296
-

560
2,992

14,946
2,992

(2,992)

14,946
-

13,090

1,296

3,552

17,938

(2,992)

14,946

10,108
2,642
340

1,173
106
17

480
(7)
3,079

11,761
2,741
3,436

(2,992)

11,761
2,741
444

13,090

1,296

3,552

17,938

(2,992)

14,946

(308)
(6,877)

(23)
(570)

(977)
(2,046)

(1,308)
(9,493)

2,992

(1,308)
(6,501)

(1,494)

77

781

(636)

-

(636)

(8,679)

(516)

(2,242)

(11,437)

2,992

(8,445)

4,411

780

1,310

6,501

-

6,501
(1,297)
5,204

กาไรสุทธิสาหรับปี

ข้อมูลสินทรัพย์รวมของส่วนงานของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

สินเชื่อรายย่อย
186,195
30

สินเชื่อธุรกิจ
36,908
2

บริหารเงิน
และอื่นๆ
41,818
726

รวมส่วนงาน
264,921
758
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

สินเชื่อรายย่อย
204,831
38

สินเชื่อธุรกิจ
33,495
6
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บริหารเงิน
และอื่นๆ
46,962
748

รวมส่วนงาน
285,288
792
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4.36

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ธนาคารฯและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530 ธนาคารฯและพนักงานจ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 - 15 ของเงินเดือน ซึ่งเป็นไป
ตามเงื่อนไขในข้อบังคับของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนสารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ทิสโก้ จากัด และจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจานวน 159 ล้านบาท และ 150 ล้านบาท
ตามลาดับ

4.37

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

4.37.1 การรับอาวัล การค้าประกัน และภาระผูกพัน

การค้าประกันอื่น
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (หมายเหตุฯ ข้อ 4.38.5)
อื่นๆ
รวม

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
497,316
482,094
250,000
76,439
1,189,528
917,044
1,338,700
548,509
3,275,544
2,024,086

4.37.2 คดีฟ้องร้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีคดีซึ่งธนาคารฯถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจานวนรวมประมาณ 388 ล้าน
บาท และ 313 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งผลของคดียังไม่เป็นที่สิ้นสุด ฝ่ายบริหารของธนาคารฯคาดว่าจะไม่ได้รับผลเสียหาย
อย่างเป็นสาระสาคัญจากคดีฟ้องร้องดังกล่าว
4.37.3 ภาระผูกพันอื่น
ก) ธนาคารฯมีภาระผูกพันที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาบริการด้านคอมพิวเตอร์ในการจ่ายค่าบริการตามอัตราคงที่และอัตรา
ผันแปรกับปริมาณและประเภทของการบริการตามที่ระบุในสัญญา
ข)
4.38

ธนาคารฯมีการรับประกันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาโอนขายลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล โดยการรับประกันดังกล่าวมี
กาหนดเวลา 3 ปีภายหลังการโอนขาย ซึ่งจะครบกาหนดภายในเดือนมิถุนายน 2564

การบริหารความเสี่ยง

4.38.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อที่คู่สัญญาหรือผู้กู้ยืมไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงใน
สัญญาทาให้ไม่สามารถชาระหนี้ที่มีต่อธนาคารฯเมื่อครบกาหนดได้ หรือจงใจไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่จะชาระหนี้ให้กับ
ธนาคารฯ ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อหากเกิดขึ้นโดยไม่มีหลักประกันคุ้มครองจะมีผลทาให้ธนาคารฯต้องกันสารองหนี้สูญ
มากขึ้น อันจะส่งผลต่อกาไรสุทธิและเงินกองทุนของธนาคารฯ
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แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชือ่
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อในภาพรวมของพอร์ต
สินเชื่อ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการกาหนดกลยุทธ์ หลักเกณฑ์ และข้อ จากัดต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงจากการให้
สินเชื่อ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีหน้าที่ในการ
ติดตามและทบทวนความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อในระดับภาพรวม รวมถึงรายงานข้อมูลความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อที่มี
ความสาคั ญให้ แก่ คณะกรรมการธนาคารฯได้ รับทราบ โดยมี คณะกรรมการก ากั บความเสี่ ยงท าหน้ าที่ ให้ ค าแนะน า
คณะกรรมการของธนาคารฯเกี่ยวกับกรอบการกากับดูแลความเสี่ยง ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงหัวหน้าหน่วยงาน
บริหารความเสี่ยงปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ทบทวนและสอบทานความเพียงพอและประสิทธิผล
ของนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงการรายงานฐานะความเสี่ยงต่อคณะกรรมการของธนาคารฯ
พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
ในขณะที่ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อเฉพาะด้านในระดับรายการอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะอนุกรรมการพิจารณา
สินเชื่อ และคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อจะทาหน้าที่ดูแลการพิจารณา
และอนุมัติสินเชื่อ สาหรับธุรกรรมที่มีความเสีย่ งอยู่ในระดับต่าสามารถได้รับการพิจารณาจากบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อดูแลความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มี
ปัญหาจะทาหน้าที่ติดตามและจัดการกับการค้างชาระของสินเชื่อที่มีปัญหาและทรัพย์สินรอการขายอย่างใกล้ชิด
กระบวนการประเมินความเสี่ยงที่ประกอบด้วยการจัดอันดับเครดิต การวิเคราะห์การผิดนัดชาระการวิเคราะห์การกระจุกตัว
ของสินเชื่อ และเงินกองทุนที่ใช้ในการรองรับความเสี่ ยงจากการให้สินเชื่ อ เป็ นแนวทางปฏิบัติที่สาคัญของธนาคารฯ
โดยธนาคารฯได้ตระหนักถึงความสาคัญของกระบวนการประเมินความเสี่ยง ดังนั้น การดาเนินงานด้านเครดิตทั้งหมดจะอยู่
ภายใต้กระบวนการอนุมัติสินเชื่อที่เป็นมาตรฐานโดยอาศัยหลักเกณฑ์ในการจัดอันดับเครดิตของสินเชื่อต่างๆ ในส่วนของ
สินเชื่อรายย่อยได้ใช้การจั ดอั นดั บเครดิ ตโดยการพิจารณาถึงลักษณะที่คล้ายคลึ งกั นของสินเชื่อแต่ ละรายโดยอาศั ย
การพิจารณาข้อมูลในภาพรวม สาหรับการพิจารณาอันดับเครดิตของสินเชื่อธุรกิจได้พิจารณาถึงลักษณะความเสี่ยงที่
แตกต่างกันของแต่ละรายธุรกรรม
การจัดการด้านความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเป็นอีกปัจจัยสาคั ญในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการให้
สินเชื่อ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมการกระจุกตัวของสินเชื่อได้ถูกจัดทาโดยคานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
การดาเนินธุรกิจและเงินกองทุนของธนาคารฯ นอกจากนี้ ธนาคารฯมีมาตรการและข้อจากัดของการบริหารความเสี่ยง
ด้านสินเชื่อที่ทั่วถึงและรัดกุม ซึ่งดูแลความเสี่ยงทั้งในระดับภาพรวมของพอร์ตสินเชื่อและระดับรายการ รวมถึงการติดตาม
และจัดการกับสินเชื่อที่มีปัญหาและทรัพย์สินรอการขาย
ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต
ตารางด้านล่างนี้แสดงฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตสาหรับเครื่องมือทางการเงินที่รับรู้และยัง ไม่รับรู้ฐานะเปิด
ต่อความเสี่ยงสูงสุดเป็นมูลค่าขั้นต้นของเครื่องมือทางการเงินโดยไม่คานึงถึงหลักประกันและการดาเนินการใดๆ
เพื่อ
เพิ่มความน่าเชื่อถือ
สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต คือ มูลค่าตามบัญชี
ขั้นต้นก่อนหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สาหรับภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อซึ่งไม่สามารถยกเลิกได้ตลอดอายุของสินเชื่อนั้น ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้า น
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เครดิต คือ จานวนตามข้อตกลงการให้กู้ยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต มีดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
36,962

2562
44,050

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อ

9,433
12
224,740
271,147
1,569

12
7,463
239,272
290,797
625

รวมฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต

272,716

291,422

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ

หลักประกันและการดาเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
ธนาคารฯมีหลักประกันที่ถือไว้และการดาเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ โดยรายละเอียดของฐานะเปิดต่อความ
เสี่ยงที่มีหลักประกันที่ธนาคารฯถือไว้สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละประเภท มีดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ

ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่มี
หลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
33,502
219,226

ประเภทของหลักประกันหลัก
พันธบัตร
ยานพาหนะ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เงินฝาก หลักทรัพย์

การวิเคราะห์คุณภาพด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านเครดิต เป็นความเสี่ยงที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญาจะไม่สามารถปฏิบัติได้ตามสัญญาส่งผลให้ธนาคารฯขาดทุน
ธนาคารฯกาหนดนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงด้านเครดิต โดยทาการวิเคราะห์เครดิตจากข้อมูลของลูกค้า และติดตาม
สถานะของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
ตารางด้านล่าง แสดงข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน จานวนเงินที่แสดงในตารางสาหรับ
สินทรัพย์ทางการเงิน คือ มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น (ก่อนหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) และสาหรับ
ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อ คือ จานวนที่มีภาระผูกพัน
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(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่ไม่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญของ
ความเสี่ยง
ด้านเครดิต
(12-mth ECL)
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
Investment grade
Non-investment grade

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญของ
ความเสี่ยงด้าน
เครดิต
(Lifetime ECL not credit
impaired)

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ
ด้อยค่าด้าน
เครดิต (Lifetime
ECL -credit
impaired)

รวม

36,962
-

-

-

36,962
-

36,962
1

-

-

36,962
1

9,408
-

-

25

9,408
25

9,408
-

-

25
26

9,433
26

-

-

12

12

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

-

-

12
12

12
12

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ค้างชาระ 0 วัน
ค้างชาระ 1 - 30 วัน
ค้างชาระ 31 - 60 วัน
ค้างชาระ 61 - 90 วัน
ค้างชาระมากกว่า 90 วันขึ้นไป

179,481
10,954
-

8,202
8,600
9,327
3,010
-

363
365
274
176
3,988

188,046
19,919
9,601
3,186
3,988

รวม

190,435

29,139

5,166

224,740

5,173

3,422

1,287

9,882
1,056

รวม
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
Investment grade
Non-investment grade
รวม
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจาหน่าย
Investment grade
Non-investment grade
รวม

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สารองส่วนเกิน
รวมค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

10,938
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(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่ไม่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญของ
ความเสี่ยง
ด้านเครดิต
(12-mth ECL)
ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อ
ค้างชาระ 0 วัน
ค้างชาระ 1 - 30 วัน
ค้างชาระ 31 - 60 วัน
ค้างชาระ 61 - 90 วัน
ค้างชาระมากกว่า 90 วันขึ้นไป
รวม
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญของ
สินทรัพย์ทาง
ความเสี่ยงด้าน
การเงินที่มีการ
เครดิต
ด้อยค่าด้าน
(Lifetime ECL - เครดิต (Lifetime
not credit
ECL -credit
impaired)
impaired)

รวม

1,569
-

-

-

1,569
-

1,569
15

-

-

1,569
15

ธนาคารฯมีการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบรวมศูนย์ ภายใต้แนวทางการกากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารฯกาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสมตั้งแต่ขั้นตอนของการพิจารณา
อนุมัติสินเชื่อ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความสามารถในการชาระหนี้ นอกจากนี้ ธนาคารฯได้นาระบบ Credit Scoring
มาใช้กับสินเชื่อเช่าซื้อรายย่อยโดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้สะท้อนความเสี่ยงได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ธนาคารฯได้จัดให้มีการสอบทานสินเชื่อเพื่อตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสินเชื่อเพื่อเป็น
การป้ องกั นและแก้ ไขสิ นเชื่ อที่ จะเป็ น ปั ญหาในอนาคต ดั งนั้ น ธนาคารฯจึ ง ไม่ ค าดว่ าจะได้ รั บความเสี ยหายที่ เป็ น
สาระสาคัญจากการให้สินเชื่อและการค้าประกันการกู้ยืมนี้ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อรวมของธนาคารฯมีการกระจุกตัวอยู่
ในระดับต่าเนื่องจากธนาคารฯมีฐานลูกค้าที่หลากหลายและมีลูกค้ารายย่อยอยู่จานวนมากราย จานวนเงินสูงสุดที่ธนาคาร
ฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน
คุณภาพของความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อของธนาคารฯส่วนใหญ่มาจากเงินให้สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้ อ ซึ่งธนาคารฯ
มีการพิจารณาความเสี่ยงของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ดังนี้
ความเสี่ยงของสินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อที่ไม่เกินกาหนดชาระของธนาคารฯสามารถจาแนกคุณภาพของความเสี่ยงจาก
การให้สินเชื่อออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ สินเชื่อที่มีคุณภาพสูงมาก สินเชื่อที่มีคุณภาพสูง และสินเชื่อที่มีคุณภาพปานกลาง
โดยกาหนดตามประมาณการค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ สินเชื่อที่มีคุณภาพสูงมาก
หมายถึง สินเชื่อที่มีค่ าความเสียหายที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี น้ อยกว่าหรือเท่ากั บร้อยละ 0.2 ของ
ยอดสินเชื่อในกลุ่ม สินเชื่อที่มีคุณภาพสูง หมายถึง สินเชื่อที่มีค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี
ระหว่างร้อยละ 0.2 ถึงร้อยละ 2 และสินเชื่อที่มีคุณภาพปานกลาง หมายถึง สินเชื่อที่มีค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ภายในระยะเวลา 1 ปี มากกว่าร้อยละ 2
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ความเสี่ยงของสินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อจาแนกตามคุณภาพของสินเชื่อได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
สินเชื่อที่ยังไม่เกินกาหนดชาระ
สินเชื่อที่มีคุณภาพสูงมาก
สินเชื่อที่มีคุณภาพสูง
สินเชื่อที่มีคุณภาพปานกลาง

2562

รวม
สินเชื่อที่เกินกาหนดชาระระหว่าง 31 วัน ถึง 90 วัน
สินเชื่อที่เกินกาหนดชาระมากกว่า 90 วัน

53,570
45,175
3,616
102,361
19,418
2,741

56,241
52,635
11,603
120,479
11,569
2,798

รวมทั้งหมด

124,520

134,846

4.38.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
ความเสี่ยงจากการเปลี่ ยนแปลงของราคา คื อ ความเสี่ ยงที่ เกิ ดขึ้นจากการเปลี่ ยนแปลงของราคาของตราสารและ
อัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะมีผลทาให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือเงินกองทุนของธนาคารฯเพื่อให้การบริหารความเสี่ ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงของราคาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
ที่เหมาะสมจะถูกนามาประยุกต์ใช้ โดยความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
ของธนาคารฯจะถู กประเมิ นโดยการใช้ แบบจ าลอง Value at Risk (VaR) รวมถึ งวิ ธี การที่ เหมาะสมกั บลั กษณะของ
ความเสี่ยงแต่ละประเภท นอกจากนี้ ธนาคารฯยังได้ใช้กระบวนการทดสอบย้อนหลัง (Back Testing) ในการตรวจสอบ
ความถูกต้องของแบบจาลอง Value at Risk และการประเมินความเสี่ยงภายใต้ภาวะวิกฤติ (Stress Testing) เพื่อใช้
ประกอบการวั ด ความเสี่ ย งในกรณี ที่ ตั ว แปรจากแบบจ าลองได้ ถู ก ก าหนดให้ อ ยู่ ใ นเหตุ ก ารณ์ ที่ เ ลวร้ า ยที่ สุ ด
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการทาธุรกรรมรวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์จะต้องได้รับการประเมินความเสี่ยงและบริหาร
จัดการอย่างเพียงพอ
4.38.2.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีราคาซื้อขายในตลาด
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของสินทรัพย์ทางการเงินของธนาคารฯที่มีราคาซื้อขายในตลาด ณ วันที่ในงบ
การเงินประเมินโดยแบบจาลองภายในตามหลักการ Value at Risk ค่าความเสี่ยงที่คานวณได้จากแบบจาลอง Value at
Risk เป็นค่าที่ใช้ประมาณมูลค่าความสูญเสียสูงสุดที่อาจจะเกิดขึ้น ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ในกรณีที่คงสถานะ
ของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีราคาซื้อขายในตลาดเป็นระยะเวลา 1 ปี แสดงดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
ณ
วันที่ 31 ธันวาคม
2563
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีราคาซื้อขายในตลาด
ตราสารทุน
ตราสารหนี้

2562
1
4
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4.38.2.2 ความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สินที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สินที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ประเมินจากความอ่อนไหวของรายได้
ดอกเบี้ยสุทธิในระยะเวลา 1 ปี ต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ภายใต้โครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินที่อ่อนไหวต่อ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยของธนาคารฯ ณ วันที่ในงบการเงิน โดยกาหนดให้การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
เกิดขึ้นทันทีและยังไม่พิจารณา ถึงการขยายตัวตามปกติของสินทรัพย์และหนี้สินแสดงดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ความอ่อนไหวของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยขึ้นร้อยละ 1
ดอกเบี้ยลงร้อยละ 1

2562

93.24
(93.24)

1.87
(1.87)

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวของธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปของอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะ
แสดงถึงสภาพของการดาเนินธุรกิจที่แท้จริงได้ดีกว่า ความอ่อนไหวของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เกิดขึ้นจะน้อยกว่าผลกระทบ
ต่ อรายได้ ดอกเบี้ ยสุ ทธิ จ ากการวิ เคราะห์ ข้ างต้ น นอกจากนี้ ความเสี่ ยงของสิ นทรั พย์ และหนี้ สินที่ อ่ อ นไหวต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่แสดงนี้ไม่ได้นับรวมถึงสถานะของตราสารหนี้ที่มีราคาซื้อขายในตลาด ซึ่งได้แสดงไว้ใน
ส่วนของความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีราคาซื้อขายในตลาดแล้ว
4.38.2.3 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ธนาคารฯมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องมือทางการเงินที่สาคัญดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน

รายการ

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด

มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่

ไม่มีดอกเบี้ย

-

33,503

1,216
3,459

1,216
36,962

36,335

4,485
177,196

758
62
4,948
11,209

758
62
9,433
224,740

36,335

215,184

21,652

273,171

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
หรือขาดทุน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
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(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน

รายการ

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด

มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่

ไม่มีดอกเบี้ย

53,371
973
-

150,773
4,406
11,197
448
-

715
138
1,285
734

204,859
5,517
1,285
11,197
448
734

54,344

166,824

2,872

224,040

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยค้างจ่าย

รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน

รายการ

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด

มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่

ไม่มีดอกเบี้ย

25,960

42,101
2,745
203,199

1,099
1,949
22
4,927
10,113

1,099
44,050
22
7,672
239,272

25,960

248,045

18,110

292,115

40,148
227
-

177,617
3,500
18,717
-

668
105
307
988

218,433
3,832
307
18,717
988

40,375

199,834

2,068

242,277

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
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เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่แยกตามวันที่ครบกาหนดหรือวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มี
การกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) โดยนับจากวันที่ในงบการเงินได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ระยะเวลาการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกาหนด
รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและ
เงินกู้ยืม
หนี้สินตามสัญญาเช่า

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ

เมื่อทวงถาม

0 - 3 เดือน

3 - 12 เดือน

1
25
7,839

33,502
2,209
13,305

2,248
36,116

3
101,271

18,665

33,503
4,485
177,196

7,865

49,016

38,364

101,274

18,665

215,184

576

85,141

64,812

244

-

150,773

1.1177

-

701

392

3,313

-

4,406

0.2223

37
-

2,320
-

124

2,220
261

6,620
63

11,197
448

2.7882

613

88,162

65,328

6,038

6,683

166,824

0.4983
1.7556
7.2264

2.5127

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ระยะเวลาการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกาหนด
รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและ
เงินกู้ยืม

เมื่อทวงถาม

0 - 3 เดือน

3 - 12 เดือน

1
4,077

42,100
2,131
15,443

611
40,963

3
116,730

25,986

42,101
2,745
203,199

4,078

59,674

41,574

116,733

25,986

248,045

4,716

89,955

82,251

695

-

177,617

1.7799

63

736

368

2,333

-

3,500

0.4409

37

-

12,000

-

6,680

18,717

2.5911

4,816

90,691

94,619

3,028

6,680

199,834
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1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ

1.2468
1.6729
7.3397
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4.38.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่ธนาคารฯไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชาระเงินเมื่อครบกาหนด
เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนใหม่มาให้ได้เพียงพอต่อความต้องการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งอาจทาให้เกิดความเสียหายต่อธนาคารฯได้ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากปัจจัยทั้งภายใน
และภายนอก โดยปัจจัยภายในขึ้นอยู่กับโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สินและการสารองสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อ
นามาใช้รองรับความต้องการ ส่วนปัจจัยภายนอกขึ้นอยู่กับภาวะสภาพคล่องของตลาดและความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงินเป็น
หลัก
แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยหน่วยงานบริหารเงินจะ
ทาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการจัดการฐานะสภาพคล่องในแต่ละวันให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยง
ของธนาคารฯ รวมถึงตามเกณฑ์ของทางการ หน่วยงานบริหารความเสี่ยงจะติดตามและควบคุมการดารงฐานะสภาพคล่อง
ของธนาคารฯให้เป็นไปตามขอบเขตที่กาหนด
นโยบายหลักในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องประกอบด้วย การบริหารจัดการโครงสร้างกระแสเงินสด การกระจุก
ตั ว ของเงิ น ฝาก สิ น ทรั พ ย์ สภาพคล่ อ ง รวมถึ ง แผนฉุ ก เฉิ น เพื่ อ การบริ ห ารสภาพคล่ อ งในยามวิ ก ฤติ (Emergency
Contingency Plan) กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้พิจารณาถึงสภาพคล่องในตลาด รวมทั้งผลกระทบ
ต่อสถานะความเสี่ยงของธนาคารฯในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้คาดการณ์ขึ้น ในส่วนของความเสี่ยงจากความไม่
สอดคล้องกันของกระแสเงินสดจากสินทรัพย์และหนี้สินตามอายุสัญญา (Maturity Mismatch) และระดับของสินทรัพย์
สภาพคล่องสูงมีอย่างเพียงพอและจะถูกติดตามอย่างสม่าเสมอ การจัดหาแหล่งเงินทุนและการกระจุกตัวของแหล่งเงินทุน
จะต้องถูกวางแผนเพื่อให้ความเสี่ยงและผลตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ แผนฉุกเฉินสาหรับการบริหาร
จัดการสภาพคล่องในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจได้ถูกจัดทาขึ้นเพื่อให้สามารถนามาใช้ได้ทันเวลา นอกจากเครื่องมือที่กล่าวไว้
ข้างต้น ธนาคารฯยังกาหนดสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากและเงินกู้ ระดับของสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อควบคุมความเสี่ยง โดย
ฐานะความเสี่ยงด้านสภาพคล่องจะถูกติดตามอย่างสม่าเสมอเป็นรายวันและรายงานต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารฯมีการพิจารณาสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง โดยพิจารณาทั้งสถานการณ์ของธนาคารฯและสถานการณ์ที่
อาจจะเกิดขึ้นทั้งระบบสถาบันการเงิน ซึ่งทาให้มีปริมาณเงินไหลออกจากธนาคารฯมากกว่าปกติ
ธนาคารฯมีแหล่งที่มาของเงินทุนที่สาคัญจากการระดมเงินฝากเป็นหลัก โดยจากสถานการณ์ที่ผ่านมาเงินทุนจากเงินฝาก
ยังมีอัตราการเบิกถอนเมื่อครบอายุที่ต่า โดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะฝากเงินกับธนาคารฯต่อไป นอกจากนี้ ธนาคารฯยังมีหุ้นกู้
ทั้งประเภทไม่ด้อยสิทธิและด้อยสิทธิอีกจานวนหนึ่ง สาหรับการใช้ไปของเงินทุนนั้น ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของเงินให้
สินเชื่อเป็นหลัก โดยเงินทุนส่วนหนึ่งจะดารงเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ทั้งนี้ ธนาคาร
มีวงเงินที่อาจจะให้สนิ เชื่อภายในกลุ่มธุรกิจการเงินเพื่อเป็นการสนับสนุนสภาพคล่องยามจาเป็นสาหรับบริษัทในกลุ่ม
เมื่อครบกาหนดอายุสัญญา หนี้สินส่วนใหญ่ของธนาคารฯจะยังคงถูกนามาฝากใหม่ในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 90 โดยเฉลี่ย
ดังนั้น เมื่อพิจารณาพฤติกรรมดังกล่าวปริมาณเงินจะต่ากว่าข้อมูลตามระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกาหนด ทั้งนี้ ปริมาณ
หนี้สินที่มีระยะเวลาคงเหลือน้อยกว่า 3 เดือนส่วนหนึ่งนั้นเป็นเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ ซึ่งเงินฝากทั้งสอง
ประเภทดังกล่าวจะมีลักษณะไม่อ่อนไหวและไม่มีการเคลื่อนย้ายปริมาณเงินที่รวดเร็ว
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4.38.3.1 ปริมาณและองค์ประกอบสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและอัตราส่วนการวัดค่าความเสี่ยง
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
องค์ประกอบของสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ
รวมสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง (1)
ความต้องการสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ (1)

1,216
36,961
9,410
47,587

1,099
44,050
7,466
52,615

34,142

38,862

(1) สินทรัพย์สภาพคล่องและความต้องการสินทรัพย์พิจารณาตามเกณฑ์ภายใน

ธนาคารฯมี น โยบายในการด ารงฐานะสิ น ทรั พ ย์ สภาพคล่ อ งตามเกณฑ์ ภายในของธนาคารฯ โดยจะต้ อ งสู ง กว่ า
ความต้องการสินทรัพย์สภาพคล่อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯมีสินทรัพย์สภาพคล่องสูงกว่า
ความต้องการสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ภายใน นอกจากนี้ ธนาคารฯยังมีกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน รวมถึง
วงเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารซึ่งเพียงพอที่จะรองรับความต้องการสภาพคล่องที่อาจจะเกิดขึ้น
4.38.3.2 วันที่ที่ครบกาหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

3 - 12
เดือน

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มี
การด้อยค่า
ด้านเครดิต
(Nonไม่มีกาหนด performing)

เมื่อ
ทวงถาม

0 - 3 เดือน

1,216
3,459

33,503

-

-

-

-

-

1,216
36,962

7,710

62
4,547
14,820

4,858
40,732

3
122,139

34,173

758
-

25
5,166

758
62
9,433
224,740

12,385

52,932

45,590

122,142

34,173

758

5,191

273,171
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1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม
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(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้าประกัน การ
กู้ยืม
ภาระผูกพันอื่น

เมื่อ
ทวงถาม

0 - 3 เดือน

3 - 12
เดือน

54,662
1,111
1,285
37
18

85,141
701
2,320
457

57,113

2
-

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มี
การด้อยค่า
ด้านเครดิต
(Nonไม่มีกาหนด performing)

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

64,812
392
124
257

244
3,313
2,220
261
2

6,620
63
-

-

-

204,859
5,517
1,285
11,197
448
734

88,619

65,585

6,040

6,683

-

-

224,040

1,190

32
179

24
1,159

-

439
250

-

497
2,778

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ดอกเบี้ยค้างจ่าย

เมื่อ
ทวงถาม

0 - 3 เดือน

3 - 12
เดือน

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

1,099
1,950
3,769

42,100
22
5,798
16,418

1,662
43,825

3
134,281

35,687

209
-

5,292

1,099
44,050
22
7,672
239,272

6,818

64,338

45,487

134,284

35,687

209

5,292

292,115

45,532
395
307
37
25

89,955
736
538

82,251
368
12,000
418

695
2,333
7

6,680
-

-

-

218,433
3,832
307
18,717
988

46,296

91,229

95,037

3,035

6,680

-

-

242,277
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หนี้ที่ไม่ก่อให้
ไม่มีกาหนด เกิดรายได้

รวม
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(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ

เมื่อ
ทวงถาม

0 - 3 เดือน

2
-

1
917

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้าประกัน
การกู้ยืม
ภาระผูกพันอื่น

3 - 12
เดือน

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

21
489

-

32
60

หนี้ที่ไม่ก่อให้
ไม่มีกาหนด เกิดรายได้

426
76

รวม

-

482
1,542

สาหรับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง
(Liquidity Coverage Ratio) ของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารฯจะเปิดเผยใน Website ของธนาคารฯ
ภายในเดือนเมษายน 2564
4.38.4 ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนจะได้รับผลกระทบในทางลบเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ทั้งนี้ ธนาคารฯไม่มีนโยบายถือฐานะดังกล่าว
4.38.5 ตราสารอนุพันธ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯมีนโยบายในการทาสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign
exchange contract) เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงิน โดยธนาคารฯจัดประเภทตรา
สารอนุพันธ์เป็นเพื่อค้าและรับรู้มูลค่ายุติธรรมเข้ากาไรหรือขาดทุน ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา
ปี 2564

มูลค่าสัญญา
(Notional amount)
1,190

กาไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
62
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา
ปี 2563

มูลค่าสัญญา
(Notional amount)

กาไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
917
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4.39

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน - ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่า
ยุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่ายุติธรรม

มูลค่า
ตามบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เงินลงทุน - ตราสารหนี้
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อาคารชุดสานักงาน
สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผย
มูลค่ายุติธรรม
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หนี้สินทางการเงินที่เปิดเผย
มูลค่ายุติธรรม
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยค้างจ่าย

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

759

3

-

756

759

62
9,433

-

62
9,433

-

62
9,433

28
614

-

-

28
614

28
614

1,216
3,459
-

33,502
52,859

167,784

1,216
36,961
220,643

54,086
1,111
1,285
7

150,773
4,406
10,599
448
727

-

204,859
5,517
1,285
10,599
448
734

1,216
36,961
214,858 (1)

204,859
5,517
1,285
11,197
448
734

(1) มูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับก่อนหักสารองส่วนเกินจานวน 1,056 ล้านบาท
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(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่ายุติธรรม

มูลค่า
ตามบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
ตราสารหนี้
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อาคารชุดสานักงาน
สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผย
มูลค่ายุติธรรม
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนทั่วไป
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หนี้สินทางการเงินที่เปิดเผย
มูลค่ายุติธรรม
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ดอกเบี้ยค้างจ่าย

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

22

-

22

-

22

3
7,463

3
-

7,463

-

3
7,463

28
624

-

-

28
624

28
624

1,099
2,240
-

41,810
53,810

756
183,822

1,099
44,050
756
237,632

40,816
332
307
8

177,617
3,500
18,801
980

-

218,433
3,832
307
18,801
988

1,099
44,050
206
232,754 (2)

218,433
3,832
307
18,717
988

(2) มูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับก่อนหักสารองส่วนเกินจานวน 3,563 ล้านบาท

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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5.

เงินปันผลจ่าย
อนุมัติโดย

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล
สาหรับปี 2562

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ
ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 16
ธันวาคม 2562

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นสามัญ

(บาทต่อหุ้น)
4.45

(บาทต่อหุ้น)
4.45

รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2562

4,101

เงินปันผลจ่าย
ในเดือน

มกราคม 2563

4,101

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล
สาหรับปี 2562

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 10
เมษายน 2563

1.06

1.06

977

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล
สาหรับปี 2563

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ
ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 17
ธันวาคม 2563

2.05

2.05

1,889

รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2563

6.

จานวน
เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)

พฤษภาคม 2563

มกราคม 2564

2,866

การจัดประเภทรายการใหม่
ธนาคารฯได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตามที่จัดประเภทใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์อื่น
หนี้สิน
หนี้สินอื่น

ตามที่เคยรายงานไว้

1,333,868

1,356,706

6,221,590

6,244,428

ธนาคารฯไม่ได้แสดงรายการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 เพื่อการเปรียบเทียบเนื่องจากการจัดประเภทรายการใหม่ข้างต้นไม่มี
ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินอย่างมีสาระสาคัญ
7.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารฯเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
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สรุปตำแหน่งรำยกำรที่กำหนดตำมแบบรำยงำนประจำปี (แบบ 56-2)
หัวข้อ

หน้ำ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

หน้า 3 ถึง 6

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

หน้า 7 ถึง 19

3. ปัจจัยความเสี่ยง

หน้า 20 ถึง 35

4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น

หน้า 41 ถึง 42

5. ผู้ถือหุ้น

หน้า 43

6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หน้า 46

7. โครงสร้างการจัดการ

หน้า 47 ถึง 72

8. การกากับดูแลกิจการ

หน้า 73 ถึง 93

9. ความรับผิดชอบต่อสังคม

หน้า 94 ถึง 99

10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน้า 100 ถึง 103

11. รายการระหว่างกัน

หน้า 104

12. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ

หน้า 105 ถึง 111

13. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
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หมายเหตุ:

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของธนาคาร
ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของของบริษัท (www.tisco.co.th)
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