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รายงานจากคณะกรรมการ
ในปี 2563 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อประชาชนและเศรษฐกิจทั่วโลก
จากการเพิ่มขึ้นของจานวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิต มาตรการล็อกดาวน์ในภาคธุรกิจ การจากัดการเดินทาง และการกักตัวผู้ที่มีความเสี่ยง
ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะงักงันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน สาหรับประเทศไทย ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะสามารถควบคุมสถานการณ์
การแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี แต่ การชะลอตัวอย่ างรุนแรงของภาวะเศรษฐกิ จก็ได้ส่งผลให้ รายได้ปรับตั วลดลง ขณะที่ระดั บ
หนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นจากการกู้ยืมเพื่อประคับประคองตนและกิจการให้ผ่านวิกฤตการณ์นี้
เพื่อช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 1.9 ล้านล้านบาท
ทั้งมาตรการเงินชดเชยการว่างงาน มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศ มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าสาหรับ
ผู้ประกอบการ SME และจัดตั้งกองทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน ในขณะเดียวกัน ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) ได้ปรับลดอัต ราดอกเบี้ยนโยบายลงถึงสามครั้งในระหว่างปี จนมาอยู่ที่ร้อยละ 0.5 และออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้
รายย่อยและลู กหนี้ภาคธุรกิจ โดยสนับสนุนให้ธนาคารลดภาระหนี้และช่ วยเหลื อด้านสภาพคล่ องแก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ
ในหลายรูปแบบ เช่น การยืดระยะเวลาชาระหนี้ การพักหนี้ และการลดดอกเบี้ย คิดเป็นมูลหนี้ทั้งหมดที่ได้รับความช่วยเหลือ
ตามมาตรการของ ธปท. สูงสุดถึง 7.2 ล้านล้านบาท ในไตรมาสที่ 3
ระบบธนาคารในปี 2563 ยังคงเข้มแข็งและมีเสถียรภาพจากระดับเงินกองทุนที่แข็งแกร่งและมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้
ที่รั ดกุมเป็ นระบบ แม้ จะต้ องเผชิญกั บความท้าทายจากรายได้ของธุ รกิ จหลั กที่ลดลงและการเพิ่ มสารองเผื่ อหนี้สงสั ยจะสู ญ
เพื่อรองรับความเสี่ยงด้านเครดิตในช่วงวิกฤต อัตราสินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ สิ้นปี 2563 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 2.98 ในปีก่อนหน้า
มาอยู่ที่ร้อยละ 3.12 ซึ่งอาจยังไม่สะท้อนผลกระทบทั้งหมดจากวิกฤตครั้งนี้เนื่องจากยังมีลูกหนี้อยู่ภายใต้มาตรการช่วยเหลือ
จานวนมาก อย่างไรก็ดีธนาคารส่วนใหญ่ได้เพิ่มการกันสารองเพื่อรองรับความเสี่ยงล่วงหน้า และจากัดการจ่ายเงินปันผลปี 2563
ไม่เกินร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิและไม่เกินอัตราการจ่ายปันผลของปีก่อนหน้า ตามแนวทางของ ธปท. เพื่อรักษาความแข็งแกร่ง
ของฐานะการเงินให้พร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนในอนาคต
ธุรกิจของทิสโก้ก็ได้รับผลกระทบจากการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สูญที่สูงขึ้นและรายได้ค่าธรรมเนียมที่ลดลงจากการชะลอตัว
ทางธุรกิจเช่นกัน โดยกาไรสุทธิลดลงร้อยละ 16.6 และสินเชื่อรวมลดลงร้อยละ 7.4 จากปีก่อนหน้า ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากนโยบาย
การปล่อยสินเชื่อใหม่อย่างระมัดระวัง อย่างไรก็ดี ทิสโก้ได้พิจารณาออกมาตรการหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับลูกหนี้แต่ละประเภท
ทั้งลูกหนี้บรรษัท ลูกหนี้ SME และลูกหนี้รายย่อย เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ทุกกลุ่มให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้ โดยให้ความช่วยเหลือ
ลูกหนี้ไปแล้วทั้งสิ้นถึงร้อยละ 24 ของสินเชื่อรวม ทั้งนี้ การเริ่มฟื้นตัวของธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลังจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลและการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศได้ส่งผลให้ลูก หนี้ส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของทิสโก้สามารถ
กลับมาชาระหนี้ได้ตามปกติ ทาให้ยอดหนี้ที่ยังอยู่ในมาตรการ ณ สิ้นปี 2563 เหลือเพียงร้อยละ 4 ของสินเชื่อรวม
ถึงแม้ว่าสถานการณ์ในปีที่ผ่านมาจะเต็มไปด้วยความยากลาบากและความไม่แน่นอน แต่ทิสโก้ก็ยังคงรักษาคุณภาพ
ของสินทรัพย์ได้ เป็นอย่างดี โดยมีอัตราสินเชื่อด้อยคุณภาพค่อนข้างคงที่ ที่ร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกั บร้อยละ 2.4 ในปี ก่อนหน้ า
อย่างไรก็ตาม ทิสโก้คาดว่าผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 ยังคงสร้างแรงกดดันและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทิ สโก้
จึงใช้นโยบายการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่างระมัดระวังตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ (TFRS 9) โดยตั้งสารองค่าเผื่อหนี้
สงสั ยจะสูญเพิ่มมากขึ้ นให้ ครอบคลุ มความเสี่ยงด้านเครดิตที่ อาจเกิ ดขึ้นในอนาคต ส่ งผลให้อั ตราส่ วนเงินสารองต่ อสินเชื่ อ
ด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้นมาที่ระดับร้อยละ 210 ณ สิ้นปี 2563 ในขณะที่ระดับเงินกองทุนยังคงแข็งแกร่ง ด้วยอัตราส่วนเงินกองทุน
ทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยงและอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคาร ที่สูงถึงร้อยละ 22.8 และ 18.1 ตามลาดับ
สาหรับธุรกิจธนบดีธนกิจและธุรกิจตลาดทุนในปี 2563 มีการเติ บโตเป็นอย่างดี ธุรกิจธนบดี ธนกิจประสบความสาเร็ จ
อย่างสูงในการสร้างผลตอบแทนและมูลค่าเพิ่มแก่พอร์ตการลงทุนของลูกค้าอย่างสม่าเสมอ จากการนาเสนอกองทุนรวมซึ่งมี
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การลงทุนตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของโลกหรือเมกะเทรนด์ ในจังหวะที่เหมาะสม กองทุนที่โดดเด่นในปี 2563 อาทิ
กองทุนไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์ กองทุนโกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ กองทุนคลาวด์คอมพิวติ้ง กองทุนนวัตกรรมเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
แห่งอนาคต และกองทุนไชน่า เทคโนโลยี ซึ่งได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ให้แก่ธุรกิจจัดการกองทุน โดยหลายกองทุนมี ผลการดาเนินงาน
ที่ดีในระดับต้นๆ ของอุตสาหกรรม และสร้างผลตอบแทนได้เป็นที่ น่าพอใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวด้วยผลงานอันโดดเด่นนี้
บลจ.ทิสโก้ จึงได้รับรางวัล “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น ” จาก SET Awards 2020 ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง และ “กองทุน
ยอดเยี่ยมแห่งปี 2563” ประเภทกองทุนตราสารทุนทั่วไป จาก Money & Banking Awards 2020 ในด้านธุรกิจหลักทรัพย์ก็ถือเป็น
ปีที่ปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์แม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19
โดย บล.ทิสโก้ ได้จับมือกับพันธมิตรรายใหม่อย่าง Jefferies ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนาจากสหรัฐอเมริกาที่จะมาช่วยสนับสนุน
ลูกค้าสถาบันต่างประเทศที่ต้องการเข้ามาลงทุนในตลาดทุนไทยในอนาคต
จากการที่ทิสโก้ยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและพร้อมปรับตัวภายใต้ความท้าทายต่างๆ มาโดยตลอดทาให้ทิสโก้
ได้รับรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2020” กลุ่มธุรกิจการเงิน จาก Money & Banking Awards 2020 และได้รับคัดเลือกเป็น
“หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment -THSI) ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 และได้รับการประกาศเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
นอกจากนี้ บริษัทไฮเวย์ หนึ่งในบริษัทลูกของกลุ่มทิสโก้ ยังได้รับรางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจาปี 2562”
จากคินเซ็นทริค ประเทศไทย (Kincentric Thailand) และทิสโก้ได้รับรางวัลชมเชย “นวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประจาปี 2563” จากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยจากการนา “การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)” มาพัฒนา
กระบวนการคิดให้แก่พนักงาน สิ่งเหล่านี้สะท้อนค่านิยมของทิสโก้ที่ให้ความสาคัญกับพนั กงานซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุด
ขององค์ กร ทั้งในด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่ อเนื่อง รวมถึ งส่งเสริ มความปลอดภั ย
และสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกด้วย
ทิสโก้ดาเนินธุรกิจบนหลักความรับ ผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) โดยเฉพาะ
การส่งเสริ มความรู้ทางการเงินและการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของชุมชน แต่ เนื่องด้ วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด -19
ในปัจจุบัน จึงทาให้การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ได้ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่ที่เหมาะสม อาทิ โครงการให้ความรู้ทางการเงิน
ที่เปลี่ยนการนาเสนอความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการวางแผนการใช้จ่ายในครัวเรือนมาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์แทน
นอกจากนี้ ทิ สโก้ ยั งคงดาเนิ นโครงการอื่ นที่ส่งเสริ มโอกาสทางการศึ กษาและสาธารณสุ ขอย่างต่อเนื่ อง โดยในปี นี้ โครงการ
อาคารเรียน “ทิสโก้ ร่วมใจ 8” ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์ พร้อมส่งมอบเพื่อพัฒนาการศึกษาให้แก่ชุมชนใน จ.สมุทรสงคราม
ในปี 2564 นี้ การแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็ นที่ คาดว่าจะยั งคงอยู่ ต่อไป ถึ งแม้ว่ าจะมีสัญญาณที่ดี จากความสาเร็ จ
ในการพัฒนาวัคซีน แต่อาจต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าการใช้ชีวิตของประชาชนและการฟื้นตัวของภาคธุรกิจจะกลับไปสู่ภาวะปกติ
ก่อนการเกิดโรคระบาด ทิสโก้ยังคงดาเนินนโยบายธุรกิจอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนและ
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้ น และปรั บโมเดลธุรกิ จให้พร้อมรับมื อการเปลี่ ยนแปลงด้ านดิจิ ทัลและเทคโนโลยีของโลกที่ถูกเร่งเร็วขึ้ น
จากสถานการณ์ของโรคระบาด เพื่อให้ธุรกิจผ่านพ้นวิกฤตและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการให้สินเชื่อและดาเนินธุรกิจ
อย่างรับผิดชอบ ด้วยความตระหนักในหน้าที่ของการเป็นองค์กรที่ดีทมี่ ีส่วนช่วยผลักดันโลกไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้น
ในโอกาสนี้ คณะกรรมการขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้การสนับสนุนทิสโก้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด
และขอขอบคุณเป็นพิเศษแก่คณะผู้บริหารและพนักงานทิสโก้ สาหรับความทุ่มเทและความมุ่งมั่นในช่วงเวลาแห่งความยากลาบากนี้
เชื่อว่าด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย ทิสโก้จะสามารถก้าวผ่านวิกฤตที่ยาวนานนี้ และฝ่าฟันความท้าทายต่างๆ ที่จะมาถึงในอนาคต
ได้เป็นอย่างดี
คณะกรรมการ
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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
กลุ่มทิสโก้ได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้น ให้บริษัทโฮลดิ้งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่ม ในปี พ.ศ. 2551 ธนาคารทิสโก้ จากัด
(มหาชน) (“ธนาคาร” หรือ “ธนาคารทิสโก้ ”) ได้ยื่นขอจัด ตั้ง กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
พ.ศ. 2551 กับธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจัดตั้ง บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) มีสถานะเป็นบริษัทมหาชน
ที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์เป็นบริษัทโฮลดิ้ง และเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มทิสโก้แทนธนาคารทิสโก้
ปัจจุบันบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และ
ไม่มีการประกอบธุรกิจอื่นใด มีธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) เป็นบริษัทแกนของกลุ่ม ให้บริการทางการเงินหลากหลายรูปแบบ
ทั้งธุรกิจธนาคารพาณิชย์และสินเชื่อ รวมถึงธุรกิจตลาดทุน
1.1

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

เพื่อเป็นทิศทางและเป้าหมายที่เป็นหนึ่งเดียวกันของทั้งกลุ่ม กลุ่มทิสโก้กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และ
คุณค่า (Value) ขององค์กรอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร วิสัยทัศน์ คือ ภาพความมุ่งหวังสูงสุดที่องค์กรต้องการบรรลุพันธกิจ
คือ ภารกิจ และหลั กปฏิบั ติที่ อ งค์ กรยึด ถือ ในการดาเนิ น ธุร กิจ ส่ วนคุ ณค่ าหลัก คื อ หลัก การร่ ว มกั นที่ ผู้บ ริห ารและพนั กงาน
ใช้ดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ขององค์กร คือ “สร้างโอกาสให้ชีวิต”
พันธกิจขององค์กร คือ “ทิสโก้เป็นองค์กรแห่งการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ที่มุ่งเน้นการนาเสนอผลิตภัณฑ์การเงินอันมีคุณค่า
ให้กับลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญอย่ างเป็นผู้นาและมืออาชีพ ทิสโก้มุ่งมั่นที่จะขยายบริการให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า
ในทุกพื้นที่ โดยให้ความสาคัญกับการริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การเงินใหม่ๆ และการให้คาแนะนาที่สรรค์สร้างโอกาสทางการเงิน
ของลู ก ค้ า ในทุ ก ช่ ว งของชี วิ ต การพั ฒ นาบุ ค ลากรอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและการลงทุ น ในเทคโนโลยี ชั้ น น าคื อ หั ว ใจของบริ ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ของเรา ทิสโก้ยังยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และโปร่งใส เพื่ อสร้างสรรค์คุณค่า
อย่างยั่งยืนเพื่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม”
ค่านิยมขององค์กร กลุ่มทิสโก้มีค่านิยมองค์กรซึ่งถือเป็นหัวใจสาคัญของการให้บริการแก่ลูกค้า และเป็นคุณค่าที่มุ่งปลูกฝัง
แก่พนักงานทุกคน เพื่อพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมองค์กรและเป็นแม่บทในการสร้างทัศนคติของการทางานอย่างมืออาชีพ ค่านิยม
ที่กลุ่มทิสโก้ให้ความสาคัญ ได้แก่
1) ลูกค้าเป็นหลัก

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

2) เชี่ยวชาญอย่างผู้นา

บุคลากรของทิสโก้จะต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้มีขีดความสามารถและทักษะ
ที่โดดเด่น สะท้อนความเป็นผู้นาในด้านคุณภาพบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

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
สร้างทางเลือกในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงิน

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
นอกจากการวางแผนแบบองค์ รวมที่ครบถ้วนแล้ว กลุ่มทิสโก้ ได้ ถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบัติ งานโดยเชื่อมโยงทั้งใน
ด้านการเงิน ลูกค้า กระบวนการภายใน และการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยกาหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator)
ของแต่ละสายธุรกิจ ทีเ่ ชื่อมโยงกับระบบการบริหารผลงาน (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
เพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กรตามวิสัยทัศน์และภารกิจที่วางไว้ กลุ่มทิสโก้ดาเนินแผนกลยุทธ์องค์กรในปี 2563 โดยมีประเด็น
ที่มุ่งเน้น ดังนี้
 ขยายบริการสินเชื่อครอบคุลมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ผ่านสาขาสินเชื่อรายย่อย ภายใต้แบรนด์ “สมหวัง เงินสั่งได้” เพิ่มขึ้นอีก
60 สาขา เป็น 347 สาขา ณ สิ้นปี 2563 เพื่อรองรับความต้องการสินเชื่อจานาทะเบียนทีข่ ยายตัวอย่างต่อเนื่อง
 มุ่งเน้นการให้บริการที่ปรึกษาการลงทุน และวางแผนทางการเงิน ครอบคลุมผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
และสุขภาพจากหลากหลายบริษัท (Open-Architecture) และพัฒนาคุณภาพของผู้จัดการธนบดี เพื่อให้บริการวางแผน
การเงิน การลงทุน และการจัดการสินทรัพย์แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นนายหน้าขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมของ
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บลจ. ชั้นนา 12 แห่ง และมีผู้จัดการธนบดีที่ขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพผู้ช่วยนักวางแผนการเงิน และนักวางแผนการเงิน
(AFPT/CFP) จานวนถึง 83 คน ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มทิสโก้เป็นผู้นาในการออกและคัดสรรกองทุนประเภท
Theme Fund ทีส่ อดคล้องกับสถานการณ์ตลาดที่มีความเสี่ยงสูงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกอันเป็นผลจากการ
แพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ซึ่งสามารถตอบโจทย์การลงทุนในระยะยาว และเป็นบริบทโลกในอนาคต (Mega Trend)
โดยในปีที่ผ่านมา กองทุนประเภท Theme Fund ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม และสร้างผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจ
สาหรั บผลิ ตภั ณฑ์ ประกั น กลุ่ มทิ สโก้ ได้ น าเสนอบริ การที่ ปรึ กษาด้ านประกั นสุ ขภาพ (Health Protection Advisory)
โดยคัดสรรประกันสุขภาพจากบริษัทประกันภัยชั้นนาที่มีความเชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพ ให้คาแนะนาและเปรียบเทียบ
ความคุ้มค่าของแผนประกันสุขภาพที่เหมาะสมกับลูกค้า 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) และบริษัท ออล-เวย์ส จากัด บริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ ลงนามในสัญญาโอนขาย
ลูกหนี้สินเชื่อส่ วนบุคคลและธุ รกิจบัตรเครดิ ตให้แก่ ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็ น. เอ. สาขากรุงเทพ โดยธนาคารทิสโก้ จากั ด
(มหาชน) โอนขายลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลแก่ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 และบริษัท
ออล-เวย์ส จากัด โอนขายธุรกิจบัตรเครดิตให้แก่ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561
 ในปี 2562 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ (บล.ทิสโก้) ลงนามในข้อตกลงยุติความร่วมมือ
ทางธุรกิจใน “บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนดอยซ์ ทิสโก้ จากัด ” ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบล.ทิสโก้ และ
กลุ่มธนาคารดอยซ์แบงก์ ดาเนินธุรกิจภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
ในประเทศไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 นอกจากนี้ บริษัท ไฮเวย์ จากัด บริษัทย่อยที่ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและ
สินเชื่อจานาทะเบียนมอเตอไซค์ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 600 ล้านบาท จากเดิม 100 ล้านบาท ในเดือนพฤษภาคม
2562 เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
 ในปี 2563 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด ประกาศความร่วมมือในการเป็นพันธมิตร (Co-Brand Alliance) กับ Jefferies
Hong Kong Limited โดยภายใต้ ความร่วมมือนี้ บล.ทิสโก้ จะพั ฒนาและให้บริ การงานวิ จัยหลักทรัพย์ ของบริ ษั ท
จดทะเบี ย นไทย รวมถึ ง บริ ก ารที่ ปรึ ก ษาด้ านการลงทุ น บริ ก ารด้ านการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ และการเข้ าถึ ง บริ ษั ท
แก่นักลงทุนสถาบันที่เป็นลูกค้าของ Jefferies ที่กระจายอยู่ทั่วโลก ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวมีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่
วันที่ 21 ตุลาคม 2563
นอกจากนี้ กลุ่มทิสโก้ได้ยังพัฒนาช่องทางดิจิทัลเพื่ออานวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ
ลูกหนี้ได้อย่างครอบคลุมและรวดเร็ว ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบในการลดภาระการชาระหนี้
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย
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1.3

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริ ษั ท ทิ ส โก้ ไ ฟแนนเชี ย ลกรุ๊ ป จ ากั ด (มหาชน) ประกอบธุ ร กิ จ การถื อ หุ้ น ในบริ ษั ท อื่ น (Holding Company) และ
ไม่ มี การประกอบธุ รกิ จอื่ นใด ดั งนั้ นการประกอบธุ รกิ จจึ งแบ่ งตามลั กษณะการประกอบธุ รกิ จของบริ ษั ทในกลุ่ ม ซึ่ งสามารถ
แบ่งตามประเภทธุรกิจหลักได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์และสินเชื่อ และกลุ่มธุรกิจตลาดทุน โดยให้บริการทาง
การเงิ น ในรู ป แบบต่ า งๆ ผ่ า นบริ ษั ท ในเครื อ เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการด้ า นการเงิ น ของลู ก ค้ า อย่ า งครบวงจร
ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มทิสโก้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้
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รายละเอียดของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นทางตรงตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท/สถานที่ตั้งสานักงานใหญ่
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)/1
เลขที่ 48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 1
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2633 6000
โทรสาร 0 2633 6800
บริษัท ไฮเวย์ จากัด
เลขที่ 2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0 2319 1717
โทรสาร 0 2308 7405
บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จากัด
เลขที่ 48/30 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 16
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2638 0900 โทรสาร 0 2638 0913
บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จากัด
เลขที่ 48/51 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 22
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2633 6060 โทรสาร 0 2633 4400
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
เลขที่ 48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 4
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2633 6999 โทรสาร 0 2633 6660
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
เลขที่ 48/16-17 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2633 6000 กด 4
โทรสาร 0 2633 7300
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จากัด
เลขที่ 48/12 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 6
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2633 4299 โทรสาร 0 2633 7600

จานวนหุ้นที่
ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนชาระแล้ว ออกจาหน่าย
แล้ว
ธนาคารพาณิชย์

สามัญ
บุริมสิทธิ
รวม

เช่าซื้อและ
สินเชื่อรายย่อย

สามัญ
บุริมสิทธิ
รวม

600,000,000

เช่าซื้อและลีสซิ่ง

สามัญ

นายหน้า
ประกันภัย

สามัญ

หลักทรัพย์

สามัญ

ธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทกิจการ
จัดการลงทุน

สามัญ

100,000,000

100,000,000

บริการงาน
สนับสนุน

สามัญ

20,000,000

20,000,000

การถือหุ้นของบริษัท
จานวน
อัตรา
หุ้นที่ถือ การถือหุ้น
(ร้อยละ)

921,567,588 921,452,713
104
9,215,676,920 9,215,676,920 921,567,692 921,452,713
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99.99

5,994,496
5,500
5,999,996

100.0

600,000,000

5,994,500
5,500
6,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000

29,400

49.00

100,000,000

100,000,000

1,000,000

999,965

100.00

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

99,999,998

100.00

1,000,000

999,994

100.00

200,000

199,994

100.00
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บริษัท/สถานที่ตั้งสานักงานใหญ่

จานวนหุ้นที่
ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนชาระแล้ว ออกจาหน่าย
แล้ว

บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จากัด
เลขที่ 48/20 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 12
โซนเอ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2633 7154
โทรสาร 0 2633 7155
บริษัท ออล-เวย์ส จากัด
เลขที่ 48/13 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 7 โซนเอ
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2633 7129
โทรสาร 0 2633 7150
บริษัท ไพรมัส ลีสซิ่ง จากัด/2
เลขที่ 48/50 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 22
โซนเอ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2633 7766
โทรสาร 0 2633 7600

การถือหุ้นของบริษัท
จานวน
อัตรา
หุ้นที่ถือ การถือหุ้น
(ร้อยละ)

บริการงาน
สนับสนุน

สามัญ

5,000,000

5,000,000

50,000

49,997

100.00

บริการ
แพลตฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์

สามัญ

200,000,000

200,000,000

2,000,000

1,999,997

100.00

อยู่ระหว่าง
การชาระบัญชี

สามัญ

3,000,000

3,000,000

30,000

29,998

100.00

/

1 บริษัทแกน (Core Company) ของกลุ่มทิสโก้
2 หยุดดาเนินกิจการ และอยู่ระหว่างขั้นตอนการชาระบัญชี

/

นอกจากนี้ ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) บริษัทแกนของกลุ่มทิสโก้ ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นร้อยละ 10 ขึ้นไปของจานวนหุ้นที่
ออกจาหน่ายแล้ว โดยบริษัททั้งหมดไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการถือหุ้นดังกล่าวจัดเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรและขาดทุนรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.4
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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อยแบ่งกำรดำเนินธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ
กลุ่มธุรกิจธนำคำรพำณิชย์และสินเชื่อ และกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์
กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ธนาคารพาณิ ช ย์ แ ละสิ น เชื่ อ กลุ่ ม ทิ ส โก้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ธนำคำรพำณิ ช ย์ แ ละบริ ก ำรสิ น เชื่ อ ภำยใต้
พระรำชบัญญัติสถำบันกำรเงินและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยให้บริกำรทำงกำรเงินผ่ำนสำนักงำนใหญ่และสำขำของธนำคำรทิสโก้
จำกัด (มหำชน) (“ธนำคำร”) และบริษัทย่อย
กลุ่มธุรกิจตลาดทุน ให้บริกำรนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์และบริกำรจัดกำรกองทุนภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์
โครงสร้างรายได้
สำหรับปี 2563 รำยได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วยรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิร้อยละ 69.3 และรำยได้ค่ำธรรมเนียม
และบริกำรสุทธิร้อยละ 27.2 ทั้งนี้ รำยได้ดอกเบี้ย ถือเป็นสัดส่วนรำยได้ใหญ่ที่สุดของรำยได้รวมคิดเป็นร้อยละ 88.6 โครงสร้ำง
รำยได้ของกลุ่มทิสโก้ มีดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)

ปี 2563
จานวน
รายได้ดอกเบี้ย
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด
บริษัทย่อยอื่นๆ

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

ปี 2562
ร้อยละ

จานวน

ปี 2561
ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

15,446
1,274
37
16,757
(3,659)
13,098

81.7
6.7
0.2
88.6
(19.4)
69.3

16,725
1,069
87
17,881
(5,089)
12,792

86.1
5.5
0.4
92.0
(26.2)
65.8

16,728
871
91
17,690
(5,076)
12,615

83.5
4.4
0.4
88.3
(25.3)
63.0

1,862
1,546
944
1,108
5,460
(314)
5,146
660
18,904

9.9
8.2
5.0
5.9
28.9
(1.7)
27.2
3.5
100.0

2,822
1,750
814
1,125
6,511
(326)
6,185
458
19,436

14.5
9.0
4.2
5.8
33.5
(1.7)
31.8
2.4
100.0

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

15.9
7.6
4.7
3.4
31.6
(1.2)
30.4
6.6
100.0
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2.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริ ษั ท ประกอบธุ ร กิ จ กำรถื อ หุ้ น ในบริ ษั ท อื่ น (Holding Company) และไม่ มี ก ำรประกอบธุ ร กิ จ หลั ก อื่ น ใด ลั ก ษณะ
ผลิตภัณฑ์และบริกำรจึงแบ่งตำมธุรกิจของบริษัทย่อย ซึ่งสำมำรถแบ่งได้ 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มธุรกิจธนำคำรพำณิชย์และสินเชื่อ
และกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ แบ่งกำรให้บริกำรออกเป็น 4 สำยงำนหลัก ประกอบด้วย 1) สำยงำนกลุ่มลูกค้ำรำยย่อย 2) สำยงำนกลุ่ม
ลูกค้ำบรรษัท 3) สำยงำนกลุ่มลูกค้ำธนบดีและจัดกำรกองทุน 4) สำยบริหำรงำนส่วนกลำงและควำมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจแบบกำรรวมศูนย์ที่ลูกค้ำ (Client Centric) โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1. สายงานกลุ่มลูกค้ารายย่อย (Retail Banking)
สำยงำนกลุ่ ม ลู กค้ ำรำยย่ อ ยให้ บริ ก ำรสิ นเชื่ อแก่ ลูกค้ ำบุ ค คลธรรมดำและลู กค้ ำ ผู้ ประกอบกำรธุ ร กิ จ ขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมหรือ SME โดยให้บริกำรสินเชื่อรำยย่อย สินเชื่อ ธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม และบริกำรนำยหน้ำประกันชีวิตและ
ประกันภัย
จำกวิกฤตกำรระบำดของไวรัสโควิด-19 ในปีที่ผ่ำนมำ ส่งผลกระทบอย่ำงมำกต่อภำวะเศรษฐกิจ และยังส่งผลถึงรำยได้และ
ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ที่ด้อยลงของลูกค้ำรำยย่อยและผู้ประกอบกำรธุรกิจ SME กลุ่มทิสโก้ได้ให้ควำมช่วยเหลือแก่ลูกหนี้
ที่ได้รับผลกระทบอย่ำงต่อเนื่องในกำรลดภำระกำรชำระหนี้ของลูกค้ำรำยย่อยที่เป็นลูกค้ำหลักของกลุ่มทิสโก้ ตั้งแต่เดือนมีนำคม
2563 ตำมแนวทำงของธนำคำรแห่ งประเทศไทย มำตรกำรช่ วยเหลื อ ประกอบด้ ว ย กำรพั กกำรช ำระหนี้ นำนสู งสุ ด 6 เดื อ น
กำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ กำรปรับลดเพดำนอัตรำดอกเบี้ยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ รวมถึงกำรจัดสรรสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan)
เพื่ อเป็ นกำรช่ ว ยเหลื อด้ ำนสภำพคล่ องแก่ ผู้ป ระกอบกำรธุ ร กิ จ SME อี กด้ วย นอกจำกนี้ กลุ่ มทิ สโก้ ได้ พั ฒนำช่ องทำงดิ จิ ทั ล
เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กับลูกค้ำที่ต้องกำรเข้ำร่วมมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้ โดยไม่ต้องมำที่สำขำและยังลดควำมเสี่ยงต่อ
กำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโควิด-19
1.1 บริการสินเชื่อรายย่อย (Retail Loans)
บริกำรสิ นเชื่อรำยย่อย เป็นกำรให้สิน เชื่อ แก่ลูกค้ำรำยย่อยที่เ ป็นบุคคลเพื่อกำรอุปโภคบริโภค โดยแบ่งประเภทตำม
วัตถุประสงค์กำรกู้ยืม ดังนี้
 สินเชื่อเช่าซื้อ
ดำเนินกำรโดยธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน) บริษัท ไฮเวย์ จำกัด บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด และบริษัท เอชทีซี
ลีสซิ่ง จำกัด โดยให้บริกำรกู้ยืมเพื่อเช่ำซื้อทรัพย์สิน ซึ่งผู้เช่ำซื้อต้องวำงเงินดำวน์เป็นสัดส่วนร้อยละของมูลค่ำทรัพย์สินตำมที่
ธนำคำร และ/หรือบริษัทกำหนด และผ่อนชำระค่ำงวดเป็นจำนวนเท่ำๆ กันตลอดอำยุของสัญญำเช่ำซื้อ โดยในระหว่ำงกำรผ่อนชำระ
ธนำคำรและ/หรือบริษัทยังคงมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตำมกฎหมำยจนกว่ำผู้เ ช่ำซื้อจะผ่อนชำระเงินกู้ครบถ้วนอำยุของสัญญำมี
ระยะเวลำตั้งแต่ 1-8 ปี และมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ตำมอัตรำตลำด ณ วันที่ทำสัญญำ ทรัพย์สินที่ให้บริกำรสินเชื่อเช่ำซื้อ ได้แก่ รถยนต์
ทุกชนิดทั้งใหม่และเก่ำ และรถจักรยำนยนต์ ซึ่งรวมถึงรถยนต์นั่ง รถยนต์เอนกประสงค์ รถจักรยำนยนต์ และรถยนต์ในเชิงพำณิชย์
อันได้แก่ รถโดยสำรขนำดเล็ก รถบรรทุก หัวลำก หำงพ่วง รถขุด รถตัก เป็นต้น นอกจำกนี้ กลุ่มทิสโก้ยังให้บริกำรสินเชื่อเช่ำซื้อ
สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อกำรประกอบกำรธุรกิจ เช่น แท่นพิมพ์เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เครื่องมือ
แพทย์ และเครื่องจักรก่อสร้ำง อีกด้วย
ปี 2563 ธนำคำรทิสโก้ให้สินเชื่อเช่ำซื้อสำหรับรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดร้อยละ 28.5 มำสด้ำร้อยละ 27.7 และยี่ห้ออื่นร้อยละ 43.8
ของยอดกำรให้สินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์ใหม่ทั้งหมด และมีสัดส่วนกำรให้สินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์ใหม่ต่อรถยนต์ใช้แล้วประมำณร้อยละ 90
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ต่อ 10 ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้มีนโยบำยขยำยธุรกิจสินเชื่อเช่ำซื้อต่อไป เนื่องจำกควำมต้องกำรสินเชื่อประเภทนี้ยังคงมีอยู่สูง โดยมุ่งเน้น
กำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร และนำเสนอบริกำรที่หลำกหลำย ตลอดจนควบคุมคุณภำพสินเชื่ออย่ำงมีประสิทธิผล มำกกว่ำ
แข่งขันด้ำนรำคำ
 สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
ให้บริกำรสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคตำมควำมต้องกำรของตลำด โดยมุ่งเน้นสินเชื่อที่มีอัตรำผลตอบแทนหลังปรับค่ำควำมเสี่ยง
(Risk-Adjusted Return on Capital: RAROC) ในระดับที่ยอมรับได้ สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคแบ่งออกเป็น 3 ผลิตภัณฑ์หลัก คือ สินเชื่อเพื่อ
กำรเคหะ สินเชื่อบ้ำนแลกเงิน และสินเชื่ออเนกประสงค์
 สินเชื่อเพื่อการเคหะ
ให้บริกำรสินเชื่อแก่ลูกค้ำที่ต้องกำรซื้ออสังหำริมทรัพย์เพื่ออยู่อำศัย และรีไฟแนนซ์ โดยมีระยะเวลำกำรผ่อนชำระตั้งแต่
3–30 ปี และมีหลักประกันเต็มวงเงิน อัตรำดอกเบี้ยเป็นแบบลอยตัวตำมภำวะตลำด หรือแบบผสมที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ย
คงที่ในช่วง 1–3 ปีแรกของกำรกู้ นอกจำกนี้ กลุ่มทิสโก้ยังให้บริกำรสินเชื่อบ้ำนแลกเงิน ซึ่งเป็นสินเชื่อเอนกประสงค์เพื่อกำรเสริม
สภำพคล่องทำงกำรเงิน โดยใช้อสังหำริมทรัพย์มำเป็นหลักประกันในกำรขอสินเชื่อ โดยมีวงเงินสินเชื่อสูงสุด 80% ของรำคำ
ประเมิน สำมำรถผ่อนชำระได้นำนสูงสุด 15 ปี สำหรับปี 2563 ธนำคำรทิสโก้มุ่งเน้นทำกำรตลำดผ่ำนช่องทำงดิจิทัลอย่ำงต่อเนื่อง
โดยเน้นประชำสัมพันธ์และสร้ำงกำรรับรู้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้ำนเป็นหลัก
 สิ น เชื่ อ อเนกประสงค์ ด ำเนิ น กำรโดยธนำคำรทิ ส โก้ จ ำกั ด (มหำชน) และบริ ษั ท ไฮเวย์ จ ำกั ด ภำยใต้ แ บรนด์
“ทิสโก้ ออโต้ แคช” และ “สมหวัง เงินสั่งได้ ” เป็นกำรให้สินเชื่อแก่บุคคลและนิติบุคคลทั่วไปที่มีเล่มทะเบียน ครอบคลุมรถยนต์
รถบรรทุก และรถจั ก รยำนยนต์ ที่ ป ลอดภำระ เพื่ อ ตอบโจทย์ ควำมต้ องกำรของลู ก ค้ ำที่ ต้ อ งกำรวงเงิน สิ น เชื่อ ระยะสั้ น หรื อ
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจ โดยลูกค้ำสำมำรถเลือกผ่อนชำระได้นำนถึง 72 เดือน และสำมำรถปิดบัญชีได้ก่อนกำหนดโดย
ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน
ในช่วงปี 2563 ที่ผ่ำนมำ กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 มีผลกระทบต่อทุกกลุ่มอำชีพ โดยเฉพำะกลุ่มธุรกิจกำรท่องเที่ยว
กลุ่ มธุ รกิ จกำรจั ดงำนกิ จกรรม และธุ รกิ จร้ ำนค้ ำ และเป็ นอุ ปสรรคในกำรติ ดต่ อธุ รกรรมต่ ำงๆ กลุ่ มทิ สโก้ จึ งมุ่ งเน้ นกำรพั ฒนำ
ประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร เพื่อเพิ่มควำมสะดวกในกำรใช้บริกำร และปรับปรุงกำรบริกำรหลังกำรขำย อำทิ กำรติดต่อขอข้อมูล
สินเชื่อ กำรตรวจสอบค่ำงวด รวมถึงกำรสร้ำงรหัสคิวอำร์ (QR Code) และบำร์โค้ด (BarCode) สำหรับชำระเงิน รับใบเสร็จรับเงินผ่ำน
แอปพลิเคชัน TISCO My Car นอกจำกนี้ ยังพัฒนำระบบกำรขอสินเชื่อผ่ำนช่องทำงดิจิทัลอีกด้วย สำหรับช่องทำงสำขำ บริษัทยังคง
เน้นขยำยสำขำสมหวังเงินสั่งได้อย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกำสให้กับลูกค้ำตำมภูมิภำคต่ำงๆ ในกำรเข้ำถึงสินเชื่อ โดย ณ สิ้นปี 2563 มี
สำขำสมหวังเงินสั่งได้ จำนวน 347 สำขำทั่วประเทศ และยังให้บริกำรแบบ Delivery Service เพื่อช่วยให้ลูกค้ำสำมำรถเข้ำถึงบริกำร
สินเชื่อได้สะดวกมำกขึ้น
1.2 บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Commercial Lending)
ให้บริกำรสินเชื่อเพื่อกำรพำณิชย์ ในกำรประกอบธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมหรือ SME อำทิ สินเชื่อเพื่อผู้แทนจำหน่ำย
รถยนต์ สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน เงินกู้ระยะยำว และสินเชื่อเช่ำซื้อสำหรับทรัพย์สินเพื่อกำรพำณิชย์ เช่น รถบรรทุก รถบัสโดยสำร
เครื่องจักร เครื่องมือทำงกำรแพทย์ และสินเชื่อเพื่อธุรกิจที่ได้รับกำรค้ำประกันจำกบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม (บสย.)
เพื่อเป็นวงเงินสำหรับเสริมสภำพคล่องให้แก่ธุรกิจ สำหรับในปี 2563 ธนำคำรทิสโก้ได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกับ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม (บสย.) ในโครงกำรค้ำประกันสินเชื่อ SME ทวีค่ำ (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่
9) โดยมีเจตนำรมณ์ร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกำรธุรกิจ SME ให้เข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้มำกขึ้น นอกจำกนี้ยังได้เข้ำร่วมใน
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โครงกำรมำตรกำรสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื่อให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบกำรธุรกิจ SME ที่เข้ำเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย
โดยคิดดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 2 ต่อปี
1.3 บริการประกันชีวิตและประกันภัย (Bancassurance)
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน) บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด และบริษัท ไฮเวย์ จำกัด ให้บริกำรนำยหน้ำประกันภัย
ประเภทต่ำงๆ แก่ลูกค้ำทั้งในส่วนประกันชีวิต และประกันวินำศภัย โดยได้รับใบอนุญำตจำกกรมกำรประกันภัย กระทรวงพำณิชย์ หรือ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกั บและส่งเสริมกำรประกอบธุ รกิจประกั นภัย (คปภ.) กลุ่ มทิสโก้ มุ่งมั่นคัดสรรและพัฒนำผลิตภัณฑ์
ประกันภัยและประกันชีวิตที่เหมำะสมกับควำมเสี่ยงและควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยเปิดโอกำสให้บริษัทประกันที่มีควำมแข็งแกร่ง
และควำมเชี่ยวชำญที่หลำกหลำยเข้ำร่วมเป็นพันธมิตร ด้วยรูปแบบกำรให้บริกำรขำยผลิตภัณฑ์ประกันจำกหลำกหลำยบริษัท (Open
Architecture) ทำให้กลุ่มทิสโก้สำมำรถคัดสรร และร่วมพัฒนำผลิตภัณฑ์ประกัน ที่เหมำะสมและคุ้มค่ำสำหรับลูกค้ำ ทั้งในหมวด
ประกันวินำศภัย ประกันชีวิต รวมถึงประกันสุขภำพและโรคร้ำยแรง
ในปี 2563 กลุ่ ม ทิ ส โก้ ยั ง มุ่ ง เน้ น ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยกลยุ ท ธ์ ก ำรขำยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั น จำกหลำกหลำย บริ ษั ท (Open
Architecture) อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง โดยพิ จ ำรณำควำมต้ อ งกำร อำยุ และรู ป แบบกำรด ำเนิ น ชี วิ ต ของลู ก ค้ ำ แต่ ล ะกลุ่ ม และ
ขยำยผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับลูกค้ำใน 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มลูกค้ำบุคคลทั่วไป และกลุ่มลูกค้ำธนบดี สำหรับกลุ่มลูกค้ำบุคคล
ทั่วไป กลุ่มทิสโก้มุ่งเน้นพัฒนำและเสนอขำยผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่ำนสำขำสมหวัง ภำยใต้แบรนด์ “สมหวังกันภัย ” ครอบคลุม
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ มอเตอร์ไซด์ และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ในส่วนของกลุ่มลูกค้ำธนบดี (Wealth)กลุ่มทิสโก้มุ่งเน้น
ขยำยกำรให้บริกำรที่ปรึกษำกำรลงทุนเพื่อดูแลควำมมั่นคงทำงกำรเงินให้ลูกค้ำ สู่ที่ปรึกษำด้ำนประกันสุขภำพ “TISCO Health
Protection Advisory” ด้วยควำมเป็นผู้เชี่ยวชำญในกำรคัดสรรประกันสุขภำพจำกบริษัทประกันชั้นนำที่เชี่ยวชำญในด้ำนประกัน
สุขภำพ เพื่อให้ลูกค้ำได้รับคำแนะนำและเปรียบเทียบควำมคุ้มค่ำของแผนประกันสุขภำพที่เหมำะสมกับลูกค้ำ รวมถึงให้บริกำร
หลังกำรขำยในกำรดูแลให้ลูกค้ำได้รับผลประโยชน์ตำมสัญญำประกัน ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคในกำรทำธุรกรรมผ่ำนช่องทำงออนไลน์เติบโต
อย่ำงมำก ในปีที่ผ่ำนมำ กลุ่ มทิสโก้ จึง ได้ขยำยกำรให้บริกำรผ่ำนช่องทำงดิจิทัล โดยเสนอผลิตภัณฑ์ ประกันภัยผ่ำนเว็บไซต์
www.tiscoinsure.com เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถเข้ำถึงผลิตภัณฑ์จำกทิสโก้ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว นอกจำกนี้กลุ่มทิสโก้ยังได้เพิ่มช่อง
ทำงกำรบริกำรหลังกำรขำยผ่ำน Line official ”TISCOInsure” เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้ำของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนกลุ่ม
ลูกค้ำในโครงกำรควำมร่วมมือกับพันธมิตรกลุ่มรถฟอร์ด ภำยใต้ชื่อ “Ford Ensure” และกลุ่มรถมำสด้ำ ภำยใต้ชื่อ “Mazda MPI”
ในขณะเดียวกัน กลุ่มทิสโก้ยังดำเนินโครงกำร Fighting Cancer อย่ำงต่อเนื่องเป็นโครงกำร CSR ที่นำเงินรำยได้บำงส่วนจำกกำร
ขำยประกันสุขภำพและโรคร้ำยแรง บริจำคเป็นทุนสนับสนุนงำนวิจัยนวัตกรรมในกำรรักษำและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผ่ำน
มูลนิธิรำมำธิบดี
2. สายงานกลุ่มลูกค้าบรรษัท (Corporate Banking)
สำยงำนกลุ่มลูกค้ำบรรษัทให้บริกำรจัดหำเงินทุนแก่กลุ่มลูกค้ำที่เป็นบริษัทหรือกลุ่มองค์กรธุรกิจขนำดใหญ่ (Corporate
Client) ผ่ำนบริกำรสินเชื่อธุรกิจขนำดใหญ่ และบริกำรวำณิชธนกิจ ดังนี้
2.1 บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Lending)
เป็นกำรให้บริกำรทำงกำรเงินแก่กลุ่มลูกค้ำที่ เป็นบริษัทหรือกลุ่มองค์กรธุรกิจขนำดใหญ่ในรูปแบบของสินเชื่อและบริกำรที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ด้ำนกำรพำณิชย์ และบริกำรที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรค้ำประกัน อำวัล กำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรกู้เงิน
และกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ โดยแบ่งประเภทของบริกำรตำมลักษณะของผลิตภัณฑ์ ได้ดังนี้
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 สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน
เป็นสินเชื่อเพื่อเสริมสภำพคล่องและบริหำรกระแสเงินสดสำหรับธุรกิจและภำคอุตสำหกรรมและธุรกิจที่มีลักษณะเป็นฤดูกำล
เช่น กำรให้สินเชื่อเพื่อกำรสั่งซื้อวัตถุดิบ กำรจัดเก็บสินค้ำเพื่อขำย กำรขำยชำระคืนเจ้ำหนี้กำรค้ำระยะสั้น สินเชื่อประเภทนี้เป็นสินเชื่อ
ระยะสั้นที่สำมำรถเบิกใช้และชำระคืนได้ภำยในวงเงินที่กำหนดตลอดระยะเวลำกำรกู้ ส่วนใหญ่มีกำรกำหนดอำยุวงเงินไว้ไม่เกิน 1 ปี
โดยทบทวนเป็นประจำทุกปี
 สินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะยาว
เป็นสินเชื่อที่ให้แก่โครงกำรพัฒนำธุรกิจระยะปำนกลำงและระยะยำว ที่มีวัตถุประสงค์กำรใช้เงิ นกู้ชัดเจน โดยมีลักษณะ
โครงกำรเป็นฐำนรำยได้ของลูกค้ำสำมำรถตรวจสอบควำมคืบหน้ำได้ สินเชื่อโครงกำรและสินเชื่อระยะยำวส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อ
ที่กำหนดกำรชำระคืนเงินไว้ชัดเจน สอดคล้องกับกำหนดเวลำ และควำมคืบหน้ำของโครงกำรหรือกระแสเงินสดของโครงกำรหรือ
ของกิจกำรลูกค้ำ ทั้งนี้ธนำคำรมีนโยบำยให้กำรสนับสนุนสินเชื่อแก่ภำคอุตสำหกรรมและกำรผลิตที่มีควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำ
ประเทศ ลักษณะสินเชื่อโครงกำรและสินเชื่อระยะยำว ได้แก่ สินเชื่อเพื่อกำรก่อสร้ำงโรงงำน สินเชื่อเพื่อกำรขยำยสถำนประกอบกำร
หรือขยำยธุรกิจ สินเชื่อเพื่อกำรก่อสร้ำงหมู่บ้ำนจัดสรร หรืออำคำรชุด สินเชื่อเพื่องำนรับเหมำก่อสร้ำงระบบงำนสำธำรณูปโภคพืน้ ฐำน
หรืองำนประมูลขนำดใหญ่ เช่น โรงไฟฟ้ำ และสินเชื่อเพื่อซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรขนำดใหญ่ในโรงงำนอุตสำหกรรม
 สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์อื่น
นอกจำกสินเชื่อ 2 ประเภทดังกล่ำวข้ำงต้น ธนำคำรทิสโก้ยังให้สินเชื่อเพื่อกำรพำณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์หรือลักษณะกำรกู้ยืม
แบบอื่น เช่น สินเชื่อที่มีหลักประกันเป็นเงินฝำกหรือสินทรัพย์สภำพคล่องเป็นสินเชื่อในระยะสั้นถึงปำนกลำง ที่มีสินทรัพย์สภำพคล่อง
(Marketable Asset) เป็นหลักประกัน และสินเชื่อเพื่อกำรลงทุน ซึ่งเป็นสินเชื่อในระยะปำนกลำงถึงระยะยำว ที่มีสินทรัพย์ที่ผู้กู้ซื้อเพื่อ
กำรลงทุนเป็นหลักประกัน เช่น อสังหำริมทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่น โดยมีเงื่อนไขที่เหมำะสมและกำหนดกำรชำระคืนตำมควำมสำมำรถ
ในกำรสร้ำงรำยได้ของสินทรัพย์นั้น (Operating Asset)
 บริการออกหนังสือค้าประกันและอาวัลตั๋วเงิน
ธนำคำรทิสโก้ให้บริกำรออกหนังสือค้ำประกันและอำวัลตั๋วเงิน สำหรับลูกค้ำในกำรดำเนินงำนที่ต้องวำงหนังสือค้ำประกันกับ
หน่วยงำนผู้ว่ำจ้ำง เช่น กำรยื่นประมูลงำน กำรค้ำประกันผลงำนก่อสร้ ำง หรื อกำรออกหนังสื อค้ำประกันกำรสั่งซื้อให้ กับผู้ผลิ ต
เช่น กำรซื้อวัตถุดิบเป็นจำนวนมำก โดยสำมำรถปรับ เงื่อนไขของหนังสือค้ำประกันให้เข้ำกับควำมต้องกำรของผู้รับผลประโยชน์
 บริการให้คาปรึกษา และบริการอื่น ด้านเงินกู้
ธนำคำรทิสโก้ให้คำปรึกษำและบริกำรอื่นด้ำนเงินกู้ที่ครบวงจร ได้แก่ กำรให้คำปรึกษำด้ำนโครงสร้ำงทำงกำรเงิน และกำรปรับ
โครงสร้ำงหนี้ (Loan Restructuring) กำรเป็นผู้จัดหำเงินกู้ร่วม (Syndicated Loan Arranger) ตัวแทนสินเชื่อ (Facility Agent) และ
ตัวแทนหลักประกัน (Security Agent)
2.2 บริการวาณิชธนกิจ (Investment Banking)
กลุ่มทิสโก้เป็นหนึ่งในผู้นำบริกำรวำณิชธนกิจที่ได้รับควำมไว้วำงใจมำอย่ำงยำวนำนกว่ำ 50 ปีจำกควำมเชี่ยวชำญและ
ประสบกำรณ์ในกำรให้คำปรึกษำทำงกำรเงินแก่ลูกค้ำทั้งภำคเอกชนและภำครัฐ จนเป็นที่ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงว่ำเป็นทีมงำนที่มี
ควำมรู้และควำมชำนำญในธุรกิจและอุตสำหกรรมสำคัญต่ำงๆ เช่น พลังงำนและสำธำรณูปโภค ปิโตรเคมี โทรคมนำคม ขนส่งและ
โลจิสติกส์ ธนำคำรและสถำบันกำรเงิน โรงพยำบำล บั นเทิง ตลอดจนอุตสำหกรรมกำรผลิต รวมทั้ง มีควำมรู้ด้ำ นตลำดเงิ น
ตลำดตรำสำรทุ น ตลำดตรำสำรหนี้ ทั้ ง ในและต่ ำ งประเทศ ทิ สโก้ ได้ รั บ ควำมเห็น ชอบจำกสำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกั บ
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หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และได้รับใบอนุญำตจำกกระทรวงกำรคลังให้ประกอบธุรกิจ
กำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ เพื่อให้บริกำรด้ำนวำณิชธนกิจอย่ำงครบวงจร ประกอบด้วย กำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินและผู้จัดกำร
กำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ทุกประเภท ไม่ว่ำจะเป็นตรำสำรทุน ตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน นอกจำ กนี้ยังทำหน้ำที่เป็น
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินในกำรควบรวมกิจกำร กำรแปรรูปรัฐวิสำหกิจ กำรจัดหำเงินกู้ยืม กำรปรับโครงสร้ำงทำงกำรเงิน กำรศึกษำ
ควำมเป็นไปได้ของโครงกำร กำรประเมินมูลค่ำกิจกำร และกำรให้คำปรึกษำทำงกำรเงินในด้ำนต่ำงๆ
ในปี 2563 สำยงำนวำณิชธนกิจของกลุ่มทิสโก้ได้รับควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำให้ทำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินทั้งใน
ด้ ำนกำรออกและเสนอขำยตรำสำรทุ น กำรควบรวมและกำรซื้ อขำยกิ จกำร รวมถึ งกำรประเมิ นมู ลค่ ำกิ จกำรในหลำกหลำย
อุตสำหกรรม เช่น อุตสำหกรรมพลังงำนและพลังงำนทำงเลือก อุตสำหกรรมอำคำรคลังสินค้ำและโรงงำนให้เช่ำ และอุตสำหกรรม
พื้นที่ให้เช่ำสำหรับอำคำรสำนักงำนและกำรพำณิชย์ เป็นต้น ผลงำนที่สำคัญในปีที่ผ่ำนมำ ได้แก่ กำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินใน
กำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนสำหรับกิจกำรพลังงำนทำงเลือก กำรทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจกำรอุตสำหกรรมผู้ผลิตท่อทองแดง
กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ที่ดำเนินธุรกิจด้ำนอำคำรคลังสินค้ำและโรงงำน
ให้เช่ำ รวมถึงอยู่ระหว่ำงกำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินเพื่อซื้อกิจกำรอสังหำริมทรัพย์ กำรประเมินมูลค่ำกิจกำรของธุรกิจก่อสร้ำง และ
กำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนสำหรับกิจกำรด้ำนพลังงำนขนำดใหญ่
3. สายงานกลุ่มลูกค้าธนบดีและจัดการกองทุน (Wealth & Asset Management)
กลุ่มทิสโก้ให้บริกำรที่ปรึกษำทำงกำรเงินและกำรลงทุนครบวงจร ภำยใต้เป้ำหมำยในกำรเป็นผู้ให้บริกำรที่ปรึกษำด้ำน
กำรลงทุนชั้นนำ “Top Advisory House” ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ทุกควำมต้องกำรด้ำนกำรออมและกำรลงทุนทั้งบริกำรธนำคำร
หลั ก ทรั พย์ และจั ด กำรกองทุ นที่ หลำกหลำยไว้ ในที่ เ ดี ย ว ภำยใต้ แบรนด์ “ทิ สโก้ เวลธ์ ” (TISCO Wealth) โดยมี บุ ค ลำกรที่ มี
ควำมเชี่ยวชำญคอยให้คำปรึกษำและให้คำแนะนำอย่ำงใกล้ชิดในด้ำนกำรลงทุนในผลิตภัณฑ์ลงทุนต่ำงๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ
รวมถึงผลิตภัณฑ์ประกัน นอกจำกนี้ ทิสโก้ยังเพิ่มโอกำสกำรลงทุนด้วยรูปแบบกำรให้บริกำรขำยผลิตภัณฑ์กองทุนรวมและประกัน
จำกหลำกหลำยบริษัท (Open Architecture) เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถเลือกลงทุนกับกองทุนจำก 12 บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน
(บลจ.) ชั้นนำในเมืองไทยซึ่งรวมถึง บลจ. ทิสโก้ และผลิตภัณฑ์ประกันจำกบริษัทประกันขนำดใหญ่ 8 แห่ง พร้อมทั้งให้บริกำรคัดสรร
และให้คำแนะนำแก่ลูกค้ำของกลุ่มทิสโก้ แบบ One Stop Service ทีส่ ำขำธนำคำรทิสโก้ทั่วประเทศ
กลุ่ ม ทิ ส โก้ ยั ง คงมุ่ ง มั่ น ขยำยฐำนลู ก ค้ ำ บุ ค คล และขยำยสิ น ทรั พ ย์ ภ ำยใต้ ก ำรบริ ห ำรจั ด กำร ยกระดั บ ศั ก ยภำพ
กำรให้บริกำรของบุคลำกร และพัฒนำบริกำรทำงดิจิทัล สำหรับปี 2563 กลุ่มทิสโก้ยังมุ่งเน้นควำมเป็นเลิศในกำรเป็นที่ปรึกษำกำร
ลงทุ นที่ ตอบโจทย์ ควำมมั่ งคั่ งแบบองค์ รวม (Holistic Financial Advisory) โดยยึ ดลู กค้ ำเป็ นศู นย์ กลำง ซึ่ งทำงศู นย์ วิ เครำะห์
เศรษฐกิจและกลยุทธ์ (TISCO Economic Strategy Unit) ได้จัดทำรำยงำนบทวิเครำะห์ TISCO Investment Portfolio Strategy
เจำะลึกถึงแนวโน้มเศรษฐกิจและแนะนำกลยุทธ์กำรจัดพอร์ตสินทรัพย์ประเภทต่ำงๆ ทั่วโลก นอกจำกนี้ กลุ่มทิสโก้ได้พัฒนำกองทุน
รวมต่ำงประเทศโดยแนะนำกำรลงทุนระยะยำวแบบ Mega Trend เช่น นวัตกรรมทำงกำรแพทย์ และกำรลงทุนที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
ใหม่ (New Normal) เช่น กำรศึกษำออนไลน์ และธุรกิจ E-Commerce เพื่อให้กำรบริหำรควำมมั่งคั่งที่เหมำะสมที่สุดสำหรับลูกค้ำ
ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้ ยังได้ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำคุณภำพบุ คลำกรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับบุคลำกรไปสู่กำรเป็น
Certified Financial Planner (CFP) และเพิ่มขีดควำมสำมำรถของแอปพลิเคชัน TISCO My Funds สำหรับลูกค้ำกองทุนรวม และ
แอปพลิเคชัน TISCO Guru Plus สำหรับลูกค้ำหลักทรัพย์ ให้ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำมำกขึ้น สำหรับบริกำรของสำยงำนกลุ่ม
ลูกค้ำธนบดีและจัดกำรกองทุนแบ่งเป็น 8 ประเภท ดังนี้
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3.1 บริการลูกค้าธนบดีธนกิจ (Private Banking)
เป็นบริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรเงินและกำรลงทุนครอบคลุมทุกประเภทสินทรัพย์ทั่วโลก โดยให้บริกำรแก่ลูกค้ำบุคคลที่มี
เงินลงทุนตั้งแต่ 20 ล้ำนบำทขึ้นไป โดยทีมงำนที่ปรึกษำกำรลงทุนที่มีควำมเชี่ยวชำญ
3.2 บริการเงินฝากรายย่อย (Retail Deposit)
เป็นบริกำรรับฝำกเงินประเภทต่ำงๆ และกำรบริกำรด้ำนกำรเงินอื่น ในปีที่ผ่ำนมำ ธนำคำรทิสโก้ได้ขยำยตลำดผลิตภัณฑ์
บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ TISCO My Savings สำหรับลูกค้ำรำยย่อย ที่ให้อัตรำดอกเบี้ยสูงสุดร้อยละ 2.00 จ่ำยดอกเบี้ยทุกเดือน
และมีควำมคล่องตัวสูง สำมำรถฝำก ถอน โอนเงินได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และสำมำรถทำรำยกำรผ่ำนแอปพลิเคชัน TISCO
Mobile Banking ได้ทุกที่ทุกเวลำ ทั้งนี้บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ TISCO My Savings ได้รับกำรตอบรับจำกลูกค้ำเป็นอย่ำงดี
มีอัตรำกำรเติบโตของจำนวนบัญชีและยอดเงินฝำกสูงสุดในกลุ่มบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ของธนำคำรทิสโก้
3.3 บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทลูกค้าทั่วไป (Private Sales Brokerage)
ดำเนินกำรโดย บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด (“บล.ทิสโก้”) ซึ่งเป็นสมำชิกหมำยเลข 2 ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้บริกำรผ่ำนสำนักงำนใหญ่ในกรุงเทพมหำนคร และสำขำอีก 4 แห่ง ในจังหวัด เชียงใหม่ นครปฐม นครรำชสีมำ และอุดรธำนี
ในปีที่ผ่ำนมำ ภำวะกำรลงทุนในตลำดหลักทรัพย์ผันผวนและปรับตัวลดลงอย่ำงรุนแรง ส่งผลกระทบต่อกลุ่มนักลงทุนรำยย่อย
ทำง บล.ทิสโก้ จึงได้พัฒนำบริกำร TISCO Guru Investment ซึ่งได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีจำกลูกค้ำ โดยเป็นบริกำรลงทุนให้กับ
ลูกค้ำตำมขอบเขตที่ได้ตกลงไว้ รวมถึง กำหนดกลยุทธ์แผนกำรลงทุน คัดเลือกหลักทรัพย์ และซื้อขำยเฝ้ำติดตำมกำรลงทุนให้กับ
ลูกค้ำ ด้วยทีมงำนนักวิเครำะห์ของบริษัท นอกจำกนี้ บล.ทิสโก้ ได้นำเสนอบริก ำรตัวแทนนำยหน้ำซื้อขำยกองทุนรวมที่รองรับ
กำรให้ บริ ก ำรซื้ อ ขำยกองทุ น รวมจำกหลำยบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด กำรกองทุ นชั้ น น ำ (Open Architecture) ผ่ ำ นแอปพลิ เ คชั น
Streaming for Fund นอกจำกระบบซื้อขำยที่สะดวกรวดเร็ว และทำงบริษัท ยัง ได้พั ฒนำอบรมควำมรู้ ให้กั บบุ ค ลำกรผู้แนะน ำ
กำรลงทุนให้ รองรั บกั บผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ สำมำรถบริ กำรลู กค้ ำได้อย่ำงมี ประสิ ทธิ ภำพ ทั้งข้อมูลของกองทุนรวมต่ ำงๆ รวมทั้ ง
กำรคัดสรรกองทุนและกำรกระจำยกำรลงทุน (Asset Allocation) ให้เหมำะสมกับสถำนะกำรณ์เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
นอกจำกกำรลงทุนในประเทศแล้ว บริษัทยังให้บริกำรซื้อขำยหุ้นในต่ำงประเทศ หรือ TISCO Global Trade เพื่อเพิ่มทำงเลือกให้กับ
ลูกค้ำที่ต้องกำรสร้ำงโอกำสลงทุนในบริษัทชั้นนำระดับโลก โดยตลำดที่เปิดให้ซื้อขำยได้ ได้แก่ อเมริกำ อังกฤษ ญี่ปุ่น ฮ่องกง และ
สิงคโปร์ ทำงบริษัทยังได้พัฒนำและปรับปรุงกำรให้บริกำรหลังกำรซื้อขำยแก่ลูกค้ำ ผ่ำนช่องทำงดิจิทัลให้ได้รับควำมสะดวกและ
รวดเร็วมำกยิ่งขึ้น
ทำงด้ำนของข้อมูลบทวิเครำะห์สำหรับนักลงทุนรำยย่อย บล.ทิสโก้ได้พัฒนำเครื่องมือที่ช่วยอำนวยควำมสะดวกแก่ลูกค้ำ
ผ่ ำ นแอปพลิ เ คชั น TISCO Guru Plus ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยให้ นั ก ลงทุ น สำมำรถค้ น หำหุ้ น เด่ น ตำมสไตล์ ข องตั ว เอง
ให้ มี ควำมโดดเด่ นและทั นสมั ยมำกขึ้ น โดยมี ฟั งก์ ชั่ นแบบจ ำลองพอร์ ตกำรลงทุ น (Model Portfolio) รวมทั้ งสำมำรถติ ดตำม
บทวิ เครำะห์ ต่ ำงๆ แบบ Real time และสำมำรถตั้ งค่ ำกำรแจ้ งเตื อน โดยกำหนดเงื่ อนไขได้อย่ ำงอิ สระ นอกจำกนี้ บล.ทิ สโก้
ได้จัดกิจกรรมทำงกำรตลำด ตลอดจนกำรจัดสัมมนำแก่ลูกค้ำ เพื่อให้ควำมรู้ตำมพื้นที่ต่ำงๆ ทั้งในกรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวัด
และกำรพัฒนำควำมรู้ของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง
3.4 บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทสถาบัน (Institutional Brokerage)
บล.ทิสโก้ให้บริกำรนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ประเภทสถำบัน โดยทีมงำนที่มำกด้วยประสบกำรณ์ และเป็นมืออำชีพ และ
ให้บริกำรบทวิจั ยหลักทรัพย์เชิงลึก และคำแนะนำด้ำนกลยุ ทธ์ กำรลงทุ นที่มี คุณภำพระดั บโลกแก่ นักลงทุ นสถำบันทั้งในและ
ต่ำงประเทศ ในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทยังคงดำเนินกลยุทธ์ในเชิงรุกโดยปรับกำรดำเนินงำนให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
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ไวรัสโควิด-19 อำทิ กำรจัดประชุมสัมมนำด้ำนตลำดเงินและตลำดทุน รวมถึงนำเสนอบริษัทจดทะเบียนชั้นนำของประเทศให้เป็นที่
รู้จักและให้ข้อมูลแก่นักลงทุนต่ำงประเทศทั่วโลกผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บล.ทิสโก้ มีส่วนแบ่งตลำดในกำรให้บริกำรนำยหน้ำซื้อ
ขำยหลั ก ทรั พ ย์ ป ระเภทสถำบั น ร้ อ ยละ 1.2 นอกจำกนี้ เมื่ อ วั น ที่ 21 ตุ ล ำคม 2563 บล.ทิ ส โก้ ได้ ป ระกำศควำมร่ ว มมื อ
ในกำรเป็นพันธมิตร กับ Jefferies Hong Kong Limited ซึ่งภำยใต้ควำมร่วมมือนี้ บล.ทิสโก้ จะเป็นผู้ให้บริกำรด้ำนงำนวิจัยหลักทรัพย์
ของบริษัทจดทะเบียนในไทย รวมถึงเป็นที่ปรึกษำแก่นักลงทุนสถำบันต่ำงประเทศ ที่ต้องกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในประเทศไทย
3.5 บริการจัดการกองทุน (Asset Management)
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด กำรกองทุ น ทิ ส โก้ จ ำกั ด (“บลจ. ทิ ส โก้ ” ) ประกอบธุ ร กิ จ จั ด กำรกองทุ น ส ำรองเลี้ ย งชี พ
กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนรวม ภำยใต้ใบอนุญำตประกอบกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม และใบอนุญำตประกอบธุรกิจจัดกำร
กองทุนส่วนบุคคล ซึ่งออกโดยกระทรวงกำรคลัง โดยมีรำยละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริกำรดังต่อไปนี้
 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บลจ.ทิ สโก้ ให้ บ ริ ก ำรด้ ำ นกำรจั ด กำรกองทุ น สำรองเลี้ ย งชี พ แก่ บ ริ ษั ท และนิ ติ บุ ค คลต่ ำ งๆ รวมถึ ง กำรให้ ค ำปรึ ก ษำ
ในกำรจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง กองทุ น บริ ก ำรด้ ำ นทะเบี ย นสมำชิ ก และให้ ค ำปรึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ งแก่ ค ณะกรรมกำรกองทุ น และ
สมำชิกกองทุน กำรจัดกำรลงทุนครอบคลุมหลักทรัพย์ประเภทต่ำงๆ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นทุน และหน่วยลงทุนที่ลงทุนทั้งในและ
ต่ำงประเทศ สำหรับปี 2563 ภำยใต้ภำวะเศรษฐกิจซบเซำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโควิด-19 บลจ.ทิสโก้
ยังได้รับควำมไว้วำงใจจำกนำยจ้ำงกว่ำ 200 บริษัทแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหำรกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อีกทั้งยังได้รับควำมไว้วำงใจ
ให้บริหำรกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขนำดใหญ่ของ บริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จำกัด ธนำคำรออมสิน และกลุ่มบริษัท ไทยยำมำฮ่ำ
มอเตอร์ จำกัด ซึ่งมีขนำดกองทุนรวมกันกว่ำ 10,000 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บลจ. ทิสโก้ มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภำยใต้กำรจัดกำร 60 กองทุน มีขนำดมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ
รวมทั้งสิ้น 205,994 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8 จำกปี 2562 โดยมีบริษัทนำยจ้ำงมอบควำมไว้วำงใจให้ บลจ.ทิสโก้ เป็นผู้บริหำร
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวมทั้งสิ้น 4,599 บริษัท มีจำนวนสมำชิกรวม 646,936 รำย โดยบลจ.ทิสโก้มีส่วนแบ่งกำรตลำดกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ที่ร้อยละ 16.5 อยู่ในอันดับที่ 1 ในตลำด
 กองทุนส่วนบุคคล
บลจ. ทิสโก้ ให้บริกำรจัดกำรลงทุ นแก่ผู้ลงทุนทั้งบุคคลธรรมดำรำยใหญ่ คณะบุคคลและนิติบุ คคล ในรูปแบบกองทุ น
ส่วนบุคคล ครอบคลุมกำรจัดกำรลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่ำงๆ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นทุน และหน่วยลงทุน ทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ทั้งนี้นโยบำยกำรลงทุนจะได้รับกำรออกแบบให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรลงทุน ตลอดจนระดับควำมเสี่ยงที่เหมำะสม
และยอมรับได้สำหรับลูกค้ำแต่ละรำย โดยจัดทำรำยงำนสรุปและประเมินผลให้แก่ลูกค้ำอย่ำงสม่ำเสมอ
ในปี 2563 สินทรัพย์ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคลเติบโตในอัตรำร้อยละ 4.3 โดยล่ำสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2563 บลจ.ทิสโก้ มีขนำดมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคลทั้งสิ้น 59,240 ล้ำนบำท จำกจำนวน
ทั้งหมด 206 กองทุน อยู่ในอันดับที่ 5 ของตลำดกองทุนส่วนบุคคล
 กองทุนรวม
ในปีที่ผ่ำนมำ บลจ.ทิสโก้เป็นผู้นำในกำรออกกองประเภท Theme Fund เพื่อสนองตอบต่อสถำนกำรณ์ตลำดที่มีควำมเสี่ยง
สูงจำกกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่ง เป็นผลมำจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัส โควิด-19 โดยต้องเลือกกองทุนที่คำดว่ำจะได้รับ
ประโยชน์ จำกสถำนกำรณ์ ปั จจุบั น และเป็น บริ บทโลกในอนำคต (Mega Trend) เพื่ อสำมำรถตอบโจทย์ กำรลงทุ น ของลู กค้ ำ
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ในระยะยำว โดยกองทุนประเภท Theme Fund ที่บลจ.ทิสโก้ออกมำในปีนี้ได้รับกำรตอบรับและสร้ำงผลตอบแทนที่ดีให้กับกองทุน
เช่น กองทุนเปิด ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์ กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้ กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation
Internet และกองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่ำ เทคโนโลยี อีควิตี้ นอกจำกนี้ บลจ.ทิสโก้ยังออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้ำนกองทุนสำหรับผู้ลงทุน
ที่ต้องกำรออมพร้อมลดหย่อนภำษี กองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมเพื่อส่งเสริ มกำรออมระยะยำว (SSF)
อีกหลำยกองทุน และได้มีกำรออกกองทุนรวมทริกเกอร์ฟันด์ 1 กองทุน ซึ่งได้ถึงเป้ำหมำยไปตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 อีกด้วย
ในด้ำนกำรพัฒนำช่องทำงดิจิทัล บลจ.ทิสโก้ได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน My Funds ในเวอร์ชั่นแรกไปเมื่อปี 2562 โดยมีจุดเด่นใน
เรื่องควำมง่ำยในกำรซื้อขำยกองทุนและแสดงข้อมูลล่ำสุดของพอร์ตกำรลงทุน สำหรับในช่วงปี 2563 บลจ.ทิสโก้ยังคงพัฒนำ
แอปพลิเคชัน My Funds อย่ำงต่อเนื่อง และได้เปิดตัวบริก ำรเปิดบัญชีกองทุนผ่ำนแอปพลิเคชั น ตั้งแต่ช่วงกลำงปี 2563 ซึ่งได้รับ
กำรตอบรับที่ดีจำกผู้ลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีกับบลจ.ทิสโก้ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัด
แม้ว่ำปี 2563 จะเป็นปีที่มีควำมยำกลำบำกจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด -19 บลจ.ทิสโก้ ก็ยังสำมำรถ
มีผลกำรดำเนินงำนที่ดี โดยมีสินทรัพย์สุทธิกองทุนรวมภำยใต้กำรบริหำรจัดกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 อยู่ที่ 53,334 ล้ำนบำท
ขยำยตัวร้อยละ 8.5 เทียบกับอุตสำหกรรมที่หดตัวลงถึงร้อยละ 6.9 คิดเป็นส่วนแบ่งกำรตลำดเทียบกับอุตสำหกรรมที่ร้อยละ 1.1
และในปี 2563 นี้ บลจ.ทิสโก้ยังได้รับรำงวัลอย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรบริหำรกองทุนที่มีผลกำรดำเนินงำนที่ดี โดยกองทุนเปิด ทิสโก้
Mid/Small Cap อิ ค วิ ตี้ (TISCOMS) ได้ รั บ รำงวั ล กองทุ น ยอดเยี่ ย มประเภทกองทุ น หุ้ น ไทยในกลุ่ ม Small/Mid Cap จำก
Morningstar และกองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ (TSF) ได้รับรำงวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2020 ในกลุ่มตรำสำรทุนทั่วไป
(Equity General) อีกทั้ง บลจ.ทิสโก้ก็ยังคงได้รับรำงวัล Outstanding Asset Management Company Award 2020 จำก
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันอีกด้วย
3.6 บริการนายหน้าผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
บริกำรนำยหน้ำผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ดำเนินกำรโดยธนำคำรทิสโก้ คือ บริกำรให้คำปรึกษำและผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
ผ่ำนรูปแบบกำรให้บริกำรขำยผลิตภัณฑ์กองทุนรวมจำกหลำกหลำยบริษัท (Open Architecture) โดยลูกค้ำสำมำรถเลือกลงทุน
กับกองทุนจำก 12 บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน (บลจ.) รวมถึงบริกำรคัดสรร แนะนำ และซื้อขำยผลิตภัณฑ์กองทุนรวมกว่ำ
500 กองทุนจำกหลำกหลำยบลจ. นอกจำกนี้ ธนำคำรทิสโก้ให้บริกำรทั้งบทวิเครำะห์และกลยุทธ์กำรลงทุน รวมทั้งคัดเลือก
กองทุนที่เหมำะสมตำมสถำนกำรณ์ โดยเสนอบริกำรจัดทำแผนกำรลงทุน เพื่อสร้ำงผลตอบแทนที่สม่ำเสมอให้กับลูกค้ำ โดย
ระหว่ำงปีมีเงินลงทุนไหลเข้ำกว่ำ 10,072 ล้ำนบำท
3.7 บริการธุรกิจจัดการการเงิน (Cash Management Services)
ธุรกิจบริกำรจัดกำรกำรเงิน ดำเนินกำรโดยธนำคำรทิสโก้ คือ บริกำรในด้ำนกำรบริหำรกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ำย
สำหรับลูกค้ำกลุ่มธุรกิจ ซึ่งจะช่วยลูกค้ำเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำนและลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำรจัดกำรของธุรกิจ
ประกอบด้วย กำรบริกำร 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มบริกำรรับเงิน (TISCO Collection) กลุ่มบริกำรด้ำนกำรจ่ำยเงิน (TISCO Payment)
กลุ่มบริกำรด้ำนกำรบริหำรสภำพคล่อง (TISCO Liquidity Management) นอกจำกนี้ ธนำคำรยังมีบริกำรธนำคำรอิเล็กทรอนิกส์
(TISCO E-Cash Management) เพื่ออำนวยควำมสะดวกลูกค้ำสำหรับทำธุรกรรมและเรียกดูข้อมูลต่ำงๆ
3.8 บริการคัสโตเดียน
ธุรกิจกำรให้บริกำรคั สโตเดียน ประกอบด้ วยกำรเก็ บรักษำทรั พย์สินและหลักทรั พย์ ชำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์
กำรติ ด ตำมสิ ท ธิ ประโยชน์ ต่ ำ งๆ ในทรั พย์ สิ นของลู กค้ ำ อั นได้ แก่ กองทุ น สำรองเลี้ ยงชี พ กองทุ นส่ ว นบุ คคล บุ คคลธรรมดำ
และนิติบุคคล ตลอดจนกำรรับรองมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
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4. สายบริหารงานส่วนกลางและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Affairs & CSR)
สำยบริหำรงำนส่วนกลำงและควำมรับผิดชอบต่อสังคมมุ่งสร้ำงประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนของทุกธุรกิจและหล่อหลอม
จรรยำบรรณวิชำชีพและสำนึกส่วนรวมให้เป็นค่ำนิยมหลักขององค์กร ตลอดจนกำรสร้ำงสำยสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยใน
กำรสนั บ สนุ น โครงกำรระยะยำวที่ มี จุ ด มุ่ ง หมำยเพื่ อ พั ฒ นำสั ง คม รั ก ษำสิ่ ง แวดล้ อ ม และส่ ง เสริ ม ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
ทั้งนี้ หน่วยงำนด้ำนกำรกำกับดูแลและหน่วยงำนสนับสนุนส่วนกลำงได้รวมศูนย์ที่บริษัท โดยบริษัทย่อยต้องใช้บริกำรด้ำนงำนกำกับ
ดูแลและงำนสนับสนุนของบริษัท (Outsourcing) ตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้
 บริหำรควำมเสี่ยง วิเครำะห์ควำมเสี่ยงและธุรกิจ บัญชี วำงแผนและงบประมำณ ควบคุมสินเชื่อ ประเมินรำคำทรัพย์สนิ
สื่อสำรองค์กร
 ตรวจสอบภำยใน กำกับ บริหำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร กฎหมำย สอบทำนสินเชื่อ บริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
 วิเครำะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ บริหำรเงินและกำรลงทุน ธุรกำรสำนักงำนและจัดซื้อ
 กำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล บริกำรงำนทรัพยำกรบุคคล
นอกจำกนี้ กลุ่มทิสโก้มีส่วนงำนบริหำรเงิน (Treasury) ซึ่งเป็นส่วนงำนหนึ่งของธนำคำรทิสโก้ ทำหน้ำที่บริหำรสินทรัพย์และ
หนี้สินของธนำคำรซึ่ งครอบคลุ มกำรจัดหำเงิ นทุนจำกสถำบันกำรเงินทั้ งในและต่ ำงประเทศ และกำรลงทุนในหลักทรัพย์และ
ตรำสำรหนี้ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุดภำยใต้กลยุทธ์และนโยบำยกำรควบคุมควำมเสี่ยงของธนำคำรและกฎระเบียบของ
ทำงกำรที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึงกำรจัดสภำพคล่องให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของธนำคำรแห่งประเทศไทย ในส่วนงำนของบล.ทิสโก้
มีกำรประกอบธุรกรรมค้ำหลักทรัพย์เพื่อบัญชีของบริษัทเองในหลักทรัพย์ประเภทตรำสำรหนี้และตรำสำรทุน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อกำไรจำกส่วนต่ำงของรำคำ อย่ำงไรก็ตำม ธุรกรรมค้ำหลักทรัพย์มีสัดส่วนของธุรกิจที่ไม่สูงนัก เนื่องจำกบริษัทมีนโยบำยที่จะเน้น
กำรลงทุนในระยะยำว ทั้งนี้ กำรค้ำหลักทรัพย์จะมีธุรกรรมเมื่อภำวะตลำดเอื้ออำนวยและมีโอกำสในกำรทำกำไร โดยบริษัทยังคงยึด
หลักกำรซื้อขำยเฉพำะหลักทรัพย์ที่มีผลกำรดำเนินงำนและปัจจัยพื้นฐำนทีด่ ี เพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยงด้ำนกำรตลำด
2.2

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์
 ลักษณะตลาด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ธนำคำรพำณิชย์ทั้งระบบมีจำนวนทั้งสิ้น 30 แห่ง แบ่งเป็นธนำคำรพำณิชย์ที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทยจำนวน 19 แห่ง และธนำคำรพำณิชย์ที่เป็นบริษัทลูก และสำขำธนำคำรต่ำงประเทศจำนวน 11 แห่ง ณ สิ้นปี 2563
ธนำคำรทิสโก้มีส่วนแบ่งกำรตลำดอยู่ในอันดับที่ 11 ตำมขนำดของสินทรัพย์ในระบบธนำคำรพำณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
โดยมีส่วนแบ่งตลำดด้ำนสินทรัพย์ร้อยละ 1.3 เงินฝำกร้อยละ 1.4 และเงินให้สินเชื่อสุทธิร้อยละ 1.7 ตำมลำดับ
ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2563 ยอดคงค้ ำงของเงิ นให้ สินเชื่ อ สุ ทธิ ของธนำคำรพำณิชย์ ไทยจ ำนวน 19 ธนำคำร มี จ ำนวน
12,781,864 ล้ ำนบำท เพิ่ มขึ้นจำกสิ้ นปี 2562 ร้ อยละ 6.1 เป็นผลจำกมำตรกำรพักช ำระหนี้ เพื่อช่ วยเหลื อลูกหนี้รำยย่ อยและ
ธุรกิ จ SME ที่ ได้รั บผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดของโรคไวรัสโควิด -19 ทั้ งนี้ ณ สิ้นปี 2563 อั ตรำดอกเบี้ยเงิ นกู้
ทุกประเภทของธนำคำรพำณิชย์ขนำดใหญ่ 4 แห่ง ปรับตัวลดลงจำกสิ้นปีก่อนหน้ำ อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ำรำยใหญ่ชั้นดี (MLR)
ลดลงจำกร้อยละ 6.01 มำอยู่ที่ร้อยละ 5.31 อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ำรำยใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ลดลงจำก
ร้อยละ 6.84 มำอยู่ที่ร้อยละ 5.85 และอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ำรำยย่อยชั้นดี (MRR) ลดลงจำกร้อยละ 6.87 มำอยู่ที่ร้อยละ 5.98
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สำหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิของธนำคำรทิสโก้ ณ สิ้นปี 2563 มีจำนวน 213,802 ล้ำนบำท ลดลงจำกสิ้นปี
2562 ร้อยละ 6.7
ขณะที่ยอดคงค้ำงของเงินรับฝำกในระบบมีจำนวน 14,632,146 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562
ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2563 อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกประจำ 3 เดือนเฉลี่ยของ 4 ธนำคำรพำณิชย์ขนำดใหญ่ลดลงจำกร้อยละ 0.86 มำอยู่ที่
ร้ อ ยละ 0.37 ทั้ ง นี้ ธนำคำรแห่ ง ประเทศไทยปรั บ ลดอั ต รำดอกเบี้ ย นโยบำย (Repo-1 วั น ) 3 ครั้ ง มำอยู่ ใ นระดั บ ต่ ำสุ ด เป็ น
ประวัติกำรณ์ที่ร้อยละ 0.50 จำกร้อยละ 1.25 ณ สิ้นปี 2562 นอกจำกนี้ ธนำคำรแห่งประเทศไทยยังปรับลดอัตรำกำรนำส่งเงินสมทบ
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน (FIDF) จำกอัตรำร้อยละ 0.46 เหลือร้อยละ 0.23 ของฐำนเงินฝำก เป็นระยะเวลำ 2 ปี
เพื่อส่งผ่ำนภำระดอกเบี้ยที่ลดลงให้แก่ลูกหนี้ของธนำคำร สำหรับเงินฝำกของธนำคำรทิสโก้ ณ สิ้นปี 2563 มีจำนวน 204,859
ล้ำนบำท ลดลงจำกสิ้นปี 2562 ร้อยละ 6.2
ตารางแสดงการเปรียบเทียบของสินทรัพย์ เงินฝาก และเงินให้สนิ เชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : ล้ำนบำท)
ธนาคาร

ส่วนแบ่ง
ตลาด
(ร้อยละ)

สินทรัพย์

เงินฝาก

ส่วนแบ่ง
ตลาด
(ร้อยละ)

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้สุทธิ

ส่วนแบ่ง
ตลาด
(ร้อยละ)

1. ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหำชน)

3,384,961

16.9

2,485,597

17.0

1,896,205

14.8

2. ธ.ไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)

3,280,442

16.4

2,429,780

16.6

2,125,942

16.6

3. ธ.กรุงไทย จำกัด (มหำชน)

3,226,987

16.1

2,466,780

16.9

2,124,250

16.6

4. ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)

3,061,407

15.3

2,340,470

16.0

2,066,638

16.2

5. ธ.กรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)

2,460,731

12.3

1,819,223

12.4

1,609,830

12.6

6. ธ.ทหำรไทย จำกัด (มหำชน)

1,205,404

6.0

815,678

5.6

693,775

5.4

7. ธ.ธนชำต จำกัด (มหำชน)

811,183

4.1

557,957

3.8

649,686

5.1

8. ธ.ยูโอบี จำกัด (มหำชน)

632,342

3.2

491,560

3.4

421,662

3.3

9. ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)

404,421

2.0

194,150

1.3

217,576

1.7

10. ธ.เกียรตินำคิน จำกัด (มหำชน)

354,468

1.8

252,067

1.7

262,643

2.1

11. ธ.ทิสโก้ จำกัด (มหำชน)

264,921

1.3

204,859

1.4

213,802

1.7

12. ธ. แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)

240,085

1.2

182,735

1.2

155,838

1.2

13. ธ.ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหำชน)

225,413

1.1

147,053

1.0

111,933

0.9

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

167,167

0.8

84,329

0.6

28,800

0.2

15. ธนำคำรไทยเครดิต เพื่อรำยย่อย จำกัด (มหำชน)

80,721

0.4

64,626

0.4

66,823

0.5

16. ธนำคำร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหำชน)

78,454

0.4

21,719

0.1

51,280

0.4

17. ธนำคำรแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหำชน)

68,562

0.3

47,094

0.3

45,455

0.4

18. ธนำคำร เอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหำชน)

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. ธนำคำร เมกะ สำกลพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
ที่มำ: รำยกำรย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) ธนำคำรแห่งประเทศไทย

 สภาพการแข่งขัน
กำรดำเนินธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ในปี 2563 ไปด้วยควำมท้ำทำย จำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้กิจกรรม
ทำงเศรษฐกิจหดตัว ภำคธุ รกิ จบำงส่ วนไม่ สำมำรถด ำเนินกำรได้ ปกติ ต้ องชะลอหรือหยุ ดกำรด ำเนินกิจกำรเป็ นกำรชั่ วครำว
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ซึ่งส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของทั้งภำคธุรกิจและประชำชนทั่วไป ทั้งนี้ ธนำคำรพำณิชย์ส่วนใหญ่มุ่งเน้นกำร
ประคองรำยได้จำกธุรกิจหลัก ควบคู่กับควบคุมค่ำใช้จ่ำยและคุณภำพหนี้ นอกจำกนี้ ธนำคำรพำณิชย์ได้ดำเนินมำตรกำรช่วยเหลือ
ลูกหนี้รำยย่อยและภำคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจำกไวรัสโควิด-19 เพื่อช่วยลดภำระในกำรชำระหนี้แก่ลูกหนี้ตำมนโยบำยของธนำคำร
แห่งประเทศไทย ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์เศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยควำมไม่แน่นอน และผลกระทบจำกกำรระบำดของไวรัสโควิด-19
สำหรั บผลกำรดำเนินงำนของธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ ที่จดทะเบียนในประเทศในปี 2563 มีกำไรสุทธิ ลดลงร้อยละ 46.0
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ จำกกำรตั้งสำรองค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตในระดับสูงอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเตรียมรองรับคุณภำพสินเชื่อที่
อำจด้อยลงจำกผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ประกอบกับกำรลดลงของรำยได้ ดอกเบี้ยสุทธิตำมกำรปรับลดของอัตรำดอกเบี้ย
นโยบำย โดยมีอัตรำส่วนรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรำยได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย (NIM- Net Interest Margin) ที่ร้อยละ
2.51 ทั้งนี้ ธนำคำรพำณิชย์ส่วนใหญ่พยำยำมควบคุมต้นทุนเงินทุนเพื่อรักษำระดับ NIM ให้ทรงตัว หรือให้ชะลอลงในกรอบจำกัด
ขณะที่ รำยได้ ค่ ำ ธรรมเนี ยมและบริ กำรหดตั ว ลงตำมกิ จ กรรมทำงเศรษฐกิ จ ธนำคำรพำณิ ช ย์ ห ลำยแห่ งพยำยำมหำรำยได้
ค่ำธรรมเนียมจำกธุรกิจตลำดทุนเพื่อทดแทนรำยได้จำกธุรกรรมกำรโอนเงิน และค่ำธรรมเนียมบัตร ATM บำงส่วนที่หำยไป สำหรับ
สินเชื่อรวมของธนำคำรพำณิชย์ขยำยตัวร้อยละ 5.1 จำกสิ้นปี 2562 ส่วนใหญ่เป็นผลจำกกำรเติบโตของสินเชื่อธุรกิจขนำดใหญ่ และ
สินเชื่อที่อยู่อำศัย ในด้ำนคุณภำพสินเชื่อ สัดส่วนยอดคงค้ำงสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ร้อยละ 3.12 โดยได้รับ
แรงกดดันจำกคุณภำพสินเชื่อธุรกิจขนำดกลำงขนำดย่อม และสินเชื่อรำยย่อยที่ด้อยลง ทั้งนี้ ธนำคำรพำณิชย์ส่วนใหญ่ได้เพิ่ม
ควำมระมัดระวังในกำรขยำยสินเชื่อมำกขึ้น โดยเฉพำะกลุ่มลูกหนีห้ รือธุรกิจที่มีควำมเปรำะบำงและฐำนะกำรเงินอ่อนไหวตำมภำวะ
เศรษฐกิจ อย่ำงไรก็ดี ธนำคำรพำณิชย์ยังสำมำรถรักษำระดับเงินกองทุนและเงินสำรองที่แข็งแกร่งเพื่อรองรับกับควำมไม่แน่นอน
ด้ำนคุณภำพสินทรัพย์
นอกจำกนี้ จำกปริมำณกำรทำธุรกรรมธนำคำรผ่ำนทำงช่องทำงดิจิทัลมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง และเพิ่มขึ้นอย่ำงมำก
ในช่วงกำรประกำศใช้มำตรกำรปิดเมืองเพื่อควบคุมกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ส่งผลให้ธนำคำรพำณิชย์หลำยแห่งได้ดำเนิน
นโยบำยลดจำนวนสำขำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อลดต้นทุนกำรดำเนินธุรกิจ และได้ให้ควำมสำคัญกับกำรลงทุนพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีทำง
กำรเงินมำใช้เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรให้บริกำร ตลอดจนดำเนินกำรเปลี่ยนผ่ำนธุรกิจเข้ำสู่ยุคดิจิทัลเพื่อรับมือกับกำรแข่งขันที่มำกขึ้น
ทั้งจำกคู่แข่งที่เป็นสถำบันกำรเงินและผู้เล่นใหม่ที่มีควำมพร้อมทำงด้ำนเทคโนโลยี
ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และธุรกิจวาณิชธนกิจ
 ลักษณะตลาด
ณ สิ้นปี 2563 บริษัทที่ได้รับอนุญำตให้ดำเนินธุรกิจนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์มีจำนวนทั้งสิ้น 44 บริษัท และมีบริษัทที่ได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ในกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินจำนวน
75 บริษัท สำหรับภำวะตลำดทุนในปี 2563 ดัชนีตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดที่ระดับ 1,449.35 จุด ปรับตัวลดลง 130.49 จุด
(ร้อยละ 8.3) จำก ณ สิ้นปี 2562 ที่ 1,579.84 จุด ในขณะที่มูลค่ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 67,335 ล้ำนบำท ปรับตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.3 จำกปี 2562 สำหรับตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ตลำดมีสัญญำซื้อขำยในปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 120.2 ล้ำน
สัญญำ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.0 จำกสิ้ นปี 2562 คิดเป็ นปริมำณสั ญญำซื้ อขำยเฉลี่ยต่อวัน 494,624 สั ญญำ เพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 15.5
เมื่ อ เที ย บกั บ ปริ ม ำณสั ญญำซื้ อ ขำยเฉลี่ ยต่ อ วั น 428,369 สั ญญำในปี 2562 ในด้ ำนกำรระดมทุ นมี บริ ษั ทเข้ ำจดทะเบี ย นใน
ตลำดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ และตลำดหลั ก ทรั พ ย์ เ อ็ ม เอ ไอ จ ำนวน 26 บริ ษั ท กองทุ น รวมอสั ง หำริ มทรั พย์ ทรั สต์ เ พื่ อกำรลงทุ น ใน
อสังหำริมทรัพย์และสิ ทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์จำนวน 1 กองทุน และกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนจำนวน 1 กองทุน มีมูลค่ ำ
กำรระดมทุน 136,043.88 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.8 จำกปี 2562
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ในปี 2563 ภำวะตลำดทุนมีควำมผันผวนอย่ำงรุนแรงท่ำมกลำงกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด -19 และควำมกังวลของ
นักลงทุนทั่วโลกต่อภำวะเศรษฐกิจถดถอย โดยเฉพำะภำวะเศรษฐกิจในประเทศที่พึ่งพำภำคกำรท่องเที่ยว และภำคกำรส่งออก
เป็ น หลั ก ท ำให้ ดั ช นี หุ้ น ไทยร่ ว งลงอย่ ำ งมำก ไปอยู่ ที่ จุ ด ต่ ำสุ ด ในรอบเกื อ บ 9 ปี ที่ 969.08 จุ ด ลดลง 610.76 จุ ด จำกดั ช นี
ณ สิ้นปี 2562 ที่ 1,579.84 จุด หลังจำกนั้นตลำดหุ้นไทยค่อยๆ ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องมำปิดที่ 1,449.35 จุด ณ สิ้นปี 2563 โดยมี
ปัจจัยสนับสนุนจำกกำรออกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงกำรออกมำตรกำรปรับลดอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรกลำง
ทั่วโลก ส่งผลให้ผลตอบแทนจำกตลำดตรำสำรหนี้อยู่ในระดับต่ำและมีสภำพคล่องในระบบสูง นักลงทุนจึงแสวงหำกำรลงทุนที่ให้
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น ด้วยกำรเปลี่ยนจำกลงทุนในตรำสำรหนี้ มำลงทุนในตรำสำรทุนที่มีควำมเสี่ยงมำกขึ้น ทั้งนี้ ในช่วง 9 เดือนแรก
ของปี 2563 นักลงทุนสถำบันต่ำงประเทศขำยสุทธิคิดเป็นมูลค่ำ 277,673.99 ล้ำนบำท และหันกลับมำซื้อสุทธิในช่วงไตรมำส
สุดท้ำยของปี 2563 คิดเป็นมูลค่ำ 13,288.20 ล้ำนบำท ขณะทีน่ ักลงทุนรำยย่อยหันมำซื้อสุทธิคิดเป็นมูลค่ำ 216,708.69 ล้ำนบำท
ด้ำนสัดส่วนกำรซื้อขำยของนักลงทุนแต่ละกลุ่ม ในปี 2563 นักลงทุนสถำบันทั้งในและต่ำงประเทศมีสัดส่วนกำรซื้อขำยลดลงจำก
ร้อยละ 25.2 เป็นร้อยละ 20.8 และร้อยละ 41.9 มำเป็นร้อยละ 36.5 ตำมลำดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่นักลงทุนรำยย่อยมี
สัดส่วนกำรซื้อขำยเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 32.9 ในปีก่อนมำเป็นร้อยละ 42.7
ตารางสรุปภาวะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดัชนีตลำดหลักทรัพย์ ณ วันสิ้นงวด (จุด)
มูลค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำด (ล้ำนบำท)
มูลค่ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ (ล้ำนบำท)
มูลค่ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน (ล้ำนบำท)
อัตรำเงินปันผลตอบแทน (ร้อยละ)
อัตรำส่วนรำคำปิดต่อกำไรต่อหุ้น (เท่ำ)
จำนวนบริษัทจดทะเบียนใน ตลท.
ปริมำณสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (สัญญำ)

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

1,449.35
16,107,633
16,362,358
67,335
3.32
28.84
568
120,193,573

1,579.84
16,747,455
12,802,090
52,468
3.14
19.40
556
104,521,995

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

ที่มำ : ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 สภาพการแข่งขัน
ในปี 2563 กำรแข่ ง ขั น ในตลำดนำยหน้ ำ ซื้ อ ขำยหลั ก ทรั พ ย์ ยั ง คงมี ก ำรแข่ ง ขั น ที่ รุ น แรงเพื่ อ แย่ ง ชิ ง ส่ ว นแบ่ ง ตลำด
กำรดำเนินกลยุทธ์กำรแข่งขันส่วนใหญ่ยังคงมุ่งเน้นเรื่องกำรลดรำคำค่ำธรรมเนียมซื้อขำย ส่งผลให้รำยได้จำกค่ำธรรมเนียมซื้อขำย
หลั ก ทรั พย์ มี แ นวโน้ ม ที่ ลดลงต่ อเนื่ อง โดยเฉพำะนั กลงทุ น ต่ ำ งประเทศที่ มี ส่ว นต่ ำงก ำไรที่ น้ อ ยที่ สุด เนื่ องจำกส่ ว นใหญ่ เป็ น
กำรส่งคำสั่งซื้อขำยผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Direct Market Access) ส่งผลให้ผู้เล่นหลำยรำยพัฒนำธุรกิจอื่น อำทิ กำรลงทุนใน
บั ญ ชี ข องบริ ษั ท (Proprietary Trading) กำรออกใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พั น ธ์ กำรขยำยบริ ก ำรซื้ อ ขำยตรำสำรอนุ พั น ธ์
กำรให้นักลงทุนกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ กำรบริกำรนำยหน้ำซื้อขำยกองทุน และกำรให้บริกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในตลำดต่ำงประเทศ
เพื่อเพิ่มรำยได้มำทดแทนส่วนที่ลดลงไปจำกรำยได้ค่ำธรรมเนียมซื้อขำย นอกจำกนี้ กำรให้บริกำรลูกค้ำของบริษัทหลักทรัพย์ในช่วง
ที่ผ่ำนมำได้พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำร จำกในอดีตเป็นกำรให้บริกำรซื้อขำยตำมคำสั่งลูกค้ำ (execution only) มำเป็นกำรมุ่งเน้นไป
ที่กำรแนะน ำกำรลงทุ นในรู ปแบบกำรส่ งค ำสั่ งซื้ อขำยตำมแผนจั ดสรรกำรลงทุ นของลูกค้ ำที่ ได้ ก ำหนดไว้ก่ อน หน้ ำ (Portfolio
Advisory with execution) โดยมีแผนจัดสรรกำรลงทุน หรือกลยุทธ์กำรลงทุนให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยในกำรลงทุน และควำมเสี่ยง
ของลูกค้ำ รวมถึงบริกำรนำยหน้ำซื้อขำยกองทุนรวม ผ่ำนรูปแบบกำรให้บริกำรขำยผลิตภัณฑ์กองทุนรวมจำกหลำกหลำยบริษัท
(Open Architecture) เพื่ อเป็ นทำงเลื อ กในกำรลงทุ นและเพิ่ ม โอกำสกำรเข้ ำถึ งกองทุ นคุ ณ ภำพให้ แก่ ลู กค้ ำ ทั้ งนี้ บล. ทิ สโก้
ไม่มีนโยบำยแข่งขันด้ำนรำคำค่ำธรรมเนียมซื้อขำยหลักทรัพย์ โดยจะมุ่งเน้นรักษำและส่งเสริมกลุ่มลูกค้ำเดิมและกลุ่มที่ซื้อขำย
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หลักทรัพย์ตำมปัจจัยพื้นฐำนเพื่อกำรลงทุนมำกกว่ำกลุ่มลูกค้ำที่เน้นกำรเก็งกำไรในระยะสั้นให้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริกำรมำกขึ้น
ควบคู่กับกำรบริกำรด้ำนบทวิเครำะห์ที่มีคุณภำพเพื่อสนับสนุนนักลงทุนสถำบันในประเทศและกลุ่มนักลงทุนต่ำงประเทศ อีกทั้งยัง
นำเสนอบริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรลงทุน (Portfolio Advisory) เพื่อเป็นทำงเลือกให้กับนักลงทุน ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2563 บล.ทิสโก้มี
ส่วนแบ่งกำรตลำดร้อยละ 1.5
สำหรับกำรแข่งขันในธุรกิจวำณิชธนกิจนั้น เนื่องจำกจำนวนผู้ได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจที่ปรึกษำทำงกำรเงินเป็นจำนวน
มำก ในขณะที่ ควำมต้องกำรของตลำดมีจ ำนวนจ ำกั ด ทำให้ กำรแข่งขันทั้ งด้ ำนรำคำและคุ ณภำพ ของบริกำรอยู่ ในระดับสู ง
โดยกลยุทธ์กำรแข่งขันของบล. ทิสโก้ มุ่งเน้นด้ำนคุณภำพของทีมงำน ประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในกำรให้คำปรึกษำและ
คำแนะนำทำงกำรเงินแก่ลูกค้ำอย่ำงครบวงจร ตลอดจนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ำในระยะยำว
ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน
 ลักษณะตลาด
ธุรกิจจัดกำรกองทุนมีผู้ให้บริกำรทั้งหมดจำนวน 28 รำย ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ และ
บริ ษัทประกันภั ย ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2563 ธุรกิ จจั ดกำรกองทุ นมี มูลค่ ำสิ นทรั พย์ สุทธิ รวมภำยใต้กำรบริหำรจั ดกำรจ ำนวน
8,235,945 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 จำกสิ้นปี 2562 ส่วนใหญ่มำจำกกำรเพิ่มขึ้นของกองทุนส่วนบุคคล โดยกองทุนสำรองเลี้ยง
ชีพมีมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิรวมภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรจำนวน 1,248,314 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 กองทุนส่วนบุคคลมีมูลค่ำ
สินทรัพย์สทุ ธิภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรจำนวน 1,993,221 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 77.2 จำกสิ้นปี 2562 ขณะที่กองทุนรวมมีมูลค่ำ
สินทรัพย์สุทธิภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรจำนวน 4,994,410 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 6.9 จำกสิ้นปี 2562 โดยบลจ. ทิสโก้มีส่วนแบ่ง
กำรตลำดของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนรวมร้อยละ 16.5 3.0 และ 1.1 ตำมลำดับ
ภาวะตลาดกองทุน ณ วันที่

7,126,968

7,711,353

16%
14%

16%
15%

สินทรัพย์ภายใต้การบริหารสุทธิตามประเภทกองทุนของบลจ.ทิสโก้ ณ วันที่

ธันวาคม
8,235,945

15%
24%

70%

70%

61%

2561

2562

2563

(หน่วย10,000,000
: ล้ำนบำท)
9,000,000
กองทุน8,000,000
สำรองเลี้ยงชีพ
7,000,000
กองทุน6,000,000
ส่วนบุคคล
5,000,000
4,000,000
กองทุน3,000,000
รวม
2,000,000
1,000,000
-

กองทุนรวม
ส่วนแบ่งกำรตลำดอันดับ 14
(ร้อยละ 1.1)

16.7%

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ส่วนแบ่งกำรตลำดอันดับ 1
(ร้อยละ 16.5)

64.7%

318,568
ล้ำนบำท

ธันวาคม

18.6%

กองทุนส่วนบุคคล
ส่วนแบ่งกำรตลำดอันดับ 5
(ร้อยละ 3.0)

ที่มำ : สมำคมบริษัทจัดกำรกองทุน

 สภาพการแข่งขัน
แม้ว่ำในปี 2563 ภำพรวมอุตสำหกรรมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเติบโตลดลง สำเหตุหลักมำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 อันส่งผลกระทบต่อภำวะเศรษฐกิจ ตลอดจนภำพรวมตลำดกำรลงทุน รวมทั้งบริษัทนำยจ้ำง และลูกจ้ำงที่ได้รับ
ผลกระทบมีควำมจำเป็นต้องหยุดนำส่งเงินสะสม-สมทบเข้ำกองทุนชั่วครำว หรือแม้กระทั่งบำงบริษัทนำยจ้ำงต้องถอนตัวออกจำก
กองทุน อย่ำงไรก็ตำม จำกผลงำนกำรบริหำรกองทุนทีผ่ ่ำนมำ บลจ.ทิสโก้สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนที่ดีในระยะยำวให้แก่ลูกค้ำ ทำให้
บลจ. ทิสโก้ยังคงได้รับควำมไว้วำงใจแต่งตั้งให้เป็นบริษัทจัดกำรกองทุนของบริษัทนำยจ้ำงที่มีกองทุนขนำดใหญ่ รวมถึงบริษัท
นำยจ้ำงใหม่ที่เพิ่งเริ่มจัดตั้งกองทุน อีกทั้ง บลจ.ทิสโก้ยังส่งเสริมให้สมำชิกกองทุนเห็นควำมสำคัญของกำรออมเพื่อกำรเกษียณอำยุ
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง โดยแนะนำให้สมำชิกกองทุนที่มีกำลังออมเงินผ่ำนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเต็มสิทธิ์ สูงสุด 15% ของ
ค่ ำ จ้ ำ ง ทั้ ง หมดนี้ ส่ ง ผลให้ ใ นปี 2563 ธุ รกิ จ กองทุ น ส ำรองเลี้ ย งชี พ ของ บลจ. ทิ สโก้ ยั ง คงเติ บโตกว่ ำร้ อ ยละ 11.8 เที ย บกั บ
อุตสำหกรรมที่เติบโตลดลงเหลือเพียงร้อยละ 2.1 จำกปี 2562
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นอกจำกนี้ บลจ. ทิสโก้ยังได้รับรำงวัล Pension Fund of the Year Thailand 2020 จำกนิตยสำรกำรเงินชั้นนำระดับโลกอย่ำง
Global Banking and Finance Review เป็นปีที่ 3 ต่อเนื่องจำกรำงวัล Best Provident Fund Provider Thailand 2018 และ 2019 แสดง
ถึงควำมสำมำรถในกำรบริหำรกองทุนที่ยอดเยี่ยม และรักษำมำตรฐำนกำรบริกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรที่หลำกหลำยได้เป็นอย่ำงดี
ภำพรวมอุตสำหกรรมกองทุนส่วนบุคคลในปี 2563 ยังคงมีกำรแข่งขันสูงโดยเฉพำะตลำดลูกค้ำสถำบันที่มีเม็ดเงินลงทุนต่อ
รำยสูง ทำให้ยังคงมีกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำเพื่อให้ชนะกำร bidding ขณะที่ตลำดลูกค้ำบุคคลยังคงเน้นแข่งขันทำงด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์และกำรบริกำรกับลูกค้ำ ควำมน่ำเชื่อถือขององค์กร รวมถึงควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร มำกกว่ำกำรแข่งขัน
ทำงด้ำนรำคำ ทั้งนี้สินทรัพย์สุทธิ (AUM) ภำยใต้กองทุนส่วนบุคคลของอุตสำหกรรม ณ สิ้นปี 2563 อยู่ที่ 1,993,221 ล้ำนบำท
โดยเติบโตสูงถึงร้อยละ 77.2 โดยมีสำเหตุหลักมำจำก กำรที่มีบลจ.จัดตั้งใหม่ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทประกันชีวิต มีกำรโอน
สินทรัพย์จำกบริษัทแม่มำจัดตั้งเป็นกองทุนส่วนบุคคลด้วยมูลค่ำเงินลงทุนที่สูงมำกกว่ำ 40% ของสินทรัพย์โดยรวมของอุตสำหกรรม
สำหรับอุตสำหกรรมกองทุนรวมในปี 2563 สินทรัพย์สุทธิ (AUM) หดตัวลงร้อยละ 6.9 จำกภำวะดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ
มำก ประกอบกับเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด -19 ทำให้ผู้ลงทุนไม่มั่นใจกับกำรลงทุนในหุ้นกู้
ทำให้มีกระแสเงินไหลออกจำกกองทุนตรำสำรหนี้ทั้งในและต่ำงประเทศ ขณะที่ตลำดหุ้นต่ำงประเทศหลังจำกได้รับผลกระทบจำก
ไวรัสโควิด-19 ปรับตัวลดลงในช่วงไตรมำส 1 ก็ได้ฟื้นตัวอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีเม็ดเงินลงทุนไหลเข้ำลงทุนในหุ้นนำโดยหุ้นสหรัฐ
โดยเฉพำะกลุ่มเฮลธ์ แคร์ และกลุ่มเทคโนโลยี สำหรับผู้ลงทุนในไทยก็เช่นเดียวกัน มีกำรทยอยนำเม็ดเงิ นเข้ำลงทุนในกองทุ น
ต่ำงประเทศ (FIF) ประเภทกองทุนหุ้นเช่นเดียวกัน โดยเฉพำะกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นเทคโนโลยี ทั้งนี้ ในระหว่ำงปี บลจ.ไทยต่ำง
ทยอยออกกองทุนใหม่ที่เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และกองทุนประเภท Theme Fund ที่เน้น Mega Trend ลงทุนในกลุ่ม
อุตสำหกรรมแห่งอนำคต ในส่วนของกองทุนประเภทลดหย่อนภำษี หลังจำกทีก่ องทุนรวมหุ้นระยะยำว (LTF) หมดอำยุลงในปี 2562
มำในปี 2563 รัฐบำลได้ประกำศให้มีกำรออกกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำว (SSF) และกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออม
ระยะยำวพิเศษ (SSFX) ที่ลงทุนเฉพำะหุ้นไทย ซึ่งเป็นกองทุนลดหย่อนภำษีรูปแบบใหม่ที่ผู้ลงทุนต้องถือครองเป็นระยะเวลำ 10 ปี
อย่ำงไรก็ดี กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำวยังไม่ได้รับควำมนิยมเท่ำกองทุนรวมหุ้นระยะยำวและยังไม่สำมำรถชดเชย
เม็ดเงินที่เคยไหลเข้ำกองทุนรวมหุ้นระยะยำวในแต่ละปีที่ผ่ำนมำได้
2.3

การจัดหาผลิตภัณท์และบริการ

แหล่งที่มาของเงินทุน
นอกจำกเงินกองทุนของกลุ่มทิสโก้แล้ว แหล่งที่มำของเงินทุนส่วนใหญ่ได้จำกกำรระดมทุนจำกเงินฝำก รำยกำรระหว่ำง
ธนำคำรและตลำดเงิน เงินกู้ยืมทั้งที่เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยำว โดยแหล่งที่มำของเงินทุนมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางแสดงแหล่งที่มาของเงินทุน
แหล่งเงินทุน
เงินฝำกรวม1
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
หุ้นกู้
หนี้สินอื่น
รวมแหล่งเงินทุนจากหนี้สิน
ส่วนของเจ้ำของ
รวมแหล่งเงินทุน

1

ปี 2563
203,509.74
5,807.65
12,789.00
13,874.74
235,981.13
39,462.08
275,443.21

เงินฝำก รวมถึง เงินกู้ยืมระยะสั้นที่เป็นฐำนลูกค้ำเงินฝำกปกติของธนำคำร
23

ปี 2562
216,121.47
4,656.13
24,980.00
13,350.38
259,107.98
39,196.11
98, 04.09

(หน่วย: ล้ำนบำท)
ปี 2561
198,985.23
4,374.67
49,680.00
11,675.28
264,715.18
37,829.45
302,544.63
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การให้สนิ เชือ่
 นโยบายการให้สินเชื่อ
สินเชือ่ ธุรกิจ
กลุ่มทิสโก้ (เฉพำะธนำคำรทิสโก้และบริษัทย่อยที่มีกำรให้สินเชื่อ) มีนโยบำยที่จะเน้นกำรขยำยตัวของสินเชื่อธุรกิจอย่ำง
ระมัดระวัง โดยในกำรอนุมัติสินเชื่อใหม่ ธนำคำรจะพิจำรณำถึงศักยภำพของธุรกิจโอกำส ควำมสำมำรถในกำรชำระคืนหนี้ และ
หลักประกัน ตลอดจนอัตรำผลตอบแทนที่เหมำะสมกับควำมเสี่ยงของสินเชื่อแต่ละรำย กลุ่มทิสโก้จะเน้นกำรขยำยตัวของสินเชื่อ
ไปในตลำดที่มีควำมชำนำญ มีควำมเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ และให้ผลตอบแทนที่เหมำะสม ในกรณีที่กลุ่มทิสโก้ต้องกำรเข้ำสู่
ตลำดสินเชื่อใหม่ กลุ่มทิสโก้จะทำกำรวิเครำะห์ถึงโอกำสและปัจจัยควำมเสี่ยงต่ำงๆ อย่ำงทั่วถึง
นโยบำยหลักประกันแตกต่ำงกันตำมประเภทของสินเชื่อ โดยกลุ่มทิสโก้มีระบบกำรบริหำรหลักประกันที่รัดกุม มีกลไกที่
ใช้ในกำรรักษำระดับมูลค่ำของหลักประกันให้อยู่ตำมเงื่อนไข เพื่อควบคุมควำมเสี่ยงจำกควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น อย่ำงไรก็ตำม
กลุ่มทิสโก้อำจพิจำรณำให้สินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันกับผู้กู้ที่มีควำมน่ำเชื่อถือสูงเป็นรำยๆ ไป ในกำรประเมินมูลค่ำหลักประกัน
กลุ่มทิสโก้ได้กำหนดให้มีกำรประเมินรำคำทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันโดยผู้ประเมินรำคำอิสระหรือหน่วยประเมินรำคำทรัพย์สิน
ของธนำคำรก่อนกำรเบิกใช้วงเงินกู้ รวมทั้งมีกำรทบทวนรำคำประเมินอย่ำงสม่ำเสมอ โดยกลุ่มมีคณะอนุกรรมกำรประเมินรำคำ
หลักประกันทำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรอนุมัติกำรประเมินรำคำหลักประกันโดยผู้ประเมินรำคำภำยในและผู้ประเมินรำคำอิสระ
ตำมนโยบำยของกลุ่มที่ได้วำงไว้ภำยใต้หลักเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทยและหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในกำรให้สินเชื่อลูกค้ำแต่ละรำย กลุ่มทิสโก้มีขั้นตอนและหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติของลูกค้ำ ที่ชัดเจนรัดกุม
เพื่อให้ได้ลูกค้ำที่มีคุณภำพ ในขณะเดียวกันสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงเหมำะสม โดยมีหน่วยงำนอิสระทำ
หน้ำที่สอบทำนและดูแลกระบวนกำรให้สินเชื่อให้เป็นไปตำมระเบียบที่กำหนด
กำรกำหนดระยะเวลำชำระคืนสูงสุดของลูกหนี้เป็นไปตำมเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย สำหรับนโยบำยกำรกำหนด
รำคำ กลุ่มทิสโก้ไม่มีนโยบำยกำรแข่งขันด้ำนรำคำ โดยจะกำหนดอัตรำดอกเบี้ยที่ เหมำะสมตำมภำวะตลำดและระดับควำมเสี่ยง
ของผู้กู้ ตลอดจนพิจำรณำถึงต้นทุนเงินทุนของธนำคำร
สินเชื่อรายย่อย
สำหรั บ สิ น เชื่ อ เช่ ำ ซื้ อ ซึ่ ง เป็ น ธุ ร กิ จ ส่ ว นใหญ่ ใ นกลุ่ ม สิ น เชื่ อ รำยย่ อ ย กลุ่ ม ทิ สโก้ มี น โยบำยที่ จ ะขยำยสิ น เชื่ อ ในเชิ ง รุ ก
โดยเฉพำะในตลำดที่มีกำรเติบโตและมีอัตรำผลตอบแทนเหมำะสมกับควำมเสี่ยง กลุ่มทิสโก้มีนโยบำยในกำรวำงมำตรฐำนกำรให้
สินเชื่อเช่ำซื้อและสินเชื่อรำยย่อยอืน่ อย่ำงเป็นระบบโดยกำรให้คะแนนสินเชือ่ (Credit Scoring) ซึ่งพัฒนำขึ้นจำกฐำนข้อมูลภำยใน
ของธนำคำร ระบบดังกล่ำวช่วยควบคุมมำตรฐำนกำรอนุมัติสินเชื่อ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภำพและร่นระยะเวลำกำรอนุมัติสินเชื่อ
ให้เร็วขึ้น เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ
กลุ่มทิสโก้มีกำรพิจำรณำกำรให้สินเชื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดเพื่อให้สำมำรถขยำยสินเชื่อได้มำกตำม
เป้ำหมำยกำรเติบโตในเชิงรุกอย่ำงมีคุณภำพ อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มลูกค้ำหลักของกลุ่มทิสโก้ยังคงมีผลตอบแทนที่เหมำะสมกับควำม
เสี่ยง และกลุ่มทิสโก้ไม่มีนโยบำยกำรแข่งขันด้ำนรำคำ แต่ใช้กำรเพิ่มคุณภำพ กำรให้บริกำรและกำรบริหำรควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในกำรแข่ ง ขั น ส ำหรั บ นโยบำยด้ ำ นหลั ก ประกั น ทรั พ ย์ สิ น ที่ ใ ห้ เ ช่ ำ ซื้ อ ต้ อ งมี ต ลำดรองที่ เ พี ย งพอ และ
มีกำรทำประกันภัยอย่ำงเหมำะสม
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สำหรับสินเชื่อเพื่อกำรเคหะ ธนำคำรทิสโก้มีนโยบำยกำรปล่อยสินเชื่อไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่ำหลักประกัน ทั้งนี้
ในรำยละเอียดจะแตกต่ำงกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของหลักประกัน ในส่วนของสินเชื่อเพื่อกำรอุปโภคบริโภคอื่น และสินเชื่อที่ไม่มี
หลักประกันจะมีอัตรำดอกเบี้ยที่สูงเพื่อชดเชยกับควำมเสี่ยงของกำรผิดนัดชำระหนี้ที่สูงขึ้น
 การอนุมัติวงเงินและอานาจการอนุมัติ
คณะกรรมกำรบริหำรมอบหมำยอำนำจกำรอนุมัติสินเชื่อให้แก่คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสินเชื่อ (Credit Committee)
เป็นผู้ดูแล ภำยใต้นโยบำยกำรอนุมัติสินเชื่อที่ได้รับกำรอนุมัติโดยคณะกรรมกำรบริหำร
นโยบำยกำรอนุมัติสินเชื่อ มีกำรกำหนดวงเงินและมอบอำนำจกำรอนุมัติวงเงินไว้อย่ำงชัดเจน โดยสิน เชื่อธุรกิจทุกรำยกำร
จะต้องได้รับกำรอนุมัติโดยคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสินเชือ่ เนื่องจำกเป็นสินเชื่อที่วงเงินกู้มีขนำดใหญ่ และสินเชื่อธุรกิจที่มีขนำด
ใหญ่มำกจะต้องได้รับกำรอนุมัติโดยตรงจำกคณะกรรมกำรบริหำร
สำหรับสินเชื่อรำยย่อย เนื่องจำกวงเงินสินเชื่อมีขนำดเล็ก กลุ่มทิสโก้จึงมีกำรกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติและมอบอำนำจ
กำรอนุมัติวงเงินแต่ละระดับให้แก่ผู้บริหำรและหัวหน้ำงำนในแต่ละระดับ นำไปปฏิบัติภำยใต้นโยบำยอนุมัติสินเชื่อโดยรวม
ที่กำหนด สินเชื่อรำยย่อยที่มีขนำดใหญ่เกินกว่ำระดับปกติเมื่อพิจำรณำจำกประเภทของสินเชื่อและวั ตถุประสงค์ของกำรกู้เงิน
จะต้องได้รับอนุมัติจำกคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสินเชื่อ หรือคณะกรรมกำรบริหำรเป็นกรณีไป
ส ำหรั บ สิ น เชื่ อ เช่ ำ ซื้ อ กลุ่ ม ทิ ส โก้ ไ ด้ น ำระบบกำรให้ ค ะแนนสิ น เชื่ อ ( Credit Scoring) เข้ ำ มำใช้ ร่ ว มเป็ น เงื่ อ นไข
ในกำรพิจำรณำอนุมัติสินเชื่อ โดยระบบจะให้ค ะแนนลูกค้ำแต่ละรำยโดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติของลูกค้ำ ลักษณะของสินเชื่อ
และเงื่อนไขของสินเชื่อที่ต้องกำร
 นโยบายการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ
คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (Risk Management Committee)
ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหำรระดับสูงจำกสำยงำนต่ำงๆ เป็นผู้พิจำรณำกำหนดนโยบำย กฎเกณฑ์ และขั้นตอนโดยรวมของกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงจำกกำรให้สินเชื่อ ภำยใต้หลักเกณฑ์ กำรกำกับแบบรวมกลุ่มของธนำคำรแห่งประเทศไทย โดยมีคณะอนุกรรมกำร
พิจำรณำสินเชื่อ (Credit Committee) และหัวหน้ำสำยควบคุมสินเชื่อ (Chief Credit Officer) เป็นผู้ดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ
สินเชื่อแต่ละรำยกำร นอกจำกนี้คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสินเชื่อที่มีปัญหำ (Problem Loan Committee) ทำหน้ำที่ดูแลติดตำมกำร
จัดกำรลูกหนี้ที่มีปัญหำ และพิจำรณำตั้งสำรอง ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในระดับที่เหมำะสม
ธนำคำรทิ สโก้ มี ห น่ ว ยงำนพิ จ ำรณำคุ ณ ภำพสิ น เชื่ อ แยกออกจำกหน่ ว ยงำนกำรตลำด เพื่ อ ท ำหน้ ำ ที่ พิ จ ำรณำและ
ให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระในกำรอนุมัติสินเชื่อ และมีหน่วยงำนสอบทำนสินเชื่อซึ่งขึ้นตรงกับหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและ
คณะกรรมกำรตรวจสอบทำหน้ำที่สอบทำนควำมถูกต้องและโปร่งใสของกำรให้สินเชื่อ
ธนำคำรทิ ส โก้ ไ ด้ น ำระบบจั ด อั น ดั บ ควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ ของสิ น เชื่ อ ( Credit Rating) มำใช้ ใ นกำรประเมิ น ควำมเสี่ ย ง
ทั้ง สำหรั บสิ น เชื่อ ธุ รกิ จ และสิน เชื่อ รำยย่ อ ย เพื่ อให้ สอดคล้ อ งกับ กำรพั ฒ นำตำมกฎกำรดำรงเงิ น กองทุน ภำยใต้วิ ธี กำรใช้
กำรจั ด อั น ดั บ ควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ ภำยใน (Internal Ratings Based Approach: IRB) ทั้ ง นี้ ผลที่ จ ะได้ รั บ ในระยะยำว คื อ
กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่แม่นยำและกำรใช้เงินกองทุนของธนำคำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
สำหรับกำรควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนกำรกระจุกตัวของสินเชื่อ ธนำคำรกำหนดให้มีวงเงินควำมเสี่ยงสำหรับแต่ละกลุ่มสินเชื่อ
(Concentration Limits) ที่กำหนดให้สำมำรถให้สินเชื่อต่อผู้กู้หรือกลุ่มผู้กู้ 1 รำยได้ไม่เกินระดับที่กำหนดสำหรับสินเชื่อแต่ละ
ประเภท และติดตำมควบคุมกำรกระจุกตัวของสินเชื่อธุรกิจในแต่ละภำคอุตสำหกรรม (Industry Limit) ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม
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โดยพิจำรณำร่วมกับกำรกระจุกตัวของเงินลงทุนในตรำสำรทุนในแต่ละภำคอุตสำหกรรมด้วย นอกจำกนี้ธนำคำรยังปฏิบัติตำม
กฎเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทยอย่ำงเคร่งครัด ตำมข้อกำหนดในกำรให้สินเชื่อหรือลงทุนในกิจกำรของผู้อื่นหรือก่อภำระ
ผูกพันหรือจ่ำยเงินตำมภำระผูกพัน เพื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด (Single Lending Limit)
 การติดตามหนี้
กลุ่มทิสโก้กำหนดให้มีหลักเกณฑ์กระบวนกำรติดตำมสินเชื่อคงค้ำงอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรทบทวนกำรให้สินเชื่ออย่ำง
สม่ำเสมอ และติดตำมหนี้ที่มีปัญหำอย่ำงใกล้ชิด สำหรับสินเชื่อธุรกิจ คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสินเชื่อ ที่มีปัญหำ (Problem
Loan Committee) จะได้รับรำยงำนกำรผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้ที่มีปัญหำทุกรำยกำร เพื่อพิจำรณำสถำนะของลูกหนี้และกำหนด
วิธีกำรติดตำมเร่งรัดหนี้ กำรดำเนินคดีตำมกฎหมำย รวมถึงกำรจัดชั้นสินทรัพย์และกำรตั้งสำรองหนี้สูญ โดยมุ่งเน้นในเรื่อง
กำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้สำหรับลูกหนี้รำยที่สำมำรถดำเนินกำรต่อไปได้ โดยกลุ่มทิสโก้ได้กำหนดหลักเกณฑ์ ขอบเขต และ
กำรติดตำมผลอย่ำงใกล้ชิด นอกจำกนี้ เจ้ำหน้ำที่สินเชื่อจะต้องรำยงำนต่อคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสินเชื่อที่มีปัญหำเกี่ยวกับ
กำรติดตำมกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้อย่ำงต่อเนื่อง
สำหรับกำรติดตำมสินเชื่อรำยย่อยนั้น กลุ่มทิสโก้จะปรับปรุงนโยบำยและกลยุทธ์ในกำรบริหำรและติดตำมหนี้ให้สอดคล้อง
กับภำวะเศรษฐกิจ กฎระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรปฏิบัติตำมประกำศและระเบียบ
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค (ส.ค.บ.) อย่ำงเคร่งครัด โดยจัดแบ่งกระบวนกำรติดตำมหนี้ออกเป็น 3 ส่วน คือ
1) งำนติด ตำมหนี้ ค้ ำงชำระ 2) งำนเร่ง รัด หนี้สิน และกำรติ ด ตำมยึ ด ทรั พย์ สิน และ 3) งำนกฎหมำยและบั งคั บ คดี เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนให้ได้สูงสุด
 การปรับโครงสร้างหนี้
สำหรับลูกหนี้ที่มีปัญหำ เช่น ได้รับผลกระทบจำกควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ หรือควำมขัดข้องทำงกำรเงินของลูกหนี้
กลุ่มทิสโก้มีนโยบำยที่จะปรับโครงสร้ำงหนี้เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรรับคืนหนี้ให้ได้สูงสุด โดยหลักเกณฑ์กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ของ
กลุ่มสำมำรถทำได้หลำยวิธี ประกอบด้วย กำรผ่อนผันเงื่อนไขกำรชำระหนี้ในลักษณะต่ำงๆ กำรโอนทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อเป็น
กำรชำระหนี้ กำรแปลงหนี้เป็นตรำสำรทำงกำรเงินหรือกำรแปลงหนี้เป็นทุนของลูกหนี้ เป็นต้น
กำรปรั บ โครงสร้ ำ งหนี้ ส ำมำรถท ำได้ กั บ ลู ก หนี้ ทุ ก ประเภท ทั้ ง ที่ ผิ ด นั ด ช ำระแล้ ว หรื อ ยั ง ไม่ ผิ ด นั ด ช ำระก็ ต ำม
โดยหน่วยงำนที่ให้สินเชื่อมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ รวมถึงกำรคัดเลือกลูกหนี้ ที่จะมีกำรปรับโครงสร้ำง
หนี้ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยจะท ำกำรประเมิ น คุ ณ ภำพของลู ก หนี้ แ ละสภำพแวดล้ อ มที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ฐำนะและ
กำรดำเนินงำนของลู กหนี้ เพื่อคำดกำรณ์เ กี่ยวกับ โอกำสที่จะได้ รับชำระหนี้คืน และพิ จำรณำวิธีกำรที่เหมำะสมในกำรปรั บ
โครงสร้ำงหนี้ ทั้งนี้ ในปี 2563 ธนำคำรได้ดำเนินกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกที่ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำด
ของโรคไวรัสโควิด-19 โดยพิจำรณำกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของลูกหนี้แต่ละรำย
ในกรณีกำรปรับโครงสร้ำงหนี้สำหรับลูกหนี้ที่กลุ่มทิสโก้ กรรมกำร บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมกำร หรือผู้บริหำรของกลุ่ม
เข้ำข่ำยมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องทั้งทำงตรงและทำงอ้อม จะต้องให้สถำบันกำรเงินอื่นหรือบุคคลที่สำมที่ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง
กั บ ธนำคำรและลู ก หนี้ เป็ น ผู้ วิ เ ครำะห์ ฐ ำนะและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ ตลอดจนกระแสเงิ น สดของลู ก หนี้
ทั้งนี้กลุ่มทิสโก้ปฏิบัติตำมเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนดสำหรับหนี้ที่ได้รับกำรปรับโครงสร้ำงหนี้แล้วทุกรำย ทั้งในเรื่อง
กำรเปลี่ยนสถำนะกำรจัดชั้น กำรคำนวณส่วนสูญเสียและกำรกันสำรอง
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ความสามารถในการดารงเงินกองทุน
กลุ่มทิสโก้มีนโยบำยดำรงเงินกองทุนที่เพียงพอเพื่อรองรับควำมเสี่ยงของธนำคำรในระยะยำว โดยคำนึงถึงควำมอยู่รอดของ
ธนำคำรในระยะยำวแม้จะมีควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ และดำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ในอัตรำที่ไม่ต่ำกว่ำที่กฎหมำยกำหนด
ซึ่งปัจจุ บันธนำคำรแห่ งประเทศไทยกำหนดให้ ธนำคำรด ำรงเงิ นกองทุ น เมื่อสิ้ นวั นหนึ่ งๆ เป็ นอั ตรำส่วนกั บสินทรั พย์เสี่ยง และ
ภำระผูกพันไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 11 โดยเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต้องเป็นอัตรำส่วนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 8.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงและภำระผูกพัน
ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้มีฐำนเงินทุนที่มั่นคง และมีอัตรำเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงสูงเกินกว่ำเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย
และเพียงพอที่จะรองรับมำตรกำรของทำงกำรในกำรจัดชั้นหนี้และกฎเกณฑ์กำรตั้งสำรองในอนำคต
การบริหารสภาพคล่อง
คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ทำหน้ำที่ควบคุมดูแลและกำหนดทิศทำงของโครงสร้ำงสินทรัพย์และหนี้สิน และ
โครงสร้ำงกำรระดมทุนโดยละเอียด รวมทั้งยังกำหนดวงเงินควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องต่ำงๆ เพื่อเตือนและควบคุมถึงระดับ
ควำมเสี่ ย งจำกตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ส ำคั ญ เช่ น ปริ ม ำณกำรด ำรงสิ น ทรั พ ย์ ส ภำพคล่ อ งเพื่ อ รองรั บ สถำนกำรณ์ ด้ ำ นสภำพคล่ อ งที่ มี
ควำมรุ นแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) กำรดำรงแหล่งที่มำของเงิน ให้สอดคล้องกั บกำรใช้ไปของเงิ น (Net Stable
Funding Ratio: NSFR) ระดับควำมไม่สอดคล้องกันของสินทรัพย์และหนี้สินที่ครบกำหนด ระดับกำรกระจุกตัวของเงินฝำก และ
ระดั บ กำรถอนเงิ น ในแต่ ล ะวั น นอกจำกนี้ ยั ง ได้ ก ำหนดแผนฉุ ก เฉิ น เพื่ อ กำรบริ ห ำรสภำพคล่ อ งในยำมวิ ก ฤติ ( Liquidity
Contingency Plan) ซึ่งระบุระเบียบขั้นตอนปฏิบัติไว้อย่ำงชัดเจน
กำรบริหำรสภำพคล่ องในแต่ ละวันอยู่ใ นควำมดูแ ลของฝ่ำ ยบริหำรเงิ น ซึ่งดูแ ลกำรจัด หำแหล่งเงินทุนและกำรลงทุ น
ตำมประมำณกำรกระแสเงิ น สดในแต่ ล ะวั น ของธนำคำร ฝ่ ำ ยบริ ห ำรเงิ น จะรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลให้ ส ภำพคล่ อ งของธนำคำร
เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์กำรบริหำรควำมเสี่ยงของกลุ่ม และให้สอดคล้องกับประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย
การจัดชั้นสินทรัพย์ การตั้งสารอง และการตัดจาหน่ายหนี้สูญ
กลุ่ ม ทิ สโก้ จั ด กลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์ ท ำงกำรเงิ น ออกเป็ น 3 กลุ่ ม (Three-stage approach) เพื่ อ วั ด มู ล ค่ ำ ของค่ ำ เผื่ อ ผลขำดทุ น
ด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น โดยกำรจัดกลุ่มสินทรั พย์ทำงกำรเงินจะพิจำรณำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของคุณภำพด้ำนเครดิต
นับจำกวันที่รับรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรกซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้
 กลุ่มที่ 1 : สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีไ่ ม่มีกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต (Performing)
สำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงินซึ่งควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตไม่ได้มีกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญนับตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรก
กลุ่มบริษัทจะรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเท่ำกับผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นภำยใน 12
เดือนข้ำงหน้ำ สำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีระยะเวลำคงเหลือน้อยกว่ำ 12 เดือน กลุ่มบริษัทจะใช้ควำมน่ำจะเป็นของ
กำรปฏิบัติผิดสัญญำที่สอดคล้องกับระยะเวลำคงเหลือ
 กลุ่มที่ 2 : สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีม่ ีกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต (Under-Performing)
สำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงินซึ่งควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตมีกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญนับตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรก
แต่ ไม่ ได้ มี กำรด้ อ ยค่ ำด้ ำ นเครดิต กลุ่ ม บริ ษัท จะรั บ รู้ ผลขำดทุ น ด้ำ นเครดิ ตที่ ค ำดว่ ำ จะเกิ ด ขึ้ น ด้ วยจ ำนวนเงิ น ที่ เ ท่ ำ กั บ
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุที่คำดไว้ของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
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 กลุ่มที่ 3 : สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีม่ ีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต (Non-Performing)
สิ น ทรั พ ย์ ท ำงกำรเงิ น จะถู ก ประเมิ น ว่ ำ ด้ อ ยค่ ำ ด้ ำ นเครดิ ต เมื่ อ เหตุ ก ำรณ์ ห นึ่ ง หรื อ หลำยเหตุ ก ำรณ์ ที่ อ ำจก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลเสียหำยต่อประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตของสินทรั พย์ทำงกำรเงินนั้นเกิดขึ้นโดยกลุ่มบริษัทจะรับรู้ผลขำดทุน
ด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ด้วยจำนวนเงิ นที่เท่ำกับผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุที่คำดไว้ของ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินนั้น
รำยละเอียดกำรตั้งสำรองค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกินขึ้น และค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้
ของกลุ่มทิสโก้ แสดงในข้อ 14.3 ของส่วนที่ 3 หัวข้อ 14 คุณภำพสินทรัพย์และค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
สำหรับธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งดำเนินกำรโดย บล.ทิสโก้มีรำยละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
แหล่งที่มาของเงินทุน
เงินทุนส่วนใหญ่มำจำกเงินกองทุน กระแสเงินสดที่ได้จำกกำรดำเนินงำน และกำรกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงินบำงส่วน
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
การอนุมัติวงเงินและอานาจการอนุมัติ
บล. ทิสโก้ มีนโยบำยในกำรรับลูกค้ำที่มีคุณภำพและให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่เหมำะสมแก่ลูกค้ำในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์
โดยจะพิจำรณำวงเงินกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ที่เหมำะสมกับควำมน่ำเชื่อถือและฐำนะกำรเงินของลูกค้ำ ตลอดจนหลักประกัน
ทั้ ง นี้ ค ณะกรรมกำรบริ ห ำรมอบอ ำนำจกำรอนุ มั ติ ว งเงิ น ซื้ อ ขำยหลั ก ทรั พ ย์ ใ ห้ กั บ คณะอนุ ก รรมกำรพิ จ ำรณำสิ น เชื่ อ
โดยคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสินเชื่อพิจำรณำอนุมัติวงเงินที่มีมูลค่ำสูง และมอบอำนำจกำรอนุมัติให้ผู้บริหำรและ/หรือเจ้ำหน้ำที่
สินเชื่อระดับต่ำงๆ สำหรับวงเงินทั่วไปเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติตำมแนวนโยบำยที่กำหนดโดยคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสินเชื่อ
ทั้งนี้ บล. ทิสโก้ ให้บริกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ด้วยระบบเงินสดเท่ำนั้น
นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์
สำหรับกำรลงทุนในหลักทรัพ ย์จดทะเบียนประเภทหุ้นทุน บล. ทิสโก้ มีนโยบำยกำรลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐำนดี
โดยคำนึงถึงสภำพคล่อง ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนที่ได้รับ และกำรกระจุกตัวของกำรลงทุน สำหรับกำรลงทุนในหลักทรัพย์
ที่ไม่จดทะเบียนประเภทหุ้นทุน บล. ทิสโก้ ไม่มีนโยบำยในกำรขยำยกำรลงทุนในส่วนนี้ แต่จะเน้นที่กำรติดตำมโอกำสในกำรขำย
หลักทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันออกให้ได้มูลค่ำสูงที่สุด สำหรับกำรลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้ บล. ทิสโก้ เน้นที่กำรลงทุนเพื่อถือ
หลั ก ทรัพ ย์ ไว้ เป็ น สภำพคล่ อง สำหรั บ กำรลงทุ น ในหน่ วยลงทุ น บล. ทิ สโก้ มี น โยบำยลงทุ น ทั้ ง ในระยะสั้ น และในระยะยำว
ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ นโยบำยกำรลงทุ น และผลกำรด ำเนิ น งำนของแต่ ละกองทุ น นอกจำกนี้ บล. ทิ ส โก้ ยั ง มี น โยบำยที่ จ ะลงทุ น
ในตรำสำรอนุพันธ์เพื่อผลกำไรและเพื่อบริหำรควำมเสี่ยง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภำวกำรณ์กำรลงทุนในตลำดหลักทรัพย์
นโยบำยกำรลงทุนเป็นไปตำมกรอบนโยบำยและข้อกำหนดด้ ำนบริหำรควำมเสี่ยง ที่กำหนดโดยคณะกรรมกำร บริหำร
ควำมเสี่ยงของกลุ่มทิสโก้ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหำรในสำยงำนที่สำคัญ โดยจะกำหนดนโยบำยในกำรลงทุน วงเงินลงทุน ปริมำณ
กำรซื้อขำยสูงสุดในแต่ละวัน และวงเงินขำดทุน
ความสามารถในการดารงเงินกองทุนสภาพคล่อง
อัตรำส่วนเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไปของ บล.ทิสโก้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกับ ร้อยละ 43.47
เปรียบเทียบกับร้อยละ 7.00 ตำมเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด
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3.

ปัจจัยความเสี่ยง

ภาพรวมของการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
บริษัทตระหนั กถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ ยงและการควบคุ มความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมี ประสิ ทธิภาพ
ทั้งนี้ บริษัทได้กาหนดวัตถุประสงค์ โครงสร้าง และนโยบายหลักในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรไว้ อย่างเหมาะสมและชัดเจน
โดยกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงความรับผิดชอบต่อความเสี่ยง และ
ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการรักษามาตรฐานของ หลักบรรษัทภิบาลที่ดี นอกจากนี้ การจัดสรร
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความเสี่ยงที่ยอมรับได้เปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ดีที่สุดของบริษัทได้ส่งผลต่อ
ความส าเร็ จและความสามารถในการแข่ งขั นของบริ ษั ท ในขณะเดี ยวกั นบริ ษั ทยั งมี เป้ าหมายในการสร้ างผลตอบแทนสู งสุ ด
โดยคานึงถึงความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
นโยบายการบริ หารความเสี่ยงโดยรวมที่สาคั ญที่ บริ ษั ทได้ ยึ ดถือปฏิ บั ติเป็ นการทั่ วไปในการบริ หารความเสี่ ยงองค์ รวม
ของบริษัท มีดังต่อไปนี้
(1) การบริหารความเสี่ยงอย่างรวมศูนย์
บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ยึดถือหลักการบริหารความเสี่ยงแบบรวมศูนย์ โครงสร้างพื้นฐานความเสี่ยงจะ
ถูกรวมศูนย์อยู่ที่บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่ม โดยทาการรวบรวมข้อมูลฐานะ
ความเสี่ยงจากกิจการต่างๆ ในกลุ่มบริษัทเพื่อทาการประเมิน กาหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
และกาหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยง
(2) สายธุรกิจเป็นเจ้าของการบริหารความเสี่ยงภายใต้การดูแลทีเ่ ป็นอิสระ
หน่วยธุรกิจมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของตนเองเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและเพื่อให้
สอดคล้องกับกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวม โดยมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงเป็นหน่วยงาน
อิสระทาหน้าที่ในการกากับดูแลและสอบทาน เพื่อให้มีกระบวนการติดตามและควบคุมความเสี่ยงอย่างเพียงพอ
(3) การประเมินความเสี่ยงอย่างครบถ้วน
บริษัทมีนโยบายที่จะประเมินความเสี่ยงอย่างครบถ้วนในทุกบริการหรือธุรกรรม โดยรูปแบบในการประเมินความเสี่ยง
เริ่ มจากการใช้ ดุ ลยพิ นิ จของผู้ ช านาญการซึ่ งเป็ นวิ ธี การขั้ นพื้ นฐานไปจนถึ งระดั บการวิ เคราะห์ ในเชิ งปริมาณและสถิ ติ ทั้ งนี้
จะพิจารณาให้เหมาะสมกับประเภทและความซับซ้อนของธุรกรรม ระบบการประเมินความเสี่ยงมีขั้นตอนที่สาคัญ คือ การวิเคราะห์
ความเสี่ยงในสถานการณ์ปกติ และการจาลองสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยความเสี่ยงในปริมาณมาก
อันมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท
(4) การบริหารและจัดสรรเงินกองทุนด้วยหน่วยวัดความเสี่ยงมาตรฐาน
เนื่องด้วยเงินกองทุนแสดงถึงระดับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายที่จะประเมินทุกปัจจัยความเสี่ยง
ไว้ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน คือ เงินกองทุนความเสี่ยง ซึ่งอยู่ภายใต้หลักการ Value at Risk (VaR) โดยค่าความเสี่ยงต่างๆ จะถูก
เปลี่ยนแปลงเป็นระดับเงินกองทุนที่เหมาะสมในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวภายใต้การกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของ
บริ ษั ท กระบวนการประเมิ น เงิ น กองทุ น ความเสี่ ย งเป็ นส่ วนหนึ่ ง กระบวนการประเมิ น ความเพี ยงพอของเงิ นกองทุ นภายใน
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(Internal Capital Adequacy Assessment Process: ICAAP) ของบริษัท การกาหนดระดับเงินกองทุนความเสี่ยงนั้นมีความสาคัญ
ในการสร้างความเข้าใจและความสอดคล้องให้เกิดขึ้นกับผู้บริหารของหน่วยธุรกิจแต่ละหน่วย นอกจากนี้ ยังทาหน้าที่ในการรวบรวม
ความเสี่ยงจากทุกระดับและทุกประเภทเพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพรวมฐานะความเสี่ยงขององค์กร และจาเป็นอย่างยิ่งในการวางแผน
และจัดสรรเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิผลทั้งในระดับองค์กรและหน่วยธุรกิจ
(5) การบริหารระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk tolerance level) และการจัดสรรเงินกองทุน (Capital allocation)
ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เงินกองทุนความเสี่ยงโดยรวมจะถูกควบคุมให้ไม่เกินกว่าเงินกองทุนที่มีอยู่
ของธนาคาร ในขณะเดียวกันการประเมินความเสี่ยงในเชิงคุณภาพซึ่งไม่ได้วัดเป็นเงินกองทุนโดยตรงจะถูกกาหนดโดยระดับความ
เสี่ยงเชิงคุณภาพที่ยอมรับได้ เงินกองทุนความเสี่ยงจะเป็นการควบคุมและประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนเมื่อเทียบกับระดับ
เงินกองทุนที่ถูกจัดสรรให้กับทั้งระดับบริษัทและระดับหน่วยงาน อย่างเหมาะสม
(6) ผลตอบแทนที่เพียงพอกับความเสี่ยง และการบริหารผลงานที่คานึงถึงความเสี่ยง
หลักการที่สาคัญประการหนึ่งของบริษัท คือการมีผลตอบแทนที่เพียงพอสาหรับความเสี่ยงในระยะยาว และเพื่อเป็น
การสร้างมูลค่าเพิ่มต่อผู้ถือหุ้น องค์ประกอบความเสี่ยงต่างๆ จะถูกนาเข้ามาใช้ในการวัดประสิทธิภาพทางธุรกิจโดยมีเป้าหมาย
สาคัญในการเพิ่มมูลค่าผลตอบแทนทีค่ านึงถึงความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้น ความเสี่ยงในด้านต่างๆ จะถูกนาเข้ามาประกอบการพิจารณา
ในการตั้งราคาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้ได้ผลกาไรที่ทั่วถึง การขยายธุรกิจจะพิจารณากระทาในส่วนงานที่ยังมีอัตราผลตอบแทน
ต่อหน่วยธุรกิจเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าความเสี่ยงที่เพิ่ม
(7) การบริหารพอร์ตความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง และการป้องกันความเสี่ยง
การบริหารพอร์ตความเสี่ยงจะมีการกระทาอย่างต่อเนื่องโดยมีหลักการกระจายความเสี่ยงเป็นหลักการสาคัญใน
ทุกธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นวิธีการที่สามารถลดความเสี่ยงโดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทน ผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการของ
หน่วยธุรกิจทุกระดับจะนาหลักการกระจายความเสี่ยงเข้ามาใช้พิจารณาอย่างเหมาะสม โดยจะมีการกาหนดแนวทางปฏิบัติและ
เพดานความเสี่ยงต่างๆ ทั้งในระดับภาพรวมและระดับรายการ
(8) วัฒนธรรมที่ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยง
บริษัทได้ตระหนั กถึงความสาคัญของความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง หัวหน้าของแต่ละสายธุรกิจจะต้องมี
ความเข้าใจเป็นอย่างดีในความเสี่ยงที่มีอยู่หรือที่จะเกิ ดขึ้นใหม่ในสายธุรกิจที่รับผิดชอบ โดยต้องคานึงถึงความเสี่ยงในด้านต่างๆ
ที่จะมีต่อบริษัทในภาพรวมอีกด้วย
(9) การพัฒนาแบบจาลองความเสี่ยงและการตรวจสอบความถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ
แบบจาลองความเสี่ยงนั้นจะมีลักษณะที่มองไปข้างหน้า ซึ่งคานึงถึงโอกาสและสถานการณ์ของฐานะของสินทรัพย์
หนี้สิน และผลการดาเนินงานของธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้การวัดมูลค่ายุติธรรม (Mark-to-Market) จะถูกนาไปใช้กับทุกฐานะ
ของสินทรัพย์และหนี้สินที่เหมาะสม สาหรับตราสารทางการเงินซึ่งมีความซับซ้อนสูง การประเมินมูลค่าตลาดจะถูกประเมินอย่างอิสระ
จากหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ในแบบจาลองที่สาคัญสาหรับการประเมินระดับความเสี่ยงจะมีการทดสอบโดยวิธีการ Back-testing
หรือวิธีการทางสถิติอื่นๆ อย่างเหมาะสม
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(10) การปฏิบัติตามกฎระเบียบและแนวทางทีด่ ี
บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีและ
กฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
(11) แนวนโยบายต่อธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ใหม่
การทาธุรกิจหรือการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกประเภทของบริษัทจะต้องถูกพิจารณาและอนุมัติโดยสายงานที่เกี่ยวข้องตาม
แนวนโยบายการบริหารความเสี่ยงของทางบริษัท โดยธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่ดังกล่าวจะถูกวิเคราะห์ ในรูปแบบของผลตอบแทนที่
เพียงพอกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น การคานึงถึงความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท และรวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุน
(12) การปฏิบัติต่อรายการระหว่างกัน
การทารายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น บริษัทจะพิจารณาปฏิบัติต่อรายการ
เสมือนเป็นรายการทีบ่ ริษัทกระทากับลูกค้าทั่วไป โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตาม
การทาธุรกรรมทางธุรกิจของบริษัทจะถูกควบคุมอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของทางการ
(13) การทดสอบสภาวะวิกฤติ
การทดสอบสภาวะวิกฤติเป็นกระบวนการในการประเมินผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัทภายใต้การจาลอง
สถานการณ์ที่ไม่ปกติ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยความเสี่ยงอันมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท นอกจากนี้ การทดสอบ
สภาวะวิกฤติยังเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการบริหารจัดการความเสี่ ยงทั้งทางด้านสินเชื่อ ตลาด และ สภาพคล่อง คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงจะทาหน้าที่ดู แลการทดสอบสภาวะวิกฤติ ในภาพรวม โดยจะกาหนดสมมติฐานในการทดสอบ และมีหน่วยงาน
บริหารความเสี่ยงทาหน้าที่ทดสอบร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการทดสอบให้คณะกรรมการกากับความเสี่ยง
และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ ซึ่งผลการทดสอบสภาวะวิกฤติได้มีส่วนช่วยในการกาหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเพดานความเสี่ยงต่างๆ และการพัฒนาแผนปฏิบัติการณ์ในสภาวะฉุกเฉิน
(14) การบริหารความเสี่ยงของประเทศคู่สัญญา
ความเสี่ยงของประเทศคู่สัญญาอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านมูลค่าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของ
ประเทศคู่ สัญญาอั นเนื่ องมาจากความไม่ แน่นอนของภาครัฐ บาลและภาวะเศรษฐกิ จของประเทศนั้ น ๆ รวมไปถึ งความเสี่ ยง
ด้านการเมืองและการเคลื่อนย้ายของเงินทุน บริษัทมีการควบคุมดูแลการให้สินเชื่อหรือเงินลงทุนในต่างประเทศให้มีความสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และให้อยู่ในระดั บที่สามารถบริหารจัดการได้ ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงของประเทศคู่สัญญาคานึงถึ ง
การติดตามปัจจัยเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าธุรกรรม รวมไปถึง สภาพคล่องและความเสี่ยง
ด้านตลาดของประเทศนั้นๆ ในกรณีที่บริษัทมีการทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของประเทศคู่สัญญาในประมาณมากเกินกว่า
ร้อยละ 50 ของเงินกองทุนชั้นที่ 1 จะมีการกาหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของประเทศคู่สัญญาอย่างละเอียดซึ่งเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
(15) นโยบายสาหรับแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้างความมั่นคงและแก้ไขปัญหา (Recovery Plan)
จากวิ กฤตการเงินโลกที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึ งความจ าเป็ นของสถาบันการเงิ นในการเตรี ยมรับมือกั บปั ญหาทาง
การเงิน การพัฒนาแผนล่วงหน้าเพื่อรองรับการเสริมสร้างความมั่นคงและแก้ไขปัญหา (Recovery Plan) จะเป็นการเตรียมการล่วงหน้า
เพื่อจัดการกับภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารพาณิชย์มีกรอบการบริหารจัดการที่สามารถปรับเปลี่ยนได้
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ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในช่วงที่เกิดวิกฤต โดยแผนล่วงหน้าเพื่อรองรับการเสริมสร้างความมั่นคงและแก้ไขปัญหาจะต้อง
ครอบคลุมกระบวนการที่สาคัญและให้ข้อมูลที่จาเป็นตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด ซึ่งรวมไปถึงเครื่องมือและขั้นตอน
ในการฟื้นฟูหรือสนับสนุนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของกลุ่มทิสโก้ภายใต้สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ธนาคารจะควบคุมดูแลโดยมีคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการกากับความเสี่ยงทาหน้าที่ในการกากับดูแลกรอบของแผน
ล่วงหน้าเพื่อรองรับการเสริมสร้างความมั่นคงและแก้ไขปัญหา โดยจะมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทาหน้าที่กาหนดแผน
และมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงให้การสนับสนุนหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลที่สาคัญกาหนดจุดพิจารณาตัดสินใจ
กาหนดการตามแผน (recovery trigger) และแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคง (recovery option) ตามภาวะของเศรษฐกิจและ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เป็นไปได้ นอกจากนี้ บริษัทจะทบทวนแผนล่วงหน้าเพื่อรองรับการเสริมสร้างความมั่นคงและแก้ไขปัญหา
อย่ างน้ อยปี ละครั้ ง หรื อเมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลงที่ สาคั ญซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่ อแผนงานและประสิ ทธิ ภาพของการปฎิ บั ติ ตาม
แนวทางการเสริ มสร้างความมั่นคงซึ่งผลลัพธ์จากเหตุการณ์ ตามจุดพิ จารณาตัดสิ นใจกาหนดการตามแผนและการดาเนินการ
ตามทางเลือกจะต้องได้รับการทบทวนโดยคณะกรรมการกากับความเสี่ยงและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
โครงสร้างการบริหารความเสีย่ ง
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร คณะกรรมการบริษัท ทาหน้าที่
ในการดูแลความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในภาพรวมของทั้งบริษัท โดยคณะกรรมการบริหาร ภายใต้การแต่งตั้งของคณะกรรมการ
บริษัท จะทาหน้าที่ดูแลทั้งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร และความเสี่ยงระดับรายการของแต่ละประเภท
ความเสี่ยง ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการที่ปรึกษาสาหรับธุรกิจต่างๆ จะทาหน้าที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ของทั้งองค์กรและของแต่ละสายงาน ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนโดยฝ่ายวางแผนและงบประมาณ และมีคณะกรรมการกากับความเสี่ยง
ทาหน้าที่ให้คาแนะนาคณะกรรมการของสถาบันการเงินเกี่ยวกับกรอบการกากับดูแลความเสี่ยง (Risk Governance Framework)
ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ดูแลกลยุทธ์
การบริหารเงินกองทุนและสภาพคล่อง ทบทวนและสอบทานความเพียงพอและประสิทธิ ผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริหาร
ความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงการรายงานฐานะความเสี่ยงต่อคณะกรรมการของสถาบันการเงินพร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการประเมินการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทาหน้าที่พิจารณากาหนดนโยบาย
บริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงและธุรกิจ ฝ่ายบริหารความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เป็นหน่วยงานสนับสนุน
สาหรั บการดู แลความเสี่ ยงเฉพาะตั วในระดั บรายการนั้ นจะมี คณะกรรมการและผู้ รั บมอบอ านาจเฉพาะกิ จเป็ นผู้ ดู แล
เช่น คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา และคณะอนุกรรมการกากับกฏเกณฑ์และ
การปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยมีหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ เช่น ฝ่ายควบคุมสินเชื่อ และฝ่ายกฎหมาย ทั้งนี้ สายธุรกิจทุกสายจะเป็น
เจ้าของความเสี่ ยงและรั บผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงในส่วนงานของตนภายใต้นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ที่กาหนดโดย
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการเฉพาะกิจต่างๆ ซึ่งการดาเนินธุรกิจของธนาคารจะอยู่ภายใต้เพดานความเสี่ยง
สูงสุดที่ถูกกาหนดโดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิเคราะห์การทาธุรกิจใหม่ในแต่ละสายงานภายใต้ การอนุมัติของ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยรายการที่สาคัญในแต่ละเดือนจะถูกรายงานตรงไปยังคณะกรรมการบริหารเพื่อรับทราบ
นอกจากนี้ คณะกรรมการกากับความเสี่ยงทาหน้าที่ดูแล ทบทวนและสอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์
การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงการรายงานฐานะความเสี่ยงต่อคณะกรรมการของสถาบันการเงิน ทั้งมีส่วนร่วมในการประเมิน
การปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ทั้ งนี้ระบบบริ หารความเสี่ยงทั้งหมดจะถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม
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ทั้งนี้ ในปัจจุบันเทคโนโลยีถือเป็นปัจจัยส่วนสาคัญในการตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ และเป็นช่องทางในการเข้าถึง
ข้อมูล และบริการทางการเงิน หรือที่เรียกว่าการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology: FinTech) รวมถึงผู้กากับ
ดูแลธุรกิจทางภาคการเงินได้ออกประกาศเกี่ยวกับการกากับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สถาบันการเงินมีธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีบริษัทจึงได้จัดตั้งฝ่ายบริหาร
ความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น เป็นหน่วยงานสนับสนุน เพื่ อทาหน้าที่ ดูแลความเสี่ยงเฉพาะตั วในระดั บ รายการ โดยมี
คณะอนุกรรมการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้รบั มอบอานาจเฉพาะกิจ
สรุปบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้
 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการดู แลให้ บริ ษัทมี กระบวนการบริ หารความเสี่ยงที่มี ประสิทธิ ภาพและความเหมาะสม คณะกรรมการ
บริษัทจะพิจารณากาหนดแนวทางและนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมของกลุ่ม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารเพือ่ ดูแลและติดตามความเสี่ยงและกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมีบทบาทที่สาคัญในการดูแล
และติดตามการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม รวมทั้งการกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงนาไปยึด
ปฏิบัติตามหลักการ พื้นฐานในการประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยง โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและเพดาน
ความเสี่ยงภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการบริษัทย่อย
ภายใต้โครงสร้างการกากับแบบรวมกลุ่ม คณะกรรมการของบริษัทย่อยต่างๆ จะทาหน้าที่ในการดูแล และนานโยบาย
บริหารความเสี่ยงในภาพรวมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทมาปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการ
อื่นๆ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานเฉพาะกิจต่างๆ ตามที่นโยบายกากับดูแลกิจการกาหนดไว้ นอกจากนี้ ยังทาหน้าที่รายงาน
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและฐานะการเงินไปยังคณะกรรมการบริหารของบริษัทอย่างสม่าเสมอ โดยมีความสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย
 คณะกรรมการกากับความเสี่ยง
คณะกรรมการกากับความเสี่ยงทาหน้าที่ ให้คาแนะนาคณะกรรมการของสถาบันการเงินเกี่ยวกับกรอบการกากับดูแล
ความเสี่ยง (Risk Governance Framework) ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงปฏิบัติตามนโยบาย
และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ดูแลให้กลยุทธ์การบริหารเงินกองทุนและสภาพคล่องเพื่อรองรับ
ความเสี่ยงต่างๆ มีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ได้รับอนุมัติ โดยมีการทบทวนและสอบทานความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างน้อยปีละครั้งหรือเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญ โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการของสถาบันการเงินถึงฐานะความเสี่ยง ประสิทธิภาพการบริหาร
ความเสี่ยง และสถานะการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่คานึงถึงความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสาคัญและสิ่งที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร พร้อมทั้งมีความเห็นหรือมีส่วนร่วมในการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
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 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยงที่ ได้ รั บการแต่ งตั้ งจากประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หารกลุ่ มทิ สโก้ ซึ่ งประกอบไปด้ วย
คณะผู้บริ หารระดั บสูงของบริษั ท โดยมีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน และมี อ านาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบในการบริ หาร
ความเสี่ ยงทั้ งหมดขององค์ กร เพื่ อให้ การดู แลระบบบริ หารความเสี่ ยงมี ประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสม พร้ อมทั้ งก าหนดกลยุ ทธ์
กรอบนโยบาย แนวทางปฏิ บั ติ และฐานะความเสี่ ยงที่ สอดคล้ องกั บระดั บความเสี่ ยงที่ยอมรั บ ได้ โดยมี ฝ่ายบริหารความเสี่ ยง
ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงและธุรกิจ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทาหน้าที่
สนับสนุนในการศึกษาวิจัยเพื่อเสนอแนวนโยบายให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา พร้อมทั้งจัดทาระบบการประเมิน
ความเสี่ยงที่ได้มาตรฐานในการประเมิน วิเคราะห์ และติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ เพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง
และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจและสายการควบคุมความเสี่ยงเฉพาะด้าน
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจและสายการควบคุมความเสี่ยงเฉพาะด้าน ได้รับการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่ดูแลการบริหารและ
ควบคุมความเสี่ยงในระดับรายการของความเสี่ยงประเภทต่างๆ เช่น คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะอนุกรรมการพิจารณา
สินเชื่อที่มีปัญหา ทาหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อในระดับรายการ โดยมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน เช่น หน่วยงาน
ควบคุมสินเชื่อ เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารของธนาคารและคณะกรรมการของบริษัทย่อยอื่นที่ทาการอนุมัติสินเชื่อจะทาการ
ติดตามผลการทางานในด้านการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ เป็นประจาทุกเดือน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการของธนาคาร และ
คณะกรรมการบริหารของบริษัทอย่างสม่าเสมอ
ปัจจัยเสี่ยงสาคัญในการประกอบธุรกิจของบริษทั
ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทได้ระบุปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องที่สาคัญออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความเสี่ยงจาก
การให้สินเชื่อ 2) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 3) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา 4) ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน และ
5) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ดังมีรายละเอียดในหัวข้อ 3.1 - 3.5
ความเสี่ยงโดยรวมทุกด้านของบริษัทอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และมีฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งสาหรับการขยาย
ธุรกิจต่อไปในอนาคตซึ่งได้ถูกประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางการบริหาร
และจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามประเภทความเสี่ยงที่แตกต่างกัน
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากส่วนที่ 3 หัวข้อที่ 14 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
3.1

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่คู่สัญญาหรือผู้กู้ยืมไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญาทาให้ไม่
สามารถชาระหนี้ที่มีต่อบริษัทเมื่อครบกาหนดได้ หรือจงใจไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่จะชาระหนี้ให้กับบริษัท ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ
หากเกิดขึ้นโดยไม่มีหลักประกันคุ้มครองจะมีผลทาให้บริษัทต้องกันสารองหนี้สูญมากขึ้น อันจะส่งผลต่อกาไรสุทธิและเงินกองทุนของ
บริษัท
3.1.1 ความเสี่ยงจากการด้อยคุณภาพของสินเชื่อ
ความเสี่ยงจากการด้อยคุณภาพอาจเกิดจากคุณภาพของสินเชื่อที่ลดลง ทั้งนี้ อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อ
สินเชื่อรวมของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.40 ณ สิ้นปี 2562 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.50 ณ สิ้นปี 2563 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยง
ด้านเครดิตและอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นั้น ส่วนใหญ่มาจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเนื่องจากการแพร่ระบาด
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ของไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้น ประมาณการความเสียหายในอนาคต (Expected
Loss) ที่เพิ่มขึ้นนั้น ถูกรองรับด้วยค่าใช้จ่ายผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss - ECL) ที่เกิดขึ้นระหว่าง
ปีอีกด้วย ด้วยการบริหารจัดการสินเชื่ อด้อยคุณภาพอย่างมีประสิทธิ ภาพผ่านเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงอันทันสมัยและมี
การติดตามชาระหนี้ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้และตัดจาหน่ายหนี้สูญที่รัดกุม ทั้งนี้ มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อรายย่อยเพิ่มขึ้น
จากอัตราร้อยละ 2.84 ณ สิ้นปี 2562 เป็นอัตราร้อยละ 3.17 ณ สิ้นปี 2563 และไม่มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อธุรกิจ ณ สิ้นปี
2563 ทั้ งนี้ หนี้ ที่ ไม่ ก่ อให้ เกิ ดรายได้ ทั้ งหมดมี จ านวน 5,681.48 ล้ านบาท ซึ่ งลดลง 215.95 ล้ านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 3.7
โดยแบ่งเป็นของธนาคารจานวน 4,946.30 ล้านบาท และบริษัทย่อยอื่นจานวน 672.18 ล้านบาท
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทได้เริ่มใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) แทนค่าใช้จ่าย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า ซึ่งเกณฑ์การคานวณเป็นไปตามโมเดลการตั้งสารองตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) ที่มีการแบ่งกลุ่มลูกหนี้และการคานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและความเสี่ยงจาก
ปัจจัยคาดการณ์ที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจมหภาคในอนาคต (Forward Looking Model) ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมียอดสารองค่าเผื่อ
ผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ต ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ส าหรั บ สิ น เชื่ อ จ านวน 11,825.54 ล้ า นบาท โดยเงิ น ส ารองเป็ น ส่ ว นของธนาคาร
จานวน 10,938.18 ล้านบาท ซึ่งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับสินเชื่อของบริษัท เป็นค่าเผื่อสารองตามโมเดล
ECLจานวน 10,769.15 ล้านบาท และมีสารองส่วนเกินคงเหลือจานวน 1,056.40 ล้านบาท นอกจากนี้ ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นคิดเป็นร้อยละ 210.5 ของยอดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ตามนโยบายการตั้งสารองอย่างระมัดระวัง ทั้งนี้ เพื่อเป็น
การป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้นและป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการดาเนินงาน
3.1.2 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่ออาจเกิดจากการกระจุกตัวของลูกหนี้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมี
สินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อธุรกิจในสัดส่วนร้อยละ 56.5 และ 16.6 ของสินเชื่อรวมตามลาดับ โดยในส่วนของสินเชื่อเช่าซื้อจานวน
127,110.32 ล้านบาท มีการกระจุกตัวของสินเชื่ออยู่ในระดับต่ามาก และกลุ่มลูกหนี้เช่าซื้อรายย่อย 10 รายแรกมีมูลค่ารวมกันเพียง
จานวน 52.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03 ของเงินให้สินเชื่อเช่าซื้อ หรือร้อยละ 0.02 ของเงินให้สินเชื่อรวม
สาหรับสินเชื่อธุรกิจ มีการให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ จานวน 1,686.3
ล้ า นบาท ธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละการก่ อ สร้ า ง จ านวน 16,430.04 ล้ า นบาท และธุ ร กิ จ สาธารณู ป โภคและการบริ ก าร
จ านวน 19,317.22 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 4.5 ร้ อ ยละ 43.9 และร้ อ ยละ 51.6 ของสิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ และคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.8
ร้อยละ 7.3 และร้อยละ 8.6 ของสินเชื่อรวมตามลาดับ ทั้งนี้ ถ้าวัดจากการให้สินเชื่อธุรกิจแก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ 10 รายแรกที่มี
มูลค่ารวม 32,124.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.3 ของสินเชื่อรวม ซึ่งพิจารณาเห็นว่ามีการกระจุกตัวของสินเชื่อธุรกิจอยู่ใน
ธุรกิจสาธารณูปโภคและการบริการ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้ในกลุ่มธุรกิจดังกล่าวมี
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้และเงินให้สินเชื่อธุรกิจส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อมีหลักประกันเกือบทั้งจานวน โดยบริษัทมีกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงต่างๆ เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ โดยมีกระบวนการพิจารณาเครดิตซึ่งจะพิจารณาโครงการที่
มีสัดส่วนเงินกู้เทียบกับมูลค่าของหลักประกันที่เหมาะสมเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และบริ ษัทยัง
จัดให้มีการประเมินและติดตามมูลค่าหลักประกันอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังมีขั้นตอนต่างๆ ในการควบคุมการเบิกจ่าย
เงินกู้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้มีการติดตามคุณภาพของสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง
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3.1.3 ความเสี่ยงจากหลักประกัน
ความเสี่ยงจากหลักประกันอาจเกิดจากการที่ลูกหนี้ผิดนัดชาระและกระบวนการติดตามหนี้นั้น มีการบังคับหลักประกัน
ซึ่งอาจได้เงินจากการขายหลักประกันไม่คุ้มมูลหนี้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินให้สินเชื่อส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นสินเชื่อจาก
ธนาคารทิสโก้ซึ่งร้อยละ 86.1 ของเงินให้สินเชื่อในส่วนของธนาคารเป็นสินเชื่อมีหลักประกัน สาหรับสินเชื่อเช่าซื้อ ทรัพย์สินที่ให้เช่า
ซื้อยังถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ดังนั้นหากผู้เช่าซื้อไม่ชาระเงินตามกาหนดภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่กาหนด บริษัท
สามารถดาเนินการเข้ายึดและครอบครองทรัพย์สินได้ในทันทีภายหลังจากได้เข้าครอบครองทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อ การจาหน่ายต่อใน
ตลาดรองมีระยะเวลาค่อนข้างสั้น ซึ่งสามารถกระทาให้เสร็จสิ้นได้ภายในระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 1 เดือน
ปัจจัยความเสี่ยงต่อหลักประกันของสินเชื่อเช่าซื้อคือมูลค่าของรถยนต์เก่า เนื่องจากรถยนต์เป็นทรัพย์สินเช่าซื้อหลักที่
บริษัทจะเข้ายึดและจาหน่ายต่อในตลาดรถยนต์เก่า แล้วนาเงินที่ได้จากการจาหน่ายมาชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น หากมูลค่าของ
รถยนต์เก่าลดลงมากเกินไป อาจทาให้ได้เงินจากการขายหลักประกันไม่คุ้มมูลหนี้ และส่งผลเสียหายต่อกาไรและเงินกองทุนของ
บริษัท มูลค่าของรถยนต์เก่าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยประกอบด้วย สภาพความต้องการรถยนต์เก่าโดยรวม ประเภทและยี่ห้อของรถ
และปัจจัยด้านภาษีรถยนต์ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาขายรถใหม่
อย่างไรก็ตาม จากประวัติการยึดและจาหน่ายหลักประกันของการเช่าซื้อรถยนต์ บริษัทสามารถเรียกคืนการชาระเงิน
จากการจาหน่ายทรัพย์สินได้ในอัตราโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 70 - 90 ของมูลหนี้คงค้าง ซึ่งจัดเป็นอัตราที่สูงทาให้ผลกระทบต่อ
กาไรของหนี้เสียลดน้อยลงมาก นอกจากนี้ บริษัทได้ดาเนินการเพื่อลดความเสี่ยงด้วยการติดตามราคารถยนต์เก่าอย่างต่อเนื่อง การ
เน้นปล่อยสินเชื่อให้มีมูลค่าหลักประกันสูงกว่ามูลหนี้อยู่ตลอดเวลา การเรียกเงินดาวน์โดยเฉลี่ยในระดับที่เหมาะสม และการเน้น
ปล่อยสินเชื่อสาหรับรถยนต์ที่มีตลาดรองที่ดี
ส าหรั บ สิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มและสิ น เชื่ อ เพื่ อ การเคหะนั้ น หลั ก ประกั น ส่ ว นใหญ่ ข องบริ ษั ท
เป็นอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งสามารถนามาใช้หักการตั้งสารองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินเชื่อด้อยคุณภาพได้
บริษัทได้ดาเนินการประเมินราคาหลักประกันตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยส่วนของธนาคารมีสัดส่วนมูลค่า
หลักประกันที่ใช้หักมูลหนี้ของสินเชื่อด้อยคุณภาพในการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คิดเป็นร้อยละ 97.2
ของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสาหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสินเชื่อเพื่อการเคหะทั้งหมด
บริษัทมีความเสี่ยงจากมูลค่าของหลักประกันที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ โดยมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์จะขึ้นอยู่กับ
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นหลัก การถดถอยของเศรษฐกิจอาจทาให้มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทต้อง
เพิ่มการกันเงินสารองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น อันจะส่งผลต่อกาไรสุทธิและเงินกองทุนของบริษัท นอกจากนี้
การเข้าครอบครองหลักประกัน ยังต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายและการบังคับคดีที่ยุ่งยากและใช้เวลานาน อย่างไรก็ตามบริษัท
ได้ติดตามขั้นตอนการทางานด้านการบังคับคดีอย่างใกล้ชิด
3.1.4 ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขายเกิดจากการด้อยค่าของมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดคืนจากลูกหนี้ค้างชาระ
เป็นเวลานาน หรือลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ จากราคาทุนหรือมูลค่าที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า โดยบริษัทมีสินทรัพย์
รอการขาย ณ สิ้นปี 2563 ซึ่งมีมูลค่าตามราคาต้นทุนทางบัญชีสุทธิหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่า 29.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
0.01 ของสินทรัพย์รวม และค่าเผื่อการด้อยค่าคิดเป็นร้อยละ 2.9 ของมูลค่าสินทรัพย์รอการขายตามราคาต้นทุนทางบัญชี
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แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อในภาพรวมของพอร์ต
สินเชื่อ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการกาหนดกลยุทธ์ หลักเกณฑ์ และข้อจากัดต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ รวมถึง
ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการยังมีหน้าที่ในการติดตามและทบทวนความเสี่ยงจากการให้
สินเชื่อในระดับภาพรวม รวมถึงรายงานข้อมูลความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อที่มีความสาคัญให้แก่คณะกรรมการของแต่ละบริษัทได้รับ
ทราบ โดยมีคณะกรรมการกากับความเสี่ยงทาหน้าที่ให้คาแนะนาคณะกรรมการของสถาบันการเงินเกี่ยวกับกรอบการกากับดูแลความ
เสี่ยง ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ทบทวน
และสอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงการรายงานฐานะความเสี่ยง
ต่อคณะกรรมการของสถาบันการเงินพร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
ในขณะที่ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อซึ่งจะอยู่ที่บริษัทย่อยที่ทาธุรกิจการให้สินเชื่อ โดยความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ
เฉพาะด้ า นในระดั บ รายการของบริ ษั ท ย่ อ ยต่ า งๆ อยู่ ภายใต้ ก ารควบคุ ม ดู แ ลของคณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาสิ น เชื่ อ และ
คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อจะทาหน้าที่ดูแลการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อ
สาหรับธุรกรรมที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่าสามารถได้รับการพิจารณาจากบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะอนุกรรมการพิจารณา
สินเชื่อเพื่อดูแลความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อและคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหาทาหน้าที่ติดตามและกับการค้างชาระของ
สินเชื่อที่มีปัญหาและสินทรัพย์รอการขายอย่างใกล้ชิด
กระบวนการประเมินความเสี่ยงที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์ลูกหนี้ การจัดอันดับเครดิต การวิเคราะห์โอกาสการผิดนัดชาระ
และความเสียหาย การวิเคราะห์การกระจุกตัวของสินเชื่อและเงินกองทุนที่ใช้ในการรองรับความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ เป็นแนวทาง
ปฏิบัติที่สาคัญของบริษัท โดยบริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญของกระบวนการประเมินความเสี่ยง ดังนั้น การดาเนินงานด้านเครดิต
ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้กระบวนการอนุมัติสินเชื่อที่เป็นมาตรฐานโดยอาศัยหลักเกณฑ์ในการจัดอันดับเครดิตของสินเชื่อต่างๆ ในส่วน
ของสินเชื่อรายย่อยได้ใช้การจัดอันดับเครดิตโดยการพิจารณาถึงลักษณะที่คล้ายคลึงกันของสินเชื่อแต่ละราย โดยอาศัยการพิจารณา
ข้อมูลในภาพรวม สาหรับการพิจารณาอันดับเครดิตของสินเชื่อธุรกิจได้พิจารณาถึงลักษณะความเสี่ยงที่แตกต่างกันของแต่ละราย
ธุรกรรมในรายละเอียด
การจัดการด้านความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเป็นอีกปัจจัยสาคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการให้
สินเชื่อ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมการกระจุกตัวของสินเชื่อได้ถูกจัดทาโดยคานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดาเนิน
ธุรกิจและเงินกองทุนของบริษัท
บริษัทมีมาตรการและข้อจากัดของการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่ทั่วถึงและรัดกุม ซึ่งดูแลความเสี่ยงทั้งในระดับ
ภาพรวมของพอร์ตสินเชื่อและระดับรายการ รวมถึงการติดตาม และจัดการกับสินเชื่อที่มีปัญหาและสินทรัพย์รอการขาย
3.2

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชาระเงินเมื่อครบกาหนดเนื่องจาก
ไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนใหม่มาให้ได้เพียงพอต่อความต้องการภายในระยะเวลาที่กาหนด
ซึ่งอาจทาให้เกิดความเสียหายต่อธนาคารได้ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก โดยปัจจัยภายในขึ้นอยู่
กับโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สิน และการสารองสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อนามาใช้รองรับความต้องการ ส่วนปัจจัยภายนอกขึ้นอยู่
กับภาวะสภาพคล่องของตลาดและความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงินเป็นหลัก
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์สภาพคล่องจานวน 50,552.62 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดจานวน 1,220.21
ล้านบาท เที ยบกั บ 1,102.56 ล้ านบาท ณ สิ้ นปี 2562 รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิ นสุ ทธิจ านวน 38,212.03 ล้านบาท
เทียบกับ 45,300.14 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 และเงินลงทุนชั่วคราว 11,122.93 ล้านบาท เทียบกับ 9,145.77 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562
บริษัทมีความเสี่ยงจากความไม่สอดคล้องกันของสินทรัพย์และหนี้สินในระยะสั้นตามอายุสัญญา (Maturity Mismatch) อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยหลังจากปรับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตของเจ้าหนี้และลูกหนี้เมื่อครบกาหนดสัญญาแล้ว เช่น การไม่ได้รับเงิน
ตามสัญญา หรือการฝากต่อเมื่อครบกาหนด ซึ่งความไม่สอดคล้องกันของสินทรัพย์และหนี้สินในระยะสั้นตามอายุสัญญาที่ไม่เกิน 1 ปี
พบว่าธนาคารมีสินทรัพย์ตามอายุสัญญามากกว่าหนี้สินตามอายุสัญญาเป็นจานวน 68,309.30 ล้านบาท นอกจากนี้ธนาคารยังมี
วงเงินกู้ยืมในกรณีฉุกเฉิน กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน รวมถึงเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร ซึ่งเพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นได้
โครงสร้างเงินทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีเงินรับฝาก 203,472.83 ล้านบาท หุ้นกู้ระยะยาว (ทั้งด้อยสิทธิและไม่
ด้อยสิทธิ) รวมมูลค่าคงเหลือทั้งสิ้น 8,840.00 ล้านบาท และหุ้นกู้ระยะสั้น รวมมูลค่า 3,949.00 ล้านบาทและมีตั๋วแลกเงินรวมมูลค่า
36.92 ล้านบาท
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอยู่ภายใต้การดู แลของคณะอนุ กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยหน่วยธุรกิจ ที่
เกี่ยวข้องจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการฐานะสภาพคล่องในแต่ละวัน ให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของ
ธนาคาร รวมถึงตามเกณฑ์ของทางการ โดยมีคณะกรรมการกากับความเสี่ยงทาหน้าที่ให้คาแนะนาคณะกรรมการของสถาบันการเงิน
เกี่ยวกับกรอบการกากับดูแลความเสี่ยง และดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงปฏิบัติตามนโยบาย
และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
นโยบายหลักในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องประกอบด้วย การบริหารจัดการโครงสร้างกระแสเงินสดการกระจุก
ตัวของเงินฝาก ปริมาณการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage
Ratio: LCR) การดารงแหล่งที่มาของเงินให้สอดคล้องกับการใช้ไปของเงิน (Net Stable Funding Ratio: NSFR) กลยุทธ์การบริหาร
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้พิจารณาถึงสภาพคล่องในตลาด รวมทั้งผลกระทบต่อสถานะความเสี่ยงของธนาคารในกรณีที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้คาดการณ์ขึ้น ในส่วนของความเสี่ยงจากความไม่สอดคล้องกันของกระแสเงินสดจากสินทรัพย์และหนี้สินตามอายุ
สัญญา (Maturity Mismatch) และระดับของสินทรัพย์สภาพคล่องจะต้องถูกติดตามอย่างสม่าเสมอ การจัดหาแหล่งเงินทุนและการ
กระจุกตัวของแหล่งเงินทุนจะต้องถูกวางแผนเพื่อให้ความเสี่ยงและผลตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการทดสอบภาวะวิกฤต
ด้านสภาพคล่องในสถานการณ์จาลองต่างๆ นอกจากนี้แผนฉุกเฉินสาหรับการบริหารจัดการสภาพคล่องในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจได้ถูก
จัดทาขึ้นเพื่อให้สามารถนามาใช้ได้ทันเวลา ผ่านแผนฉุกเฉินเพื่อการบริหารสภาพคล่องในยามวิกฤติ (Liquidity Contingency Plan)
3.3

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารและอัตราดอกเบี้ย
ซึ่งจะมีผลทาให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือเงินกองทุนของบริษัทหรือการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงินของบริษัท
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3.3.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าตราสารทุนและกองทุนรวมอีทีเอฟ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินลงทุนสุทธิในตราสารทุนเป็นจานวน 2,173.02 ล้านบาท แบ่งเป็นตราสารทุนที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีมูลค่าตามราคาตลาดจานวน 454.80 ล้านบาท กองทุนรวมมีมูลค่าตามราคาตลาดจานวน 55.60
ล้านบาท และกองทุ นรวมอี ทีเอฟซึ่งมีมู ลค่ าตามราคาตลาดจ านวน 890.05 ล้ านบาท และตราสารทุนที่ ไม่ จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์จานวน 772.57 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ไม่จดทะเบียน ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9)
(1) ความเสี่ยงจากตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และกองทุนรวมอีทีเอฟ
ส าหรั บเงิ นลงทุ นในตราสารทุ นที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรั พย์ กองทุ นรวม และกองทุ นรวมอี ที เอฟ
บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในตลาด โดยมีเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านงบกาไรขาดทุน (FVTPL)
จานวน 1,400.45 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผลกาไรจากการตีมูลค่าตามราคาตลาดเป็นจานวน 310.99 ล้านบาท
บริษัทได้นาเอาแบบจาลอง Value at Risk มาใช้วัดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์จดทะเบียนและรายงานให้กับผู้บริหารระดับสูงในสายงานที่เกี่ยวข้องและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายวัน
Value at Risk บอกถึงผลขาดทุนสูงสุดของพอร์ตเงินลงทุนที่สามารถเกิดขึ้น ณ ระดับความเชื่อมั่นและช่วงระยะเวลาที่กาหนดใน
อนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทมีค่า Value at Risk สาหรับระยะเวลา 90 วันตาม
กรอบระยะการลงทุน และ ณ ความเชื่อมั่นร้อยละ 99.0 เท่ากับ 268.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 184.00 ล้านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 สาเหตุหลักมาจากการการปรับเพิ่มขึ้นของค่าความผันผวนของตลาดรวมถึงมูลค่าของเงินลงทุน นอกจากนี้ บริษัทยัง
ได้กาหนดวงเงินการเตือนความเสี่ยง (Trigger Limits) ประเภทต่างๆ เพื่อใช้ในการควบคุมและติดตามความเสี่ยง เช่น วงเงินการกระจุก
ตัว วงเงินจากัดขาดทุน เป็นต้น
(2) ความเสี่ยงจากตราสารทุนที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริ ษั ทมี เงิ นลงทุ นทั่ วไปในหลั กทรั พย์ ประเภททุ นที่ ไม่ ได้ จดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรั พย์ เป็ นจ านวน 772.57
ล้ านบาท เพิ่ มขึ้ นจาก 217.26 ล้ า นบาท ณ สิ้ นปี 2562 จากการปรั บ วิ ธี ก ารวั ดมู ลค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นงบก าไรขาดทุ น (FVTPL)
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) ปัจจุบันบริษัทไม่มีนโยบายที่จะลงทุนเพิ่มเติมในหลักทรัพย์ที่ไม่จดทะเบียน
แต่มุ่งเน้นการติดตามคุณภาพของหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องและขายหลักทรัพย์ออกเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม
3.3.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ความเสี่ยงจากโครงสร้างสินทรัพย์และ
หนี้สินที่มีดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากมูลค่าตลาดตราสารหนี้
(1) ความเสี่ยงจากโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินที่มีดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินที่มีดอกเบี้ย เกิดจากการกาหนดการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของ
สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทที่ไม่พร้อมกัน (Interest Rate Mismatch) ซึ่งหากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเปลี่ยนแปลงไป อาจทาให้ต้อง
รับภาระต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยรับ ส่งผลทาให้ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับลดลงและกระทบต่อกาไร
และเงินกองทุนของบริษัทได้
คณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยงท าหน้ าที่ เป็ นเสมื อนคณะกรรมการบริ หารสิ นทรั พย์ และหนี้ สินในการ
ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากความแตกต่างของโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวโดยควบคุมดูแล
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โครงสร้างกาหนดเวลาของสินทรัพย์และหนี้สินที่มีดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีโครงสร้าง
สินทรัพย์และหนี้สินที่มีดอกเบี้ย แบ่งตามระยะเวลาการเปลี่ยนดอกเบี้ย ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์
และหนี้สิน
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนต่าง

เปลี่ยนดอกเบี้ย
ภายใน 1 เดือน
102,698.98
(80,510.17)
22,188.81

เปลี่ยนดอกเบี้ย
ภายใน 2-12 เดือน
64,423.89
(130,295.72)
(65,871.83)

เปลี่ยนดอกเบี้ย
ภายใน 1-2 ปี
45,327.59
(5,541.32)
39,786.27

เปลี่ยนดอกเบี้ย
ภายหลัง 2 ปี
71,725.15
(6,855.40)
64,869.76

รวม
284,175.62
(223,202.61)
60,973.01

ทั้งนี้ บริษัทมีส่วนต่างของสินทรัพย์และหนี้สินในระยะเปลี่ยนดอกเบี้ยภายใน 1 ปี โดยมีหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์
ในช่วงระยะเปลี่ยนดอกเบี้ยภายใน 2-12 เดือนเป็นจานวน 65,871.83 ล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้ม
ที่จะปรับเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ความแตกต่างของโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยของบริษัทอยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(2) ความเสี่ยงจากมูลค่าตลาดของตราสารหนี้
ความเสี่ยงจากมูลค่าตลาดของตราสารหนี้เกิดจากการที่มูลค่าตลาดของตราสารหนี้ประเภทกาหนดอัตราดอกเบี้ย
แบบคงที่อาจลดลง เนื่องมาจากการขึ้นของอั ตราดอกเบี้ย เพราะอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในตลาดสูงขึ้น ราคาตลาดของ
ตราสารหนี้จึงต้องปรับลดลงเพื่อให้ผลตอบแทนเท่ากับตลาด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินลงทุนในตราสารหนี้รวม 9,953.26 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 7,997.03
ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 โดยมีค่าระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (Duration) ของพันธบัตรเฉลี่ยอยู่ที่ 0.30 ปี เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2562
อยู่ที่ 0.19 ปี อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของเงินลงทุนในตราสารหนี้ยังจัดว่าอยู่ในระดับปานกลาง และ
ยังคงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการรักษาสภาพคล่องให้เป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ ยงรั บผิ ดชอบในการบริ หารและควบคุมความเสี่ ยงจากการเปลี่ ยนแปลงของราคา
โดยหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงพอร์ตของหน่วยธุรกิจนั้นภายใต้หลักเกณฑ์และข้อจากัดที่กาหนด
โดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานกากับดูแลความเสี่ยงเฉพาะด้านถูกจัดตั้ง ขึ้นเพื่อให้มีหน้าที่ดูแลในด้านต่างๆ
สาหรับธุรกรรมที่มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่สูง เช่น การกาหนดหลักเกณฑ์การลงทุน อานาจในการตัดสินใจลงทุน
และคู่ค้า เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการกากับความเสี่ยงทาหน้าที่ให้คาแนะนาคณะกรรมการของสถาบันการเงินเกี่ยวกับกรอบการ
กากับดูแลความเสี่ยง รวมถึงทบทวนและสอบทานความเพีย งพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
โดยรวม
เพื่ อให้การบริหารความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ แนวทางการบริหารจั ดการ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เหมาะสมจะถูกนามาประยุกต์ใช้ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของทั้งสินทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินของบริษัทจะถูกประเมินโดยแบบจาลอง Value at Risk รวมถึงวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะของความเสี่ยงแต่
ละประเภท นอกจากนี้บริษัทยังได้ใช้กระบวนการ Back Testing ในการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลอง Value at Risk และ
การประเมินความเสี่ยงภายใต้ภาวะวิกฤติ (Stress Testing) เพื่อใช้ประกอบการวัดความเสี่ยงในกรณีที่ตัวแปรจากแบบจาลองได้ถูก
กาหนดให้อยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุด ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการทาธุรกรรมรวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์จะต้องได้รับการประเมิน
ความเสี่ยงและบริหารจัดการอย่างเพียงพอ
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจะถูกวิเคราะห์ในรูปของการกาหนดการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ของสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทที่ไม่พร้อมกัน (Interest Rate Mismatch) และผลกระทบที่เกิดกับรายได้ดอกเบี้ยสุทธิของบริษัท
ภายใต้สถานการณ์จาลองต่างๆ
ฐานะความเสี่ ยงจากการเปลี่ ยนแปลงของราคาที่ มี ความซั บซ้ อน เช่ น ตราสารอนุ พั นธ์ จะถู กบริ หารจั ดการด้ วย
ความระมัดระวัง ซึ่งความเสี่ยงด้านอนุพันธ์จะถูกวิเคราะห์โดยพิจารณาความเสี่ยงพื้นฐานเพื่อเข้าใจถึงสถานะความเสี่ยงได้อย่าง
ชัดเจน นอกจากนี้นโยบายบริหารความเสี่ยงทางด้านตราสารอนุพันธ์ได้ถูกจัดทาขึ้นเพื่อให้การควบคุมและบริหารความเสี่ยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความซับซ้อนของตราสารอนุพันธ์นั้น
3.4

ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน

โดยอ้างอิงจากคาจากัดความของ The Bank for International Settlements โดย Basel Committee on Banking Supervision
และตามแนวปฏิ บั ติ แ ห่ ง ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย เรื่ อ ง การบริ หารความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก าร ความเสี่ ย ง ด้ า นปฏิ บั ติ ก าร
(Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดหรือความไม่เพียงพอของกระบวนการทางาน บุคลากร ระบบงาน
หรือปัจจัยภายนอก โดยรวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมายและการทุจริต อันเป็นผลให้เกิดความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
เช่น ชื่อเสียงและการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทตระหนักดีว่าความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท จึงได้ให้ความสาคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงและพัฒนาวิธีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการปฏิบตั ิงาน
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของบมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป เป็นผู้วางกรอบของแนวนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ประเมินและควบคุมความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท และมีคณะกรรมการกากับความเสี่ยงทาหน้าที่ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงรวมถึง
หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมี
หน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการทาหน้าที่สนับสนุนและผลักดันให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกรอบนโยบายเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่กาหนดไว้ รวมถึงดาเนินการเพื่ อให้มั่นใจว่ามีการจัดวางระบบควบคุมภายในสาหรับแต่ละธุรกิจ
อย่างพอเพียง มีหน่วยงานกากับทาหน้าที่ดูแลให้หน่วยธุรกิจปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของทางการ มีหน่วยงานบริหารความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทาหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยงและให้คาแนะนากับหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงาน
ธุรกิจเพื่อให้มั่นใจว่ามีระดับการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่เหมาะสม และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทาหน้าที่
ตรวจสอบและให้ความเชื่อมั่นต่อระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงทั้งหมดอย่างเป็นอิสระภายใต้การกากับโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee)
ในปี 2563 บริษัทมีการขยายการดาเนินธุรกิจออกไปในหลายๆ ด้าน ทั้งในการขยายช่องทางการให้บริการด้านดิจิตัลและ
การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งส่งผลให้ความเสี่ยงจากด้านปฏิบัติการเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจอย่างไรก็ตาม บริษัทได้กาหนด
หลั กเกณฑ์ การประเมิ นความเสี่ ยงสาหรับธุ รกิ จใหม่ ขึ้ นเพื่ อตรวจสอบและให้ มั่ นใจว่า ความเสี่ ยงที่ เกิดจากผลิ ตภัณฑ์ ใหม่ และ
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญเหล่านั้นได้รับการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ก่อนการเริ่มดาเนินการ นอกจากนี้ เพื่อรองรับการขยายตัว
ทางธุรกิจรวมถึงแนวโน้มการทุจริตที่มีพฤติกรรมการฉ้อโกงที่ซับซ้อนมากขึ้น บริษัทจึงพัฒนาระบบที่ใช้ในการตรวจจับรายการทุจริต
หรือรายการผิดปกติอย่างต่อเนื่อง (Transaction Fraud Monitoring) เพื่อเพิ่มศักยภาพของกระบวนการในการเฝ้าติดตามรายการและ
ตรวจจับรายการที่มีความผิดปกติประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของการทารายการและสามารถดาเนินการลด
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งกับลูกค้าและทิสโก้ได้
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ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของบริษัทที่มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องนั้น เริ่มตั้งแต่การสร้าง
วั ฒ นธรรม การบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก าร โดยสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ แนวทางในการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ด้านปฏิบัติการ และกาหนดให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการของ
หน่ วยงานภายใต้ ความรั บผิ ดชอบของตนเอง โดยมี หน่ วยงานบริ หารความเสี่ ยงด้ านปฏิ บั ติ การท าหน้ าที่ บริ ห ารความเสี่ ย ง
ด้านปฏิบัติการในภาพรวมของทั้งบริษัท และสนับสนุน ติดตามและกากับดูแลทุกหน่วยงานให้ดาเนินการตามแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงที่กาหนด ในขั้นตอนการดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการนั้น จะมีการระบุความเสี่ยงที่สาคัญ
การประเมินประสิทธิภาพของการควบคุม และการกาหนดแผนในการลดหรือป้องกันความเสี่ยงรวมถึงการกาหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง
(Key Risk Indicator) เพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามความเหมาะสมกับธุรกิจ (Risk Appetite) ทั้งนี้ ผลของ
การประเมินความเสี่ยงในภาพรวมมีการรายงานให้ คณะกรรมการกากับความเสี่ยง คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ยงและ
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
อย่างไรก็ดี เนื่องจากในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการดาเนินธุรกิจของบริษัทรวมถึงการขยายช่อง
ทางการให้บริการในรูปแบบดิจิตัลที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงความเสี่ยงจากภัย
คุกคามด้านไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ จึงมีการจัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกากับดูแลความ
เสี่ยงที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการเฉพาะ เพื่อให้สามารถประเมินความเหมาะสมและประสิทธิภาพของการควบคุมความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตามระดับความเสี่ยงผ่านตัวชี้วัดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Key Risk Indicator) เพื่อ
จัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และกาหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยรายงานต่อคณะอนุกรรมการความ
เสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกากับดูแลความมีประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในส่วนของการบริหารจัดการข้อผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการนั้น บริษัทจัดให้มีระบบงานที่ใช้ในการบันทึกรายงานข้อผิดพลาดเพื่อให้มีกระบวนการในการแก้ไขปรับปรุง
อย่างเป็นระบบและทันการณ์ รวบรวมจัดทาฐานข้อมูลข้อผิดพลาดและความเสียหายที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์เพื่อนามาใช้ในการ
พิจารณาแนวทางลดความเสี่ยง ลดระดับของอัตราความผิดพลาดที่เกิดขึ้น หรือเพื่อใช้ในการติดตามและกากับดูแลเพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น นอกจากนี้ บริษัทมีการกาหนดแนวปฏิบัติตลอดจนอานาจในการพิจารณาและอนุมัติ
ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกค้า เพื่อให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานและเป็นธรรมต่อลูกค้า ทั้งนี้ สรุปภาพรวมของข้อผิดพลาดที่
เกิดขึ้นในบริษัท รวมถึงรายการข้อผิดพลาดที่มีสาระสาคัญและสรุปรายงานเกี่ยวกับการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ ลูกค้า ได้มีการ
นาเสนอรายงานให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องรับทราบและพิจารณากาหนดแนวทางในการแก้ไขตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณีในส่วน
ของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนนั้น บริษัทจัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและกาหนดมาตรการการจัดการข้อร้องเรียน
เพื่อให้สามารถยุติข้อร้ องเรียนได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ข้อร้องเรียนที่ได้รับผ่านทางช่องทางต่างๆ จะได้รับการวิเคราะห์และ
สรุปผลเพื่ อรายงานให้ผู้บริหารและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องรับทราบ รวมถึงพิจารณาปรับปรุงกระบวนการปฏิบั ติงานให้ มี
ประสิทธิภาพตามความเหมาะสมต่อไป
โดยที่บริษัทเป็นกลุม่ ธุรกิจที่มีการให้บริการทางการเงินกับลูกค้า การดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
การให้บริการลูกค้าจึงเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง ทิสโก้ได้พัฒนาแผนและเตรียมความพร้อมในการรองรับการดาเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ในทุกระบบงานที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมหลักหรือธุรกรรมที่มีความสาคัญ เพื่อมิให้เกิด
การหยุดชะงักในการดาเนินธุรกิจ การกาหนดกระบวนการในการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถกู้คืนระบบงานสาคัญให้พร้อมใช้งาน
ภายในระยะเวลาที่กาหนด บริษัทมีการจัดให้มีการทดสอบเป็นประจาสม่าเสมอเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและการดาเนินการในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ บริษัทตระหนักถึงผลกระทบที่อาจมีต่อความ
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ปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จึงได้มีการกาหนดแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Plan)
ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนการรองรับการดาเนินธุรกิจต่อเนื่อง เพื่อกาหนดมาตรการในการบริหารจัดการกรณีเกิดภาวะการณ์ฉุกเฉินใน
รูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการรักษาความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากความสูญเสีย
ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยในการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพของการดาเนินการตามแผนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องนั้น บริษัทได้
กาหนดแผนและพัฒนาช่องทางการสื่อสารในช่วงการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน รวมถึงช่องทางการสื่อสาร
กับบุคคลภายนอก เพื่อให้สามารถสื่อสารให้รับทราบถึงสถานการณ์และแนวทางดาเนินการขององค์กรได้อย่างทันท่วงที
ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ภัยคุกคามด้านไซเบอร์เป็นประเด็นความเสี่ยงที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นซึ่งอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อการดาเนินธุรกิจขององค์กรทั้งในรูปของผลกระทบที่เป็นตัวเงินหรือผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กรหรือผลกระทบ
อื่นๆ บริษัทตระหนักถึงผลกระทบของภัยคุกคามดังกล่าวและเตรียมความพร้อมสาหรับแนวทางป้องกันรวมถึงแผนการรองรับภัย
คุกคามด้านไซเบอร์กรณีเกิดผลกระทบจากเหตุดังกล่าว มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรขององค์กรเกี่ยวกับรูปแบบ
ของภัยคุกคามด้านไซเบอร์อย่างสม่าเสมอผ่านการจัดอบรมสัมมนา การปิดประกาศในที่ต่างๆ รวมถึงการประกาศข้อมูลข่าวสารบน
หน้าเว็บไซด์ขององค์กร เพื่อสร้างการตระหนักรู้ หลีกเลี่ยงหรือลดโอกาสจากการได้รบั ผลกระทบจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ นอกจากนี้
ยังมีการศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Cyber Crime) ตลอดจนติดตามและประเมินความเสี่ยง
ด้านระบบเทคโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มความแข็งแกร่ งของมาตรการการรักษาความปลอดภัยรวมถึงจัดให้มีแผนการรองรับและแผนการสื่อสารทั้งภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กรให้เหมาะสม
3.5

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสี่ ยงด้ านกลยุ ท ธ์ คื อ ความเสี่ ย งอั น เกิ ด จากการกาหนดแผนกลยุ ท ธ์แ ละการปฏิ บัติ ต ามแผนกลยุ ท ธ์ อ ย่ างไม่
เหมาะสม หรืออาจเป็นความไม่สอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย โครงสร้างองค์กร การแข่งขัน และทรัพยากรของ
องค์กร ซึ่งในท้ายที่สุดจะส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของบริษัท
3.5.1 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขันในธุรกิจ
แม้บริษัทจะมีการกระจายตัวของแหล่งรายได้ไปในหลายๆ ธุรกิจที่มีแนวโน้มดี ซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่มีความผันแปรไปกับ
ภาวะเศรษฐกิจ ทางด้านธุรกิจเช่าซื้อมีความผันผวนกับภาวะเศรษฐกิจ และสภาพการแข่งขันของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับการ
เจริญเติบโตของการบริโภคเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการเติบโตของเงินให้สินเชื่อและคุณภาพของสินเชื่อ หากภาวะเศรษฐกิจเกิดการ
ชะลอตัว หรือสภาพการแข่งขันที่รุนแรงขึน้ จะส่งผลกระทบต่อปริมาณธุรกรรมและรายได้ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดอยู่ในภาวะที่ดีและมีสถานะความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจ จึงทาให้ผลกระทบที่มีไม่มากนัก
นอกจากนี้ ในส่ วนของเงิ นลงทุ นประเภทตราสารทุ นของบริษั ทนั้ น ยั งมี ความสั มพั นธ์ อย่ างมากกับแนวโน้ มทาง
เศรษฐกิจโดยรวมและภาวะการขยายตัวของตลาดทุน รวมถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาด หากปัจจัยทางเศรษฐกิจดี มีภาวะ
ความมั่นคงสูง ราคาหลักทรัพย์ควรจะปรับตัวขึ้นอย่างมาก และส่งผลดีต่อกาไรของบริษัท ในทางกลับกันหากมีปัจจัยลบที่รุนแรงและ
ไม่คาดคิดเกิดขึ้น เช่น การเกิดสงคราม ก่อการร้าย โรคระบาด หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงนโยบายของภาครัฐที่ส่งผลกระทบต่อ
ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในอนาคต ราคาหลักทรัพย์อาจปรับตัวลงได้อย่างมากและส่งผลทาให้กาไรของบริษัทลดลง ทั้งนี้ ผลกระทบ
นี้ครอบคลุมไปถึงธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่ขึ้นอยู่กับภาวะของตลาดหลักทรัพย์ด้วย
อย่างไรก็ตาม รายได้จากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ในขณะที่ระดับ
ราคาของหลักทรัพย์เองอาจส่งผลกระทบไม่มากนัก บริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงโดยใช้ โครงสร้างต้นทุนแบบแปรผั นในธุรกิ จ
หลักทรัพย์ ซึ่งช่วยลดผลกระทบของรายได้จากความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่แน่นอนของตลาดหลักทรัพย์
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สาหรับธุรกิจการจัดการกองทุนมีปัจจัยความเสี่ยงทางธุรกิจที่สาคัญ คือ การแข่งขันในด้านราคา แต่มีความเสี่ยงจาก
ภาวะเศรษฐกิจน้อยกว่าธุรกิจอื่น เนื่องจากรายได้จากธุรกิจมาจากค่าธรรมเนียมที่คานวณจากมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ผลกาไร
หรือขาดทุนของการลงทุนโดยกองทุนไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงให้กับบริษัท แต่อาจส่งผลทางอ้อมซึ่งไม่รุนแรงมากนักหากขนาดของ
กองทุนลดลง
3.5.2 ความเสี่ยงจากความเพียงพอของเงินกองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในการคานวณความเพียงพอของเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel III ธนาคารดารงเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามเกณฑ์การดารงเงินกองทุนตามวิธี Internal Rating Based Approach (IRB) ซึ่งอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์
เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 22.78 โดยยังคงสูงกว่าอัตราเงินกองทุนขั้นต่าร้อยละ 11 ที่กาหนด โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะ
ที่เงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 18.07 และร้อยละ 4.71 ตามลาดับ โดยอัตราส่วนการดารง
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ดังกล่าวยังคงสูงกว่าอัตราขั้นต่าร้อยละ 8.5 สาหรับกลุ่มทิสโก้นั้น อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึง
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง อยู่ที่ร้อยละ 21.86, 17.48 และ 4.38 ตามลาดับ ซึ่งยังคงสูงกว่าอัตราส่วน
เงินกองทุนขั้นต่าที่กาหนด ในขณะที่ บล.ทิสโก้ มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไป (NCR) อยู่ที่ร้อยละ 43.47 ซึ่งยังคงสูงกว่า
อัตราขั้นต่าที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้ที่ร้อยละ 7.00
นอกจากการดารงเงินกองทุนตามเกณฑ์ของ ธปท. บริษัทได้ดาเนินการวัดความเสี่ยงและดารงเงินกองทุนภายใน
(ICAAP) ซึ่งได้ประเมินเงินกองทุนความเสี่ยงขึ้นจากแบบจาลองภายใน โดยประเมินว่าบริษัทควรมีเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงไว้
เป็นจานวน 13,024.70 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 32.2 ของเงินกองทุนรวมภายใต้เกณฑ์ Basel III – IRB ที่ 40,477.63 ล้านบาท โดย
ยังมีเงินกองทุนส่วนเกินสาหรับรองรับความเสี่ยงและขยายธุรกิจในอนาคตอีกเป็นจานวน 27,452.93 ล้านบาท
3.5.3 ความเสี่ยงจากผลการดาเนินงานของบริษทั ย่อย
เนื่ องจากบริ ษั ทมี วั ตถุ ประสงค์ ในการจั ดตั้ งเพื่ อไปลงทุ นในบริ ษั ทอื่ นและไม่ มี การด าเนิ นธุ รกิ จอื่ น ใดผลการ
ดาเนินงานของบริษัทจะเกิดขึ้นจากผลการดาเนินงานของบริษัทที่บริษัทไปลงทุน ดังนั้นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทจึงเป็น
ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย หมายความถึง ความเสี่ยงใน
การประกอบธุรกิจของธนาคารทิสโก้ ที่เป็นบริษัทแกนของบริษัทและการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยอื่น ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าถือ
หุ้นทั้งหมดในบริษัทย่อยจานวน 8 บริษัท รวมทั้งธนาคารทิสโก้ โดยรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทจะมาจากเงินปันผลรับจากบริษัท
ย่อย ดังนั้น หากบริษัทย่อยมีผลการดาเนินงานที่ไม่ดี อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานโดยรวมของบริษัท ทาให้บริษัทไม่
สามารถจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
บริษัทจะรับรู้ส่วนแบ่งกาไรจากบริษัทย่อยทั้งหมดซึ่งรวมถึงส่วนแบ่งกาไรจากธนาคารทิสโก้ด้วย ในงวดปี 2563
ธนาคารทิสโก้และบริษัทย่อยอื่นมีกาไรสุทธิ 5,818.97 ล้านบาท โดยจานวนดังกล่าวได้รวมส่วนแบ่งกาไรจากบริษัทย่อยอื่นนอกจาก
ธนาคารทิสโก้จานวน 2,032.66 ล้านบาท แม้ว่าในปัจจุบันบริษัทย่อยจะมีผลการดาเนินธุรกิจที่ดีและสามารถสร้างกาไรให้กับบริษัท
แต่บริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญของการเลือกบริษัทที่จะลงทุนในอนาคต ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจึงได้กาหนด
นโยบายการลงทุนของบริษัท โดยจะลงทุนในธุรกิจที่ช่วยเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัท อีกทั้งพิจารณาจากแนวโน้มของ
ธุรกิจ อุตสาหกรรม การแข่งขันและศักยภาพในการทากาไรระยะยาว และเน้นการควบคุมความเสี่ยงแบบระมัดระวัง
รายได้สุทธิจากบริษัทย่อยอื่นนอกจากของธนาคารทิสโก้คิดเป็นร้อยละ 32.4 ของรายได้สุทธิของธนาคารทิสโก้และ
บริษัทย่อยอื่น ดังนั้นผลการดาเนินงานของบริษัทย่อยจึงมีความสาคัญอย่างมากต่อผลกาไรรวม รายได้หลักจากบริษัทย่อยอื่น
ประกอบด้วยรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากธุรกิจวาณิชธนกิจ และรายได้ค่าธรรมเนียมและ
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บริการจากธุรกิจจัดการกองทุน ซึ่งรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากธุรกิจวาณิชธนกิจมา
จากการดาเนินงานของบล.ทิ สโก้ ในขณะที่ รายได้ ค่าธรรมเนี ยมและบริ การจากธุ รกิจจั ดการกองทุนมาจากการดาเนินงานของ
บลจ.ทิสโก้
ธุรกิจของบริษัทย่อยขึ้นกับภาวะกิจกรรมในตลาดเงินและภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเป็นหลัก อย่างไรก็ตามความเสี่ยง
จากธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจจัดการกองทุนของบริษัทย่อย จะส่งผลต่อความสามารถในการทากาไรในแต่ละปีแต่จะไม่ส่งผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อเงินกองทุนเนื่องจากเป็นธุรกิจที่เน้นการให้บริการมากกว่าการให้สินเชื่อหรือการลงทุน
ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยมีการรวมศูนย์อยู่ที่บริษัท โดยบริษัทจะกาหนด
นโยบายที่เป็นมาตรฐานเดียวกันให้บริษัทในเครือนาไปปฏิบัติใช้ นอกจากนี้ บริษัทยังส่งผู้แทนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยใน
จานวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด และมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายที่สาคัญในการดาเนินธุรกิจ โดยแผนการดาเนิน
ธุรกิจในแต่ละปีของบริษัทย่อยในกลุ่มจะต้องได้รับอนุมัติจากบริษัท
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
คณะกรรมการบริ ห ารและผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เป็ น ผู้ ดู แ ลความเสี่ ย งด้ า นกลยุ ท ธ์ ข อง บริ ษั ท โดยตรง โดยอาศั ย
แนวปฏิบัติ ในการจั ดการเชิ งกลยุทธ์ ที่ดีที่สามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเชิงธุรกิจ รวมถึงเหตุการณ์
ภายนอกที่ไม่ได้คาดการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision and Mission Statement) ของบริษัทได้สะท้อนให้เห็น
ถึงทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทรวมทั้งแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์และนโยบายของบริษัท ทั้งนี้ กระบวนการต่างๆ ได้ถูกสร้าง
ขึ้นเพื่ออานวยให้การกาหนดกลยุทธ์การวางแผนธุรกิจ การจัดการทรัพยากรบุคคล การวัดผลการดาเนินงาน รวมไปถึงระบบงาน
สนั บสนุ นหลั กเป็ นไปอย่ างมี ประสิ ทธิ ผลในส่ วนของกระบวนการตรวจสอบความเสี่ ยงด้ านกลยุ ทธ์ จะถู กตรวจสอบในระดั บ
คณะกรรมการของบริษัท
แนวปฏิบัติขององค์กรและแนวปฏิบัติทางธุรกิจได้พิจารณาถึงการนาหลักการและแนวทางในการกากับดูแลกิจการที่ดีมา
ปรับใช้เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) โดยโครงสร้างการกากับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วย
นโยบายการกากับดูแลกิจการและระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะถูกประเมินและทบทวนเป็นประจา
ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ บริษัทจัดให้มีการจัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อกาหนด ทิศทางการดาเนินธุรกิจ
สาหรับช่วงเวลา 3 ปีข้างหน้าควบคู่ไปกับการทาแผนงบประมาณ โดยจะทาการทบทวน แผนอย่างต่อเนื่องทุกปีและติดตามผลเพื่อ
เทียบกับแผนงานที่วางไว้เป็นรายเดือน
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4.

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1

สินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

กลุ่มทิสโก้มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 ดังนี้ โดยบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์และไม่มีภาระผูกพันใดๆ
รายการ

(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่า
2562

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระ
ผูกพัน

เจ้าของ

ไม่มี

17.51

17.51

เจ้าของ
เจ้าของ

ไม่มี
ไม่มี

800.73
2490.41

800.46
2,488.78

เจ้าของ

ไม่มี

1,174.93

1,215.00

เจ้าของ

ไม่มี

169.39
4,652.97
(1,731.23)
2,921.74

174.08
4,695.83
(1,711.68)
2,984.15

ที่ดิน
ราคาทุน
อาคารและอาคารชุดสานักงาน
ราคาทุน
ส่วนที่ตีราคาใหม่
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง คอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์
ราคาทุน
ยานพาหนะ
ราคาทุน
รวม
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ

2563

สัญญาเช่าระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย
กลุ่มทิสโก้มีการเช่าห้องชุดระหว่างกันในอาคารทิสโก้ทาวเวอร์ เพื่อใช้เป็นสานักงาน โดยมีการคิดค่าเช่าระหว่างกันใน
อัตราตลาดและมีระยะเวลาการเช่าคราวละ 1-3 ปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ

ผู้เช่า

ห้องชุดสานักงานอาคารทิสโก้ทาวเวอร์
ห้องชุดสานักงานอาคารทิสโก้ทาวเวอร์
ห้องชุดสานักงานอาคารทิสโก้ทาวเวอร์
ห้องชุดสานักงานอาคารทิสโก้ทาวเวอร์
ห้องชุดสานักงานอาคารทิสโก้ทาวเวอร์

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

4.2

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

พื้นที่เช่า
(ตารางเมตร)
3,780.39
3,416.98
1,286.47
110.00
948.91

เงินให้สินเชื่อ
นโยบายการจัดชั้นสินทรัพย์

สินทรัพย์จัดชั้นของกลุ่มทิสโก้ ประกอบด้วยเงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ เงินลงทุน และทรัพย์สินรอการขายโดยกลุ่มทิสโก้ มี
นโยบายจัดชั้นสินทรัพย์ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งสรุปการจัดชั้นสินทรัพย์ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ดังนี้
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ตารางแสดงสินทรัพย์จัดชั้นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
(หน่วย: ล้านบาท)
ตราสารหนี้
ที่วัดมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

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

ตราสารหนี้
ที่วัดมูลค่า
ด้วยราคาทุน
ตัดจาหน่าย

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ

รวม

36,961

9,401

-

190,435

236,797

-

-

-

29,139

29,139

36,961

51
9,453

12
12

5,166
224,740

5,229
271,165

นโยบายการตั้งสารองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
กลุ่มบริษัทนาหลักการทั่วไป (General Approach) มาใช้ในการคานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์
ทางการเงิน เช่น เงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สุ ทธิ ลู กหนี้ ส านั กหั กบั ญชี และรวมถึ ง ภาระผู กพั น วงเงิ นสิ นเชื่ อ กลุ่ มบริ ษั ทจะจั ดกลุ่ มสิ นทรั พย์ ท างการเงิ น ออกเป็ น 3 กลุ่ ม
(Three-stage approach) เพื่อวัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยการจัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินจะ
พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพด้านเครดิตนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ดังนี้
กลุ่มที่ 1: สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing)
สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งความเสี่ยงด้านเครดิตไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
กลุ่มบริษัทจะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน
ข้างหน้า สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีระยะเวลาคงเหลือน้อยกว่า 12 เดือน กลุ่มบริษัทจะใช้ความน่าจะเป็นของการปฏิบัติผิด
สัญญาที่สอดคล้องกับระยะเวลาคงเหลือ
กลุ่มที่ 2: สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Under-Performing)
สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งความเสี่ยงด้านเครดิตมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับตั้ง แต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
แต่ไม่ได้มีการด้อยค่าด้านเครดิต กลุ่มบริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยจานวนเงินที่เท่ากับผ ลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มที่ 3: สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-Performing)
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกประเมินว่าด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหาย
ต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเกิดขึ้นโดยกลุ่มบริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นด้วยจานวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น
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ณ วั นสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษั ทจะทาการประเมินว่ าความเสี่ ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่ มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือไม่ โดยเปรียบเทียบความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์
ทางการเงิน ณ วันที่รายงาน กับความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
ในการประเมินนั้น กลุ่มบริษัทอาจใช้เกณฑ์เชิงปริมาณหรือเกณฑ์เชิงคุณภาพภายในของกลุ่มบริษัทและข้อมูลคาดการณ์เป็นเกณฑ์ใน
การประเมินการลดลงของคุณภาพด้านเครดิตของลูกหนี้ เช่น ลูกหนี้ค้างชาระเกินกว่า 30 วัน หรือการจัดอันดับด้านเครดิต และใน
การประเมินว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือไม่จะพิจารณาเป็นรายสัญญา
หรือรายกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินก็ได้
เงินให้สินเชื่อจะถือว่ามีการด้อยค่าด้านเครดิต เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ที่ ทาให้เกิดผลกระทบต่อ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของคู่สัญญา โดยหลักฐานที่แสดงว่าสินทรัพย์ทางการเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิตจะรวมถึง
การค้างชาระเกินกว่า 90 วัน หรือมีข้อบ่งชี้ว่าผู้กู้กาลังประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนัยสาคัญ การฝ่าฝืนสัญญา สถานะกฎหมาย
การเจรจาต่อรองเงื่อนไขใหม่ หรือการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ในรอบระยะเวลาต่อมา หากคุณภาพด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และประเมินได้ว่าความเสี่ ยง
ด้านเครดิตไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก เหมือนที่เคยประเมินไว้ในงวดก่อน กลุ่มบริษัทจะเปลี่ยน
การรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการรับรู้ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้เป็นรับรู้ด้วยผลขาดทุ น
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้าได้
เงินให้สินเชื่อที่มีการเจรจาต่อรองเงื่อนไขใหม่หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกระแสเงินสดตามสัญญา เนื่องจากผู้กู้ประสบปัญหาทาง
การเงินจะถือว่าเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนั ยสาคัญหรือด้อยค่าด้านเครดิต ยกเว้นจะมี
หลักฐานที่แสดงว่าความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับกระแสเงินสดตามสัญญานั้นลดลงอย่างมีนัยสาคัญ และไม่มีข้อบ่งชี้อื่นของการด้อยค่า
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณจากค่าความน่าจะเป็นของผลขาดทุนด้านเครดิตถ่วงน้าหนักตลอดช่วงอายุที่คาดไว้
ของเครื่องมือทางการเงิน โดยอ้างอิงจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับทั้งหมด ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลประสบการณ์
ผลขาดทุนในอดีตตามกลุ่มของสินทรัพย์ที่กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตมีลักษณะร่วมกัน เช่น ประเภทของการกู้ยืม
ประเภทของหลักประกัน ระยะเวลาของสั ญญา และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงด้วยข้อมูลที่สังเกตได้ในปัจจุบัน บวกกั บ
การพยากรณ์ในอนาคตที่สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผลหากพิสูจน์ได้ว่ามีความสัมพันธ์กันทางสถิติ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่าง
เหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาค และทาการประเมินทั้ง
สถานการณ์ปัจจุบันและการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต และความน่าจะเป็นถ่วงน้าหนักในแต่ละสถานการณ์ ทั้งสถานการณ์
พื้นฐาน (Base scenario) สถานการณ์ ขาขึ้ น (Upturn scenario) สถานการณ์ขาลง (Downturn scenario) และสถานการณ์ วิกฤต
(Stress scenario) มาใช้ในการคานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งการนาข้อมูลการคาดการณ์ในอนาคตมาใช้เป็น
การเพิ่มระดับของการใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคที่เกี่ยวข้องส่งผลกระทบต่อผลขาดทุน
ด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นอย่ างไร อย่างไรก็ ตาม กลุ่ มบริษั ทจะจัดให้ มี การสอบทานและทบทวนวิธี การ ข้ อสมมติ ฐานและ
การคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคตอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นยังรวมถึงส่วนเพิ่ม
จากการบริหารจัดการ (Management Overlay)
สาหรั บสินทรัพย์ ทางการเงิ นที่มี การด้ อยค่ าด้ านเครดิ ตตั้งแต่เมื่ อเริ่มแรกที่ ซื้อหรือได้มา (เงินลงทุ นในลู กหนี้ รับซื้ อหรื อรั บโอน)
กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทั้งจานวนเนื่องจากกลุ่มบริษัทไม่คาดว่าจะได้รับกระแสเงินสดจากลูกหนี้เหล่านี้ ผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับภาระผูกพันวงเงินให้สินเชื่อ คือ มูลค่าปัจจุบันของผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาที่ถึง
กาหนดชาระหากมีการเบิกใช้วงเงินและกระแสเงินสดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับ ส่วนการวัดผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
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ของสัญญาค้าประกันทางการเงินจะพิจารณาจากจานวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายชาระให้กับผู้ที่ได้รับการค้าประกันสุทธิด้วยจานวนเงิน
ที่คาดว่าจะได้รับคืน
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดในส่วนของกาไรหรือขาดทุนใน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กลุ่มบริษัทมีนโยบายตัดจาหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้นาแนวปฏิบัติทางการบัญชีมาถือปฏิบัติสาหรับลูกหนี้ที่เข้ามาตรการช่วยเหลือตามหนังสือเวียนของ ธปท. มา
ใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดกลุ่ม (Stage) ของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อด้วย
นโยบายการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้การด้อยค่าของทรัพย์สิน
การตั้งสารองค่าเผื่อการลดค่าของทรัพย์สินจะพิจารณาจากข้อบ่งชี้การด้อยค่าตามมาตรฐานบัญชีและการประมาณ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนในอนาคต
นโยบายการรับรู้และระงับรับรู้รายได้
ดอกเบี้ ยของเงินให้ สินเชื่ อรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้ า งตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่ แท้จริง (Effective Interest Rate) จาก
ยอดเงินต้นที่ค้างชาระโดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง คือ อัตราที่ ใช้คิดลดประมาณการเงินสดรับในอนาคตตลอดอายุที่คาดไว้ของ
เครื่องมือทางการเงิน เพื่อให้ได้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงิน อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงคานวณโดยคานึงถึงส่วนลดหรือ
ส่วนเกินในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และค่าธรรมเนียม ตลอดจนต้นทุนที่เป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และสาหรับลูกหนี้เงินให้
สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยคานวณจากยอดหนี้
สุทธิทางบัญชี (ยอดหนี้คงค้างหักด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) ของลูกหนี้นั้น หากต่อมาในภายหลัง สินทรัพย์
ทางการเงินดังกล่าวไม่ด้อยค่าด้านเครดิตแล้ว กลุ่มบริษัทจะคานวณรายได้ดอกเบี้ยจากมูลค่าตามบัญชีดังเดิม
4.3

เงินลงทุน

รายละเอียดของมูลค่าเงินลงทุนแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.4 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรและขาดทุนและ 4.6 เงินลงทุน
นโยบายเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์
ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ในหลักทรัพย์ได้แสดงไว้ในส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 2 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายธุรกิจ
หัวข้อย่อย 2.3
การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน
กลุ่มทิสโก้จะกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนไม่ให้กระจุกตัวในหลักทรัพย์หนึ่งเกินสมควร โดยจะเน้นที่ความเหมาะสมของ
โอกาสของการลงทุนในขณะนั้นว่า เอื้ออานวยในด้านผลตอบแทนและความเสี่ยงอย่างไร นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบการบริหาร
ความเสี่ยงที่สามารถรวบรวมความเสี่ยงจากการลงทุนในทุกๆ ด้านเข้าด้วยกัน เพื่อพิจารณาถึงระดับของความเสี่ยงว่าเหมาะสมกับ
ความเพียงพอของเงินกองทุน และทิศทางของโอกาสของผลตอบแทนและความเสี่ยงจากเงินลงทุนแต่ละประเภทหรือไม่อย่างไร เพื่อให้
สามารถปรับตัวไปตามทิศทางที่ถูกต้องได้อย่างทันท่วงที รายละเอียดของระบบการบริหารความเสี่ยง ได้กล่าวไว้ในส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 3
ปัจจัยความเสี่ยง
4.4

การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า

รายละเอียดของการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้าแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.7.1 เงินลงทุนในบริษัท
ย่อยและ 4.7.2 เงินลงทุนในการร่วมค้า
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ส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

นโยบายการลงทุนและการบริหารงาน
บริษัทมีนโยบายการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนเพียงพอเมื่อคานึงถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มสูงสุดให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้น นโยบายการลงทุนของบริษัทแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ การลงทุนเชิงกลยุทธ์ และการลงทุน
เพื่อผลตอบแทน
1) การลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investment)
การลงทุนเชิงกลยุทธ์เป็นการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจ กลยุทธ์ และแผนการดาเนินธุรกิจ
ของกลุ่มทิสโก้ โดยบริษัทจะลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อให้บริษัทมีอานาจควบคุมบริษัทนั้นๆ ให้เป็นไปตามแนวทางการดาเนินธุรกิจและ
การกากับดูแลกิจการของกลุ่ม
บริษัทจะลงทุนในบริษัทที่มีแนวโน้มธุรกิจที่ดีและเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของกลุ่ม การลงทุนจะพิจารณาจากผลตอบแทน
และความเสี่ยงในระยะยาว ตลอดจนความเหมาะสมและความสามารถในการสร้างผลกาไร และไม่มีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การลงทุนของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเคร่งครัด
โดยนโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึง โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ กลยุทธ์ธุรกิจและการบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุม ตลอดจนงานสนับสนุนอื่นที่กาหนดโดยบริษัท
2) การลงทุนเพื่อผลตอบแทน
การลงทุนเพื่อผลตอบแทนมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลตอบแทน และการบริหารสภาพคล่อง โดยจะลงทุนในตราสารทาง
การเงินและหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และกองทุนรวม เป็นต้น
การลงทุนเพื่อผลตอบแทนจะพิจารณาจากความเสี่ยงและผลตอบแทน สภาพคล่องของตราสาร ความเพียงพอของเงินทุน
และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
บริษัทจะลงทุนเฉพาะตราสารทางการเงินและหลักทรัพย์ที่บริษัทมีความเข้าใจเพียงพอเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลตอบแทน
ของหลักทรัพย์นั้น ซึ่งรวมถึงระบบบริหารความเสี่ยงที่ดี
ตารางแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้า
(หน่วย: ล้านบาท)
ทุนชาระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
9,216
1,000
100
600
20
100
3
5
200
60

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

หยุดดาเนินกิจการ และอยู่ระหว่างกระบวนการชาระบัญชี
หักค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
/3
บริษทั ร่วมค้า
/2
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วิธีราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
17,641
1,075
110
773
22
137
33/2
5
200
73
20,069

ส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 5 ข้อพิพาททางกฎหมาย

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ค ดี ที่ ยั ง ไม่ สิ้ น สุ ด ซึ่ ง เป็ น ผลจากการประกอบธุ ร กิ จ ปกติ 33 คดี
โดยทั้งหมดเป็นคดีที่เกิดจากการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ (ธนาคารทิสโก้) และธุรกิจจัดการกองทุน (บลจ.ทิสโก้) มีทุนทรัพย์
รวมประมาณ 391.97 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดคดีดังต่อไปนี้
(1) คดีที่ฟ้องธนาคารทิสโก้ 30 คดี (ทุนทรัพย์รวมประมาณ 388 ล้านบาท) มีรายละเอียดคดี ประกอบด้วยคดีที่อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการดาเนินคดีและยังไม่ได้รับคาพิพากษา 13 คดี มีทุนทรัพย์รวม 61.95 ล้านบาท และคดีที่ธนาคารทิสโก้ได้รับการยกฟ้อง
โดยศาลชั้นต้นและ/หรือศาลอุทธรณ์แล้วแต่โจทก์ยังอุทธรณ์หรือฎีกาต่อ 8 คดี มีทุนทรัพย์รวมกัน 305.98 ล้านบาท และคดีที่มี
คาพิพากษาแล้วแต่ธนาคารทิสโก้อุทธรณ์หรือฎีกาต่อ 1 คดี ทุนทรัพย์รวม 1.95 ล้านบาท และจาเลยอื่นอุทธรณ์ต่อ 1 คดีทุนทรัพย์
18.12 ล้านบาท
(2) คดีที่ฟ้อง บลจ. ทิสโก้ 3 คดี (ทุนทรัพย์ 3.97 ล้านบาท) เป็นคดีที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการดาเนินคดีและยังไม่ได้รับ
คาพิพากษา 2 คดี มีทุนทรัพย์ 3.33 ล้านบาท และคดีที่มีคาพิพากษาแล้ว แต่โจทก์อุทธรณ์ต่อ 1 คดี มีทุนทรัพย์ 0.64 ล้านบาท
รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.38.2 คดีฟ้องร้อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของกลุ่มทิสโก้คาดว่า
บริษัทหรือบริษัทย่อยจะไม่ได้ รับผลเสียหายอย่างเป็นสาระสาคัญจากคดีฟ้องร้องและกรณีการถูกเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าว
ข้างต้น ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นคู่ความกับบริษัทหรือบริษัทย่อยแต่อย่างใด
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ส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
6.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท (ภำษำไทย) : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
(ภำษำอังกฤษ) : TISCO Financial Group Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์

: TISCO

ประเภทธุรกิจ

: ธุรกิจลงทุน (Holding Company)

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

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

เลขทะเบียนบริษัท

: 0107551000223

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนเรียกชำระแล้ว

Home Page

: 8,006,554,830 บำท (แปดพันหกล้ำนห้ำแสนห้ำหมื่นสี่พันแปดร้อยสำมสิบบำทถ้วน)
ประกอบด้วย
หุ้นสำมัญ 800,645,624 หุ้น (แปดร้อยล้ำนหกแสนสี่หมื่นห้ำพันหกร้อยยี่สิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
9,859 หุ้น (เก้ำพันแปดร้อยห้ำสิบเก้ำหุ้น)
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.00 บำท
: www.tisco.co.th

โทรศัพท์

: (66) 2633 6000

โทรสำร

: (66) 2633 6800

บุคคลอ้ำงอิง
นำยทะเบียน
หลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชี

6.2

: บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9000
โทรสำร 0 2009 9991
SET Contact Center: 0 2009 9999
อีเมล: SETContactCenter@set.or.th
เว็บไซต์: www.set.or.th/tsd
: นำงสำวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4499
บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
เลขที่ 193/136-137 อำคำรเลครัชดำ ชั้น 33 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหำนคร 10110
โทรศัพท์ (66) 2264 0777 โทรสำร (66) 2264 0789-90

ข้อมูลสำคัญอื่น
ไม่มี
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ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7.

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้
ทุนจดทะเบียน 8,007,032,950 บาท (แปดพันเจ็ดล้านสามหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ทุนชาระแล้ว
8,006,554,830 บาท (แปดพันหกล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)
ประกอบด้วย
หุ้นสามัญ
800,645,624 หุ้น (แปดร้อยล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
9,859 หุ้น (เก้าพันแปดร้อยห้าสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท
(2) หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
ตามที่บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิ ได้ครบกาหนดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ทาให้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้น
มา หุ้นบุริมสิทธิของบริษัท มีสิทธิและประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญทุกประการ
การออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ออก
ตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR) ที่มีหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท เป็นหลักทรัพย์
อ้างอิงจานวน 80,418,914 หุ้น และ 7,300 หุ้นตามลาดับ รวม 80,426,214 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.05 ของทุนที่เรี ยกชาระแล้ว
ของบริษัท ซึ่งผู้ถือ NVDR ดังกล่าว แม้จะได้รับผลประโยชน์จากหุ้นของบริษัทที่นาไปอ้างอิงทุกประการ แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิ
ออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย
(Delisting) ดังนั้น หากมีการนาหุ้นของบริษัทไปออก NVDR เป็นจานวนมาก จานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจะลดลงส่งผลให้สิทธิใน
การออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ จานวนของหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR) อาจมีการเปลี่ยนแปลง และไม่อยู่ในการควบคุมของบริษัทนักลงทุนที่
ประสงค์จะทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์อ้างอิงของบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(www.set.or.th)
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7.2 ผู้ถือหุ้น
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ผู้ ถื อหุ้ นสู งสุ ด 10 รายแรกของบริ ษั ท ทิ สโก้ ไฟแนนเชี ยลกรุ๊ ป จ ากั ด (มหาชน) ที่ มี ชื่ อปรากฏตามทะเบี ยนผู้ ถื อหุ้ น
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีดังต่อไปนี้
จานวนหุ้น
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ผูถ้ อื หุ้น

หุ้นสามัญ

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
80,418,914
CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.
80,065,320
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
55,315,107
TOKYO CENTURY CORPORATION
39,482,767
STATE STREET EUROPE LIMITED
33,467,971
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
18,572,195
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED
16,379,338
สานักงานประกันสังคม
14,562,530
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
14,354,000
THE BANK OF NEW YORK MELLON
9,885,800
รวมการถือหุ้นของผูถ้ อื หุ้นสูงสุด 10 รายแรก 362,503,942
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอืน่ 438,141,682
รวมทั้งสิน้ 800,645,624

หุ้นบุริมสิทธิ

รวม

7,300 80,426,214
80,065,320
55,315,107
39,482,767
33,467,971
18,572,195
16,379,338
14,562,530
14,354,000
9,885,800
7,300 362,511,242
2,559 438,144,241
9,859 800,655,483

ร้อยละ
10.05
10.00
6.91
4.93
4.18
2.32
2.05
1.82
1.79
1.23
45.28
54.72
100.00

หมายเหตุ:
- CDIB & Partners Investment Holding Pte. Ltd. ถูกถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 โดยบริษัท CDIB & Partners Investment Holding
Corporation (Taiwan) ผ่านทางบริษัท CDIB & Partners Investment Holding (Cayman) และบริษัท CDIB & Partners Investment
Holding Corporation (Taiwan) ถูกถือหุ้นโดยบริษัท CDIB Capital Group และ KGI Bank ในร้อยละ 28.71 และ 4.95 ตามลาดับ ทั้งนี้
บริษัท CDIB Capital Group และธนาคาร KGI Bank ถูกถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท China Development Financial Holding
Corporation ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน
- South East Asia UK (Type C) Nominees Limited เป็น Global Custodian ทาหน้าที่เก็บหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง
โดยไม่มีรายใดถือหุ้นเกินร้อยละ 5

(2) บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
รายละเอียดของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก (Core Company) ของกลุ่มทิสโก้
(2.1) ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ทุนจดทะเบียน 9,215,676,920 บาท (เก้าพันสองร้อยสิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยยีส่ ิบบาทถ้วน)
ทุนชาระแล้ว 9,215,676,920 บาท (เก้าพันสองร้อยสิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 921,567,588 หุ้น (เก้าร้อยยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
104 หุ้น (หนึ่งร้อยสี่หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท
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(2.2) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 ธันวาคม
2563 มีดังต่อไปนี้
จานวนหุ้น
ลาดับ

รายชื่อผูถ้ อื หุ้น

1

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

2
3

หุ้นสามัญ

หุ้นบุริมสิทธิ

รวม

ร้อยละ

921,452,713

-

921,452,713

99.99

นายกิตติชยั ไกรก่อกิจ

30,247

-

30,247

0.00

นางพรสุข พรประภา

8,100

-

8,100

0.00

4

นางสาวสุภาวดี ปิยะมงคลวงศ์

6,000

-

6,000

0.00

5

นางระจิต โกวรรธนะกุล

6,000

-

6,000

0.00

6

นายสุชาติ ตั้งควินชิ

5,000

-

5,000

0.00

7

BANK JULIUS BAER & CO., LTD.

4,800

-

4,800

0.00

8

นายประชา ลีลาประชากุล

3,624

-

3,624

0.00

9

นายทรงฤทธิ์ คงพิพัฒไชยศิริ

3,000

-

3,000

0.00

10 นายประพัฒน์ ศรีนวุ ัตติวงศ์

3,000

-

3,000

0.00

รวมการถือหุ้นของผูถ้ อื หุ้นสูงสุด 10 รายแรก

921,522,484

-

921,522,484

100.00

ผู้ถือหุ้นรายย่อยอืน่

45,104

104

45,208

0.00

รวม

921,567,588

104

921,567,692

100.00

ในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินซึ่งมีบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ถือหุ้นในธนาคารทิสโก้ จากัด
(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ในอัตราร้อยละ 100 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(3) ข้ อ ตกลงระหว่ า งผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเรื่ อ งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย
- ไม่มี 7.3 การออกหลักทรัพย์อนื่
7.3.1 หุ้นกู้
บริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) มีหุ้นกู้ระยะสั้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่
ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจานวน 1,629 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย
คงที่ร้อยละ 0.55 – 1.05 ต่อปี
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) มีหุ้นกู้ (ด้อยสิทธิและไม่ด้อยสิทธิ) โดยมีมูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน
(ไม่รวมหุ้นกู้ระยะสั้น) จานวน 8,840 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
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1.

2.

3.

4.

5.

อัตราดอกเบี้ย
อายุ
ต่อปี
ชื่อเฉพาะตราสาร/หุ้นกู้
(ปี)
(ร้อยละ)
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”
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
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
ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2
3.70
10 ปี
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560
ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (TISCO27NA)
ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนด
และเมื่อทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ผู้ออกตราสาร สามารถตัดเป็นหนี้สูญ
(ทั้งจานวนหรือบางส่วน)
วันออกตราสาร: 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2
4.00
10
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562
ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (TISCO292A)
ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนด
และเมื่อทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ผู้ออกตราสาร สามารถตัดเป็นหนี้สูญ
(ทั้งจานวนหรือบางส่วน)
วันออกตราสาร: 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
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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

15 พฤศจิกายน 2570

600

ปีละ 4 ครั้ง

1 กุมภาพันธ์ 2572

1,200

ปีละ 4 ครั้ง

วันครบกาหนด
ไถ่ถอน

วันชาระ
ดอกเบี้ย
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ชื่อเฉพาะตราสาร/หุ้นกู้
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)
4.00
10

22 กุมภาพันธ์ 2572

มูลค่าการ
เสนอขายรวม
(ล้านบาท)
1,200

ปีละ 4 ครั้ง

วันครบกาหนด
ไถ่ถอน

วันชาระ
ดอกเบี้ย

3.15

10

10 มิถุนายน 2573

690

ปีละ 4 ครั้ง

3.50

10

21 ตุลาคม 2573

1,250

ปีละ 4 ครั้ง

บริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) มีตั๋วแลกเงินระยะสั้นคงเหลือมูลค่า 36.92 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย
บนหน้าตั๋วแลกเงินร้อยละ 2.50 เป็นตั๋วแลกเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามทั้งหมด
ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2563 บริ ษั ท ไฮเวย์ จ ากั ด มี ตั๋ วแลกเงิ นคงเหลื อมู ลค่ า 3,180.00 ล้ านบาท อั ตราดอกเบี้ ยบนหน้ า
ตั๋วแลกเงินร้อยละ 1.75 โดยเป็นตั๋วแลกเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามทั้งหมด
7.4

นโยบายการจ่ายปันผล
บริษัท

การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งสรุปสาระสาคัญคือ การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจาก
เงินกาไรจะกระทามิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หรือไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้เพียงพอตามกฎหมายหลัง
จ่ายเงินปันผล ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ที่กาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่อง
หุ้นบุริมสิทธิตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 หรือสูงกว่า ของกาไรสุทธิในแต่ละปี ภายหลังจากหัก
สารองตามกฎหมาย โดยขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน ความเพียงพอของเงินกองทุนในระยะยาว แผนการลงทุน
และกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่ ส่งผลกระทบต่อการดารงสถานะของบริษัทย่อยของบริษัท ในฐานะธนาคาร
พาณิชย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่
ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนั้น
บริษัทย่อย
เงินปันผลของบริษทั ย่อยและบริษัทในเครือของกลุ่มทิสโก้ถือเป็นรายได้หลักของบริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด(มหาชน)
(“บริษัท”) บริษัทย่อยและบริษัทในเครือทุกบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทในอัตราตามที่บริษัทใหญ่ กาหนด
โดยบริ ษั ท ใหญ่ จ ะพิ จ ารณาอั ต ราการจ่ ายเงิ น ปั นผลของบริ ษั ทย่ อยและบริ ษั ท ในเครื อ แต่ ละบริ ษั ท ตามผลการด าเนิ นงาน
ความเพียงพอของเงินลงทุนในระยะยาว ความจาเป็นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนและกลยุทธ์ธุรกิจ ทั้งนี้ ธนาคารทิสโก้จะจ่ายเงิน
ปันผลในอัตราที่เหมาะสมเพื่อให้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) สูงกว่าร้อยละ 12 ในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทในเครืออาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เมื่อเห็นว่า
บริษัทย่อยและบริษัทในเครือมีผลกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนั้น
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8.

โครงสร้างการจัดการ

8.1

โครงสร้างการจัดการและคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มทิสโก้ ทำหน้ำที่ กำกับดูแลบริษัทในกลุ่มและดำเนิน
ธุรกิจภำยใต้มำตรฐำนเดียวกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ซึ่งครอบคลุมถึงโครงสร้ำงกำรกำกับดูแลกิจกำร แนวปฏิบัติใน
กำรกำกับดูแล โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำนและหน้ำที่ของหน่วยงำนกำกับดูแล และนโยบำยกลำงในกำรดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บริษัทและ
บริษัทย่อยปฏิบัติตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของกลุ่มอย่ำงเคร่งครัด ในขณะที่บริษัทย่อยจะดำเนินงำนเสมือนหน่วยกลยุทธ์
ทำงธุรกิจ (Strategic Business Unit) รับผิดชอบงำนด้ำนกำรตลำด กำรดำเนินธุรกรรม ตลอดจน กำรประมวลผลและกำรควบคุม
เครดิต
คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ในกำรกำกับและควบคุมกำรดำเนินงำนของกลุ่มทิสโก้ รวมทั้งอำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อย
และมอบหมำยหน้ำที่ตำมควำมเหมำะสม เพื่อ ปฏิบัติภำรกิจและงำนเฉพำะด้ำน โครงสร้ำงกำรกำกับดูแลกิจกำรของกลุ่มทิสโก้
สำมำรถแสดงเป็นแผนภำพได้ดังต่อไปนี้
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โครงสร้างองค์กร บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
Board of Directors
คณะกรรมกำรบริษัท

Audit Committee
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

Nomination and
Compensation Committee
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

Internal Audit
ตรวจสอบภำยใน

Corporate Governance Committee
คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร

Executive Board
คณะกรรมกำรบริหำร

Risk Oversight Committee
คณะกรรมกำรกำกับควำมเสี่ยง

Group Chief Executive
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้

Chief Operating Officer
กรรมกำรอำนวยกำร
Risk & Financial Control
สำยควบคุมกำรเงินและ
บริหำรควำมเสี่ยง

Governance Office
สำนักกำกับดูแลกิจกำร

Enterprise Risk Management
บริหำรควำมเสี่ยง

Credit Control
ควบคุมสินเชื่อ

Risk & Business Analytics
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงและธุรกิจ

Appraisal & Valuation
ประเมินรำคำทรัพย์สิน

Corporate Accounting
บั ชี
Planning & Budgeting
วำงแผนและงบประมำณ

Human Resources
ทรัพยำกรบุคคล

Corporate Marketing &
Communication
นิเท สัมพันธ์

Corporate Compliance
กำกับ
Compliance - Banking Business
กำกับ - ธุรกิจธนำคำร

Operational Risk Management
บริหำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร

Economic Strategy Unit
วิเครำะห์เ รษฐกิจและกลยุทธ์

Compliance - Asset
Management Business
กำกับ – ธุรกิจหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน

Legal Office
ก หมำย

Corporate Services
ธุรกำรสำนักงำน

Credit Review
สอบทำนสินเชื่อ

Corporate Sourcing &
Vendor Management
จัดซื้อและจัดกำรผู้จัดจำหน่ำย

IT Risk Management
บริหำรควำมเสี่ยง
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเท

Treasury & Investment
บริหำรเงินและกำรลงทุน

Compliance Securities Business
กำกับ - ธุรกิจหลักทรัพย์
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Human Resources Management
กำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล
Human Resources Services
บริกำรงำนทรัพยำกรบุคคล
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โครงสร้างองค์กร บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
Board of Directors
คณะกรรมกำรบริษัท

Audit Committee
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

Nomination and
Compensation Committee
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

Internal Audit
ตรวจสอบภำยใน

Corporate Governance Committee
คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร

Executive Board
คณะกรรมกำรบริหำร

Risk Oversight Committee
คณะกรรมกำรกำกับควำมเสี่ยง

Group Chief Executive
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้

Chief Operating Officer
กรรมกำรอำนวยกำร
Risk & Financial Control
สำยควบคุมกำรเงินและ
บริหำรควำมเสี่ยง

Financial Control
ควบคุมกำรเงิน

Governance Office
สำนักกำกับดูแลกิจกำร

Enterprise Risk &
Credit Control

Human Resources
ทรัพยำกรบุคคล

Information Technology
เทคโนโลยีสำรสนเท

Human Resources Management
กำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล

Corporate Compliance
กำกับ

บริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมสินเชื่อ

Planning & Budgeting
วำงแผนและงบประมำณ

Enterprise
Risk Management
บริหำรควำมเสี่ยง

Risk & Business
Analytics
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงและธุรกิจ

Corporate Accounting
บั ชี

Credit Control
ควบคุมสินเชื่อ

Appraisal & Valuation
ประเมินรำคำทรัพย์สิน
Corporate Communication
สื่อสำรองค์กร

Compliance - Banking Business
กำกับ - ธุรกิจธนำคำร

Operational Risk Management
บริหำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร

Compliance - Asset
Management Business
กำกับ – ธุรกิจหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน

Legal Office
ก หมำย
Credit Review
สอบทำนสินเชื่อ

Compliance Securities Business
กำกับ - ธุรกิจหลักทรัพย์

IT Risk Management
บริหำรควำมเสี่ยง
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเท
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Corporate Service &
Procurement
ธุรกำรสำนักงำน และจัดซื้อ

Human Resources Services
บริกำรงำนทรัพยำกรบุคคล
Economic Strategy Unit
วิเครำะห์เ รษฐกิจและกลยุทธ์
Treasury & Investment
บริหำรเงินและกำรลงทุน
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บริ ษั ทมี คณะกรรมกำรบริ ษั ท และคณะกรรมกำรชุ ดย่ อยที่แต่ งตั้ งโดยคณะกรรมกำรบริ ษั ทอี ก 5 คณะ ประกอบด้ วย
(1) คณะกรรมกำรบริหำร (2) คณะกรรมกำรกำกับควำมเสี่ยง (3) คณะกรรมกำรตรวจสอบ (4) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน และ (5) คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร นอกจำกนี้ บริษัทได้ มอบหมำยผู้บริหำรระดับสูงและผู้บริหำรของกลุ่มที่
รับผิดชอบดูแลหรือกำกับส่วนงำนหลักที่มีควำมสำคั ต่อกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ มำเป็นพนักงำนในสังกัดของบริษัท โดย
บริษัทได้มอบหมำย (Secondment) ให้ผู้บริหำรดังกล่ำวทำหน้ำที่บริหำรจัดกำรบริษัทย่อยเต็มเวลำ โดยมีงำนในควำมรับผิดชอบ
เช่นเดียวกับก่อนที่จะมอบหมำยเพื่อให้มั่นใจว่ำสำมำรถอุทิ เวลำในกำรบริหำรจัดกำรบริษัทดังกล่ำวได้อย่ำงเต็มที่ภำยใต้นโยบำย
และแผนงำนของกลุ่มทิสโก้ ซึ่งได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำ และประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์
และจำเป็นต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น กำรเงินกำรธนำคำร กำรบั ชี เ รษฐ ำสตร์ ด้ำนกลยุทธ์ ก หมำย และเทคโนโลยี
สำรสนเท เป็นต้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีกรรมกำรจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นสุภำพสตรี
จำนวน 3 ท่ำน คิดเป็นร้อยละ 25 และสุภำพบุรุษ จำนวน 9 ท่ำน คิดเป็นร้อยละ 75 ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมำะสมกับธุรกิจของบริษัท
กำรเลื อกตั้งกรรมกำรเป็นไปตำมมติ ที่ประชุมผู้ถื อหุ้นตำมหลั กเกณฑ์ และวิ ธีกำรตำมก หมำยและข้ อบังคั บของบริษัท โดยมี
องค์ประกอบสอดคล้องกับประกำ ของธนำคำรแห่ งประเท ไทย ประกำ คณะกรรมกำรกำกั บตลำดทุน และข้อบังคับตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเท ไทย ตลอดจนจัดให้มีองค์ประกอบที่มีควำมหลำกหลำย ทั้งในด้ำนทักษะวิชำชีพ ควำมเชี่ยวชำ เฉพำะด้ำน
อำยุ เพ ประสบกำรณ์ และคุณสมบัติที่สำคั อื่น โดยองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท สำมำรถสรุปได้ ดังนี้






กรรมกำรอิ ส ระ 1 จ ำนวน 6 ท่ ำ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 50.00 ของกรรมกำรทั้ ง คณะ ได้ แ ก่ นำยปลิ ว มั ง กรกนก
รอง ำสตรำจำรย์ ดร. อั งครั ตน์ เพรี ยบจริ ยวั ฒน์ ำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทิ นกร นำยสถิ ตย์ อ๋ องมณี ดร. จรั สพง ์
โชติกวณิชย์ และ ดร. กุลภัทรำ สิโรดม
กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร จำนวน 2 ท่ำน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของกรรมกำรทั้งคณะ ได้แก่ นำยฮอน คิท ชิง (อเล็กซำนเดอร์
เอช ชิง) และ ำสตรำจำรย์ ดร. ตีรณ พง ์มฆพัฒน์
กรรมกำรที่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ำร 2 จ ำนวน 4 ท่ ำ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 33.33 ของกรรมกำรทั้ ง คณะ ได้ แ ก่ นำยสุ ทั น์
เรืองมำนะมงคล นำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) นำยซำโตชิ โยชิทำเกะ และ นำย ักดิ์ชัย พีชะพัฒน์

1

“กรรมกำรอิสระ” หมำยถึง กรรมกำรอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นไปตำมประกำ ของธนำคำรแห่งประเท ไทยที่ สนส.13/2552 เรื่อง ธรรมำภิบำล ของสถำบันกำรเงิน และ
ประกำ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องกำรขออนุ ำตและกำรอนุ ำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ และ/หรือ ประกำ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (หำกมี) และกรรมกำร
อิสระจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนำคำร บริษัทให ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยให ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท โดย
ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย ซึ่งข้อห้ำมกรรมกำรอิสระไม่ให้ถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละ 0.5 นี้ ถือเป็นเกณฑ์ที่สูงกว่ำข้อห้ำมตำมประกำ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ซึ่งกำหนดไว้ว่ำ กรรมกำรอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ตนเป็นกรรมกำร
2
“กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร” หมำยถึง กรรมกำรที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหำร กรรมกำรที่ทำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรใดๆ เยี่ยงผู้บริหำร และให้หมำยควำมรวมถึง กรรมกำรที่มี
อำนำจลงนำมผู กพัน เว้นแต่จะแสดงได้ว่ ำเป็ นกำรลงนำมตำมรำยกำรที่คณะกรรมกำรมีมติ อนุ มัติไว้แล้ ว และเป็ นกำรลงนำมร่วมกับกรรมกำรรำยอื่น ซึ่งเป็นไปตำม ประกำ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องกำรขออนุ ำตและกำรอนุ ำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ และ/หรือ ประกำ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (หำกมี)
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8.1.1 คณะกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำร ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกมติที่ประชุมสำมั ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประกอบด้วย
กรรมกำร จำนวน 12 ท่ำน ดังนี้
รายนาม
1. นำยปลิว มังกรกนก
2. นำยฮอน คิท ชิง (อเล็กซำนเดอร์ เอช ชิง)

ตาแหน่ง
ประธำนคณะกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ
รองประธำนคณะกรรมกำร
กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร
และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรทีเ่ ป็นผู้บริหำร
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้
กรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
และกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร
ประธำนคณะกรรมกำรกำกับควำมเสี่ยง
และประธำนคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรกำกับควำมเสี่ยง
และกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรทีเ่ ป็นผู้บริหำร และกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรทีเ่ ป็นผู้บริหำร และกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรทีท่ ี่เป็นผู้บริหำร กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรกำกับควำมเสี่ยง และกรรมกำรอำนวยกำร

3. นำยสุทั น์ เรืองมำนะมงคล

4. รอง ำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
5. ำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทินกร

6. ำสตรำจำรย์ ดร. ตีรณ พง ์มฆพัฒน์

7. นำยสถิตย์ อ๋องมณี
8. ดร. จรัสพง ์ โชติกวณิชย์
9. ดร. กุลภัทรำ สิโรดม
10. นำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)
11. นำยซำโตชิ โยชิทำเกะ
12. นำย ักดิช์ ัย พีชะพัฒน์

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมกำรบริ ห ำรดั ง ต่ อ ไปนี้ นำยสุ ทั น์ เรื อ งมำนะมงคล หรื อ นำยชื อ -เหำ ซุ น หรื อ นำยซำโตชิ โยชิ ท ำเกะ
หรือนำย ักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ โดยกรรมกำรสองในสีค่ นนี้ลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำสำคั ของบริษัท
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ขอบเขต อำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของประธำนคณะกรรมกำร
1. เป็นผู้นำและรับผิดชอบต่อประสิทธิผลของคณะกรรมกำร รักษำควำมเชื่อถือไว้วำงใจต่อกรรมกำร และดูแลให้มั่นใจว่ำ
กำรทำงำนของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรกำกับดูแลกิจกำร
2. กำหนดวำระกำรประชุมโดยควำมช่วยเหลือจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและเลขำนุกำรบริษัท วำระกำรประชุมของ
คณะกรรมกำรควรมุ่งเน้นกลยุทธ์ กำรดำเนินงำน กำรสร้ำงคุณค่ำและควำมรับผิดชอบตำมหน้ำที่ และดูแลให้มั่นใจว่ำ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระดังกล่ำวได้รับกำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำร ประธำนคณะกรรมกำรมีควำมรับผิดชอบใน
กำรดูแลให้กรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงรับผิดชอบและระมัดระวัง เป็นไปตำมก หมำยและก ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ
เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร
3. สื่อสำรมติคณะกรรมกำรแก่หน่วยงำนภำยในองค์กรตำมที่ เห็นสมควร ประธำนคณะกรรมกำรมีหน้ำที่ดูแลให้มั่นใจว่ำ
กำรสื่ อ สำรกั บ ผู้ ถื อ หุ้ น หน่ ว ยงำนทำงกำร และผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย มี ป ระสิ ท ธิ ผล และควำมคิ ด เห็ น จำกกลุ่ ม เหล่ ำ นี้
เป็นที่เข้ำใจโดยคณะกรรมกำร
4. ดูแลให้มั่ นใจว่ ำกรรมกำรได้รั บข้ อมู ลที่ เพียงพอ ถูกต้อง เกี่ยวข้ อง และทันกำล โดยเฉพำะอย่ ำงยิ่งข้อมูลเกี่ ยวกั บ
กำรดำเนินงำนของกลุ่มทิสโก้ กำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรควรอยู่บนพื้นฐำนของดุลยพินิจและข้อมูลที่เพียงพอ และ
สนับสนุนให้ควำมเห็นต่ำงได้รับกำรอภิปรำยและหำรือกัน
5. ดูแลให้มั่นใจว่ำมีสัมพันธภำพในกำรทำงำนที่ดีระหว่ำงกรรมกำร ทั้งกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรและกรรมกำรที่ไม่เป็น
ผู้บริหำร และมีกำรจัดสรรเวลำในกำรพิจำรณำในทุกวำระกำรประชุมอย่ำงเพียงพอ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเด็นด้ำน
กลยุทธ์
6. ดูแลให้มั่นใจว่ำคณะกรรมกำรเข้ำใจลักษณะและระดับของควำมเสี่ยงสำคั ที่องค์กรรับได้ในกำรดำเนินกลยุทธ์ รวมถึง
ทบทวนประสิทธิผลของระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง
7. รับ ทรำบข้อ มูล ธุร กิจ ที ่เ ป็น ประโยชน์แ ละจ ำเป็น จำกผู้บ ริห ำรระดับ สูง และให้คำปรึก ษำและสนับ สนุน ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรในกำรพัฒนำกลยุทธ์
8. ส่งเสริมควำมสัมพันธ์และกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิผลระหว่ำงกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรและผู้บริหำรระดับสูง
9. ดู แลให้ มั่ น ใจว่ ำกำรด ำเนิ นงำนและประสิ ท ธิ ผลของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุ ด ย่ อ ยได้ รั บ กำรประเมิ น
อย่ำงเป็นทำงกำรทุกปี
10. ดูแลให้มั่นใจว่ำผู้บริหำรได้ปฏิบัติและ/หรือติดตำมให้มีกำรดำเนินกำรตำมคำแนะนำหรือมติของคณะกรรมกำรและ
คณะกรรมกำรชุดย่อยอย่ำงเหมำะสม
ขอบเขต อำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของรองประธำนคณะกรรมกำร
1. ปฏิบัติหน้ำที่แทนประธำนคณะกรรมกำรในระหว่ำงที่ประธำนคณะกรรมกำรไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ตำมปกติ จนกว่ำ
ประธำนคณะกรรมกำรจะกลับมำปฏิบัติหน้ำที่ได้ดังเดิม หรือเมื่อคณะกรรมกำรเลือกและแต่งตั้งประธำนคณะกรรมกำร
ใหม่
2. ช่วยเหลืองำนของประธำนคณะกรรมกำรตำมวำระกำรประชุมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งวำระ
กำรประชุมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำรบริหำรและองค์ประกอบกำรกำกับดูแลอื่นซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำร ยกเว้ น
คณะกรรมกำรชุดย่อยหรือองค์ประกอบกำรกำกับดูแลกิจกำรอื่นที่เป็นอิสระ เช่น คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
3. ทำหน้ำที่เป็นประธำนของคณะกรรมกำรบริหำร หรือคณะกรรมกำรและองค์ประกอบด้ำนกำรบริหำรอื่นในข้อ 2. เมื่อ
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 ประธำนคณะกรรมกำรบริ ห ำรลำประชุ ม หรื อ ไม่ ส ำมำรถปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ไ ด้ ใ นช่ ว งเวลำใดเวลำหนึ่ ง จนกว่ ำ

จะมีกำรแต่งตั้งขึ้นทดแทนโดยคณะกรรมกำร หรือ
 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอให้ทำหน้ำที่ดังกล่ำว และได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำร
ขอบเขต อำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
1. อนุมัตินโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร และควบคุมดูแลกำรกำกับดูแลกิจกำรของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนกำรเปิดเผยข้อมูล
กำรกำกับดูแลกิจกำร
2. อนุมัติวิสัยทั น์และพันธกิจของกลุ่มทิสโก้
3. อนุมัติและดูแลโมเดลธุรกิจ กลยุทธ์ แผน งบประมำณ และนโยบำยของกลุ่มทิสโก้
4. อนุมัติกำรควบรวมและเข้ำซื้อกิจกำร กำรลงทุน กำรเลิกกิจกำร และธุรกรรมเกี่ยวกับกำรจำหน่ำยจ่ำยโอนทรัพย์สินที่มี
ควำมเสี่ยงหรือมีผลกระทบสูงต่อบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบำยและกลยุทธ์บริหำรควำมเสี่ยง ตลอดจนระดับควำมเสี่ยง
ที่ยอมรับได้
5. ดูแลกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรมของกลุ่มทิสโก้ ตำมประกำ ธนำคำรแห่งประเท ไทยว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรมอันครอบคลุมถึงกระบวนกำรดำเนินกำร
ทั้งหมด
6. ดูแลให้มั่นใจและติดตำมนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสและระบบกำรควบคุมภำยในให้มีประสิทธิภำพ
7. อนุมัติกรอบกำรกำกับดูแลควำมเสี่ยงที่ดี และดูแลให้มีกำรปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงควำมเสี่ยงตลอดจน
โครงสร้ำงค่ำตอบแทนที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงควำมเสี่ยง
8. อนุมัติกำรแต่งตั้ง โยกย้ำย และถอดถอนหัวหน้ำหน่วยงำนบริหำรควำมเสี่ยงและหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
9. พิจำรณำเลือกและแต่งตั้งผู้ มีควำมเหมำะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธำนและรองประธำนคณะกรรมกำรจำกผู้ ที่ได้รับ
กำรเสนอชื่อโดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
10. ดูแลกำรประเมินกำรปฏิบัติหน้ำที่ประจำปีของคณะกรรมกำรบริษัททั้งคณะและกรรมกำรเป็นรำยบุคคล ทั้งวิธีประเมิน
ตนเองและวิธีประเมินแบบไขว้ หรือกำรประเมินโดยผู้ประเมินภำยนอก (หำกจำเป็น)
11. พิจำรณำเลือก แต่งตั้ง และประเมินผู้มีควำมเหมำะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริหำรกลุ่มทิสโก้ ตลอดจน
แผนสืบทอดตำแหน่งจำกผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อโดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
12. ร่วมกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้และผู้บริหำรระดับสูง ในกำรกำหนดทิ ทำงและกลยุทธ์ในภำพรวมของ
กลุ่มทิสโก้ที่คำนึงถึงกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน และทำให้มั่นใจว่ำกลยุทธ์ต่ำงๆ ถูกนำไปปฏิบัติอย่ำงสอดคล้องกัน
ภำยใต้นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อสร้ำงคุณค่ำระยะยำวแก่ผู้ถือหุ้น
13. คณะกรรมกำรบริษัท รวมถึงประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้และผู้บริหำรระดับสูงร่วมกันประพฤติตนเป็นแบบอย่ำง
ที่ดีในกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นกำรปฏิบัติตำมก หมำย และควำมซื่อสัตย์สุจริต
14. พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยของกลุ่มทิสโก้ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร คณะกรรมกำรกำกับควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรบริหำร ตำมที่ได้รับกำร
เสนอชื่อจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริษัท

66

ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ

นอกจำกนี้ เรื่องดังต่อไปนี้ต้องขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท
1. วิสัยทั น์ พันธกิจ ค่ำนิยมแบรนด์ และค่ำนิยมองค์กร
2. รูปแบบธุรกิจ กลยุทธ์ธุรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมำณของกลุ่มทิสโก้
3. งบประมำณ ค่ำใช้จ่ำยหลัก รวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรบุคคล และทรัพยำกรอื่นของกลุ่มทิสโก้
4. กำรควบรวมและเข้ำซื้อกิจกำร กำรลงทุน และธุรกรรมเกี่ยวกับกำรจำหน่ำยจ่ำยโอนทรัพย์สินที่มีควำมเสี่ยงสูงหรือ
มีผลกระทบสูงต่อบริษัท
5. กำรแต่งตั้งและมอบหมำยอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยของกลุ่มทิสโก้
6. กำรพิจำรณำคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ที่มีควำมเหมำะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้
7. กำรประเมินผลงำนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้
ในส่ วนของกิ จกรรมกำรด ำเนิ นงำนของบริ ษั ท ตำมที่ กฏหมำยก ำหนดที่ จะต้ องได้ รั บอนุ มั ติ จำกที่ ประชุ มผู้ ถื อหุ้ นก่ อน
ดำเนินงำน เช่น กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรออกหุ้นกู้ กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่สำคั ให้แก่บุคคลอื่น
หรือกำรซื้อหรือ รับโอนกิจกำรของบริษัทอื่น กำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ รวมถึงกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและกำร
ซื้อขำยสินทรัพย์ที่สำคั ตำมก เกณฑ์ของหน่วยงำนกำกับดูแล
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรอำจมอบอำนำจให้คณะกรรมกำรชุดอื่นๆ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดำเนินกำรใดๆ แทนคณะกรรมกำร
โดยในกำรมอบอำนำจดังกล่ำว หรือกำรมอบอำนำจช่วงต้องไม่มีลักษณะที่ทำให้ผู้รับมอบอำนำจสำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำ คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์) กำรมี
ส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยของบริษัท
รำยละเอียดคณะกรรมกำรธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทแกน (Core Company) ของกลุ่มทิสโก้ และบริษัท
ย่อยอื่น แสดงไว้ภำยใต้หัวข้อ 8.1.7 และเอกสำรแนบ 1-2
8.1.2 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธั นวำคม 2563 คณะกรรมกำรบริหำร ซึ่งได้รั บกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำร ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็ น
ผู้บริหำร จำนวน 4 ท่ำน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

รายนาม
นำยสุทั น์ เรืองมำนะมงคล
นำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)
นำยซำโตชิ โยชิทำเกะ
นำย ักดิช์ ัย พีชะพัฒน์

ตาแหน่ง
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร

ขอบเขต อำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร
1. กำหนดและนำเสนอกลยุ ทธ์ธุ รกิ จของกลุ่มทิสโก้ กำรซื้อและควบรวมกิจกำร กำรลงทุ นในธุรกิจใหม่ และกำรออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งมีควำมเสี่ยงสูงแก่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
2. ทบทวนและกำกับดูแลแผนธุรกิจและงบประมำณ ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนและกำหนดนโยบำยกลำงของกลุ่มทิสโก้
สำหรับกำรปฏิบัติงำนและกำรควบคุมทั้งหมดที่สำคั
3. พิจำรณำอนุมัติสินเชื่อที่มีมูลค่ำสูงหรือธุรกรรมที่มีควำมเสี่ยงสูงภำยใต้ธุรกิจของกลุ่มทิสโก้
4. กำกับดูแลธุรกรรมที่มีควำมเสี่ยงสูงของบริษัทย่อย
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5. ทำหน้ำที่แทนบริษัทในฐำนะผู้ถือหุ้นให ่ในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรของทุกบริษัทย่อย ยกเว้นธนำคำรทิสโก้ จำกัด
(มหำชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้ จำกัด
6. ดู แ ลให้ มั่ น ใจว่ ำ ผู้ บ ริ ห ำรของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ น ำประเด็ น ที่ ส ำคั หรื อ ควรทรำบเข้ ำ สู่ ก ำรพิ จ ำรณำของ
คณะกรรมกำรบริหำร
7. ดูแลให้มั่นใจว่ำ ประสิทธิภำพของกรอบกำรดูแลควำมเสี่ ยงที่ ดีและแนวปฏิบัติ กำรบริหำรควำมเสี่ ยงสอดคล้ องกั บ
นโยบำยและกลยุทธ์บริหำรควำมเสี่ยงรวมถึงระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ได้รับอนุมัติ
8. พิจำรณำแต่งตั้ งและกำกั บกำรปฏิบั ติงำนของคณะกรรมกำรพิ จำรณำสินเชื่ อ และคณะกรรมกำรพิ จำรณำสินเชื่ อ
ที่มีปั หำ
9. ดำเนินกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรกำกับควำมเสี่ยง
และคณะกรรมกำรตรวจสอบและนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
10. ควบคุมและติดตำมงำนด้ำนกำรกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนที่มีนัยสำคั ของกลุ่มทิสโก้
11. ร่วมกับคณะกรรมกำรกำกับควำมเสี่ยงประเมินผลกำรดำเนินงำนประจำปีของหน่วยงำนกำกับ เพื่อถ่วงดุลอำนำจ
ฝ่ำยบริหำร ตลอดจนส่งเสริมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
12. อนุมัติรำยงำนกำรกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนประจำปีของกลุ่มทิสโก้ เพื่อให้มั่นใจว่ำคณะกรรมกำรรับทรำบและมีควำม
รับผิดชอบต่อกำรกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน
13. อนุมัตินโยบำยด้ำนกำรปฏิบัติตำมก เกณฑ์ และก บัตรของฝ่ำยกำกับดูแล
14. ทบทวนกำรปฏิบัติตำมก เกณฑ์ และกำรประเมินประสิทธิภำพของกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมก เกณฑ์
รวมถึงอนุมัติแผนกำรปฏิบัติงำนกำรปฏิบัติตำมก เกณฑ์
15. ดูแลให้มั่นใจว่ำคณะกรรมกำรระดับผู้บริหำรที่แต่งตั้งโดยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรได้รับกำรจัดตั้งขึ้น โดยมีองค์ประกอบ
และกำรปฏิบัติงำนที่เหมำะสมและเป็นมืออำชีพ
8.1.3 คณะกรรมการกากับความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรกำกับควำมเสี่ยง ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำร ประกอบด้วยกรรมกำร
ที่ไม่เป็นผู้บริหำร กรรมกำรอิสระ กรรมกำรทีเ่ ป็นผู้บริหำร และผู้บริหำร จำนวน 4 ท่ำน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

รายนาม
ำสตรำจำรย์ ดร. ตีรณ พง ์มฆพัฒน์
ดร. จรัสพง ์ โชติกวณิชย์
นำย ักดิช์ ัย พีชะพัฒน์
นำยชำตรี จันทรงำม

ตาแหน่ง
ประธำนคณะกรรมกำรกำกับควำมเสี่ยง
กรรมกำรกำกับควำมเสี่ยง
กรรมกำรกำกับควำมเสี่ยง
กรรมกำรกำกับควำมเสี่ยง

ขอบเขต อำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรกำกับควำมเสี่ยง
1. ให้ ค ำแนะน ำคณะกรรมกำรบริ ษั ท ในกำรทบทวนและอนุ มั ติ ก รอบกำรก ำกั บ ดู แ ลควำมเสี่ ย งที่ ดี ต ำมที่ ธ นำคำร
แห่งประเท ไทยกำหนด
2. ดูแลให้ผู้บริหำรระดับสูงรวมถึงหัวหน้ำหน่วยงำนบริหำรควำมเสี่ยงปฏิบัติตำมนโยบำยและกลยุทธ์บริหำรควำมเสี่ยง
รวมถึงระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้
3. ดู แ ลให้ ก ลยุ ท ธ์ ใ นกำรบริ ห ำรเงิ น กองทุ น และสภำพคล่ อ งเพื่ อ รองรั บ ควำมเสี่ ย งต่ ำ งๆ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ระดั บ
ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ทไี่ ด้รับอนุมัติ
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4. หำรือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อสอบทำนควำมเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบำย
และกลยุทธ์กำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวม รวมถึงระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่ำงน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง
5. รำยงำนต่ อคณะกรรมกำรบริ ษั ทถึ งฐำนะควำมเสี่ ยง ประสิ ทธิ ภำพกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง สถำนะกำรปฏิ บั ติ ตำม
วัฒนธรรมองค์ กรที่ คำนึ งควำมเสี่ยง ตลอดจนปั จจั ยและปั หำที่ มีนั ยสำคั และสิ่ งที่ ต้องปรับปรุ งแก้ ไข เพื่ อให้
สอดคล้องกับนโยบำยและกลยุทธ์ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
6. แสดงควำมเห็นและมีส่วนร่วมในกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนของหัวหน้ำหน่วยงำนบริหำร
ควำมเสี่ยง ได้แก่ หน่ วยงำนบริ หำรควำมเสี่ ยง หน่ วยงำนบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนปฏิ บัติ กำร และหน่ วยงำนบริ หำร
ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเท
8.1.4 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำร ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ
จำนวน 3 ท่ำน ดังนี้
รายนาม
1. รอง ำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
2. นำยสถิตย์ อ๋องมณี
3. ดร. กุลภัทรำ สิโรดม

ตาแหน่ง
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ

หมำยเหตุ กรรมกำรตรวจสอบทั้ง 3 ท่ำนมีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน

ขอบเขต อำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1. สอบทำนให้กลุ่มทิสโก้มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทำนและประเมินผลให้กลุ่มทิสโก้มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน
(Internal Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทำนกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ให้เป็นตำมก หมำย และก เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
4. พิ จำรณำคั ดเลื อก เสนอ แต่ งตั้ ง และ/ หรื อ ถอดถอน ผู้ สอบบั ชี กลุ่ มทิ สโก้ รวมถึ ง ค่ ำตอบแทนของผู้ สอบบั ชี
ตำมที่กำหนดโดยคณะกรรมตรวจสอบของบริษัทให ่ และเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบั ชี รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับ
ผู้สอบบั ชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่ อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มทิสโก้
6. ดูแลให้กำรเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มทิสโก้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรณีรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
7. จั ด ท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ด เผยไว้ ใ นรำยงำนประจ ำปี ข องบริ ษั ท ซึ่ ง รำยงำนดั ง กล่ ำ ว
ต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
8. พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนอนุมัตินโยบำยกำรตรวจสอบภำยใน
ก บัตรของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน แผนกลยุทธ์ แผนกำรตรวจสอบภำยใน รวมถึงดัชนีชี้วัดควำมสำเร็จของงำน และ
งบประมำณด้ำนทรัพยำกรบุคคล
9. ให้ ค วำมเห็ น ชอบในกำรพิ จ ำรณำแต่ ง ตั้ ง โยกย้ ำ ย เลิ ก จ้ ำ งหั ว หน้ ำ หน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน รวมถึ ง ประเมิ น
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนของหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
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10. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบพบหรื อมี ข้ อสงสั ย ว่ ำ มี ร ำยกำรหรื อ กำรกระท ำดั ง ต่ อ ไปนี้ ซึ่ ง อำจมี ผลกระทบ
อย่ำงมีนัยสำคั ต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
 รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
 กำรทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องที่สำคั ในระบบควบคุมภำยใน
 กำรฝ่ำฝืนก หมำยที่เกี่ยวข้อง หำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้บริหำรไม่ดำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยใน
ระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบกำหนด คณะกรรมกำรตรวจสอบจะต้ องเปิดเผยกำรกระทำดังกล่ำวไว้ใน
รำยงำนประจำปี และรำยงำนต่อธนำคำรแห่งประเท ไทย
11. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
12. ดูแลให้มกี ำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และประเด็นสำคั ซึ่งอำจจะเกิดขึ้น
ระหว่ำงธนำคำรและผู้ลงทุนในกองทุนซึ่งบริหำรจัดกำรโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ
13. จั ดให้ มี กำรประชุ มร่ วม – คณะกรรมกำรจะเข้ ำร่ ว มกำรประชุ มร่ วมประจ ำปี กั บคณะกรรมกำรก ำกั บควำมเสี่ ย ง
เพื่อรับทรำบและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรประเมินควำมเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบำยและกลยุทธ์
ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกลุ่มทิสโก้
8.1.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วั นที่ 31 ธั น วำคม 2563 คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำค่ ำตอบแทน ซึ่ งได้ รั บ กำรแต่ ง ตั้ งจำกคณะกรรมกำร
ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระและกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร จำนวน 4 ท่ำน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

รายนาม
ำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทินกร
นำยฮอน คิท ชิง (อเล็กซำนเดอร์ เอช ชิง)
นำยสถิตย์ อ๋องมณี
ดร. กุลภัทรำ สิโรดม

ตาแหน่ง
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

ขอบเขต อำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ด้านสรรหา
1. ก ำหนดนโยบำย หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ำรในกำรสรรหำกรรมกำรและผู้ บ ริ ห ำรสู ง สุ ด ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย
ในกลุ่มทิสโก้ เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ และส่งมอบนโยบำยดังกล่ำวให้หน่วยงำนกำกับดูแล
เมื่อทวงถำม
2. คัดเลื อก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมำะสมต่ อคณะกรรมกำรบริษัทและบริ ษัทย่อย ซึ่งอยู่ใต้ กำรดู แลของ
หน่วยงำนกำกับด้ำนกำรเงินและตลำดทุน (ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด และบริษัท
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้ จำกัด) เพื่อดำรงตำแหน่งต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
 กรรมกำร
 กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุ ด อื่ น ต่ ำ งๆ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยอ ำนำจหน้ ำ ที่ และควำมรั บ ผิ ด ชอบโดยตรง
จำกคณะกรรมกำรบริษัท
 ผู้บริหำรสูงสุด
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ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือคณะกรรมกำรชุดอื่นที่ได้รับมอบหมำยอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
โดยตรงจำกคณะกรรมกำร
3. ดูแลให้ คณะกรรมกำรของบริษั ทในกลุ่มมี ขนำดและองค์ ประกอบที่เหมำะสมกั บองค์ กร รวมถึงมี กำรปรั บเปลี่ ยน
ให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมกำรประกอบด้วยบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำงๆ ที่หลำกหลำย
4. ประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนของประธำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ บ ริ ห ำรกลุ่ ม ทิ ส โก้ โดยพิ จ ำรณำข้ อ เสนอแนะจำกประธำน
คณะกรรมกำรบริษั ท ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนคณะกรรมกำรกำกั บดู แลกิจ กำร และประธำน
คณะกรรมกำรกำกับควำมเสี่ยง เพื่อเสนอผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
5. ดูแลให้มีกำรประชุมระหว่ำงคณะกรรมกำร และผู้บริหำรระดับสูงโดยไม่มีประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้เข้ำร่วม
อย่ำงน้อยปีละครั้ง ก่อนกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนประจำปีของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้
6. ดูแลให้มีกำรจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทในกลุ่มทิสโก้
เพื่อให้กำรดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงรำบรื่นและต่อเนื่อง โดยจะดำเนินกำรทบทวนแผนดังกล่ำวเป็นระยะๆ
7. ดูแลให้มีแผนพัฒนำ ักยภำพของกรรมกำรและผู้บริหำรอย่ำงเหมำะสม
8. เปิดเผยนโยบำยเกี่ยวกับกำรสรรหำ และวิธีกำรสรรหำไว้ในรำยงำนประจำปี
ด้านพิจารณาค่าตอบแทน
9. พิจำรณำทบทวน และกำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทน และผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมกำร ที่ปรึกษำและ
พนักงำนในกลุ่มทิสโก้ที่ชัดเจนและโปร่งใส ตำมข้อเสนอของฝ่ำยจัดกำร
10. ดูแลให้กรรมกำรได้รับผลตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ โดยกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยนั้น
11. กำหนดแนวทำงกำรประเมินผลงำนของกรรมกำรและพนักงำนในกลุ่มทิสโก้ เพื่อพิจำรณำปรับผลตอบแทนประจำปี
โดยจะต้องคำนึงถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ควำมสำคั กับกำรเพิ่มมูลค่ำของ
ส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยำว
12. พิจำรณำทบทวนและอนุมตั ิกำรเลื่อนตำแหน่ง ค่ำตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้
13. พิจำรณำทบทวนข้อเสนอเรื่องกำรแต่งตั้ง กำรประเมินผลงำน กำรเลื่อนตำแหน่ง ค่ำตอบแทน และผลประโยชน์ของ
ผู้บริหำรระดับสูง และรองลงมำหนึ่งระดับของกลุ่ม
14. พิ จำรณำทบทวนจ ำนวนรวมผลตอบแทนประจ ำปี ตำมข้ อเสนอของผู้ บริ หำร โดยค ำนึ งถึ งผลกำรปฏิ บั ติ งำนทั้ ง ปี
กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรทำงำนทั้งในระยะสั้นและระยะยำว รวมถึงกำรปรับผลตอบแทนประจำปีสำหรับพนักงำน
ในกลุ่มทิสโก้
15. เปิดเผยนโยบำยกำรกำหนดค่ำตอบแทน และค่ำตอบแทนรูปแบบต่ำงๆ ของกรรมกำร รวมทั้งจัดทำ และเปิดเผยรำยงำน
ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทนซึ่งครอบคลุ มวั ตถุประสงค์ กำรด ำเนิ นงำนและควำมเห็ นของ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนไว้ในรำยงำนประจำปี
16. รำยงำนกำรดำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม่ำเสมอ
17. ปฏิบั ติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน
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8.1.6 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำร ประกอบด้วยกรรมกำร
อิสระและกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร จำนวน 3 ท่ำน ดังนี้
รายนาม
1. ำสตรำจำรย์ ดร. ตีรณ พง ์มฆพัฒน์
2. ำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทินกร
3. ดร. จรัสพง ์ โชติกวณิชย์

ตาแหน่ง
ประธำนคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร

ขอบเขต อำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
1. กำหนดและพิจำรณำทบทวนโครงสร้ำง ขอบเขต และนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและแนวปฏิบัติในกำรกำกับดูแล
กิจกำรของกลุ่มทิสโก้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและอนุมัติ
2. ให้คำปรึกษำแก่คณะกรรมกำรบริษัทในเรื่องโครงสร้ำง บทบำท อำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ กำรปฏิบัติและ
ก บัตรของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดอื่นๆ
3. พิจำรณำทบทวนกระบวนกำรประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดอื่นๆ และผู้บริหำรระดับสูงให้
สอดคล้องกับนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของกลุ่มทิสโก้ แนวปฏิบัติในกำรดูแลกำกับกิจกำร ตลอดจนก หมำยและ
ข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อสำรให้กับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน
4. พิจำรณำผลกำรประเมินผลกำรกำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของบริษัทที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงำนภำยนอก
และยื่นข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมกำรบริษัท
5. พิ จำรณำทบทวนกำรปฏิ บั ติ ต ำมนโยบำยกำรก ำกั บดู แลกิ จ กำรและกำรพั ฒนำอย่ ำ งยั่ งยื นของกลุ่ มบริ ษั ททิ สโก้
โดยพิจำรณำเปรียบเทียบกับมำตรฐำนทั้งระดับประเท และระดับสำกล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อกำรพัฒนำในอนำคต
6. ปฏิบัติหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำของคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดับสูงในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับกำรกำกับดูแลกิจกำรและ
แนวปฏิบัติในกำรกำกับดูแลกิจกำร
7. ติดตำมกำรด ำเนิ นนโยบำยกำรก ำกั บดู แลกิ จกำรและแนวปฏิบั ติ ในกำรก ำกั บดู แลกิ จกำร ตลอดจนและนโยบำย
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของกลุ่มทิสโก้ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรบริษัท
8. ทบทวนนโยบำยกำรพั ฒ นำอย่ ำ งยั่ ง ยื น ตลอดจนดู แ ลแผนปฏิ บั ติ ง ำนและแนวปฏิ บั ติ ใ ห้ สอดคล้ อ งกั บ นโยบำย
กรอบ และกลยุ ท ธ์ ด้ ำ นกำรพั ฒ นำอย่ ำ งยั่ ง ยื น และนโยบำยกำรแจ้ ง เบำะแส รวมถึ ง ให้ ค ำแนะน ำในประเด็ น
ที่เกี่ยวข้อง
9. พิจำรณำรับทรำบรำยงำนค่ำใช้จ่ำยและกำรเดินทำงที่อนุมัติด้วยตนเองของประธำนคณะกรรมกำรบริหำรและประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้
10. ติดตำมควำมเพียงพอของหลักกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำควำมยั่งยืนและกำรกำกับดูแล
กิจกำร
11. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรกำหนดตำรำงกำรประชุมคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยไว้ล่วงหน้ำ เพื่อให้กรรมกำรแต่
ละท่ำนสำมำรถจัดเวลำและเข้ำร่วมประชุมได้ ในกรณีที่มีวำระพิเ ษอำจมีกำรประชุมเพิ่มตำมควำมเหมำะสมได้ นอกจำกนี้
คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทหรือเลขำนุกำรคณะกรรมกำรชุดย่อย จัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมเอกสำรที่
ใช้ประกอบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร โดยเอกสำรมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อกำรพิจำรณำมีกำรระบุอย่ำงชัดเจน
ว่ำเป็นเรื่องที่เสนอ เพื่อทรำบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจำรณำ แล้วแต่กรณี โดยกำหนดให้จัดส่งให้แก่คณะกรรมกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย
ก่อนกำรประชุม 7 วัน พร้อมทั้งแจ้งฝ่ำยงำนต่ำงๆ ในองค์กร ให้ทรำบถึงกำหนดวันประชุมคณะกรรมกำรในแต่ละรอบกำรประชุม
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 14-21 วัน ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นข้อมูลลับจะระบุข้อควำมว่ำ “เอกสำรลับ” ไว้บนหน้ำซองเอกสำรที่นำส่งให้กรรมกำร
และ/หรืออำจนำส่งให้กรรมกำรพิจำรณำเฉพำะในที่ประชุมเท่ำนั้น
โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2563 ได้อนุมัติกำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรและ
คณะกรรมกำรชุดย่อย ประจำปี 2564 เป็นกำรล่วงหน้ำ ซึ่งอำจเปลี่ยนแปลงได้ และไม่รวมกรณีกำรประชุมในวำระพิเ ษ ดังนี้
ครั้งที่
ประชุม
1/2564
2/2564
3/2564
4/2564
5/2564
6/2564
7/2564
8/2564

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการกากับ
ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

วันพุธที่
24 กุมภำพันธ์
วัน ุกร์ที่
23 เมษำยน
วันจันทร์ที่
21 มิถุนำยน
วันอังคำรที่
22 มิถุนำยน
วันอังคำรที่
24 สิงหำคม
วันจันทร์ที่
25 ตุลำคม
วันอังคำรที่
26 ตุลำคม
วันจันทร์ที่
20 ธันวำคม

วันพฤหัสบดีที่
28 มกรำคม
วันอังคำรที่
23 กุมภำพันธ์
วันพฤหัสบดีที่
25 มีนำคม
วัน ุกร์ที่
23 เมษำยน
วัพฤหัสบดีที่
27 พฤษภำคม
วัน ุกร์ที่
18 มิถุนำยน
วันพฤหัสบดีที่
22 กรก ำคม
วันจันทร์ที่
23 สิงหำคม
วันพฤหัสบดีที่
23 กันยำยน
วันพุธที่
20 ตุลำคม
วันพฤหัสบดีที่
25 พฤ จิกำยน
วันพุธที่
15 ธันวำคม

วันพุธที่
20 มกรำคม
วันพฤหัสบดีที่
11 กุมภำพันธ์
วันพุธที่
24 มีนำคม
วันพุธที่
19 พฤษภำคม
วันพุธที่
21 กรก ำคม
วันพุธที่
22 กันยำยน
วันพุธที่
17 พฤ จิกำยน

วัน ุกร์ที่
8 มกรำคม
วันอังคำรที่
9 กุมภำพันธ์
วัน ุกร์ที่
5 มีนำคม
วัน ุกร์ที่
2 เมษำยน
วันอังคำรที่
11 พฤษภำคม
วัน ุกร์ที่
4 มิถุนำยน
วัน ุกร์ที่
9 กรก ำคม
วันพฤหัสบดีที่
10 สิงหำคม
วัน ุกร์ที่
10 กันยำยน
วัน ุกร์ที่
8 ตุลำคม
วันพุธที่
10 พฤ จิกำยน
วัน ุกร์ที่
3 ธันวำคม

9/2564

-

10/2564

-

11/2564

-

12/2564

-

-

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน
วันอังคำรที่
12 มกรำคม
วันอังคำรที่
23 กุมภำพันธ์
วัน ุกร์ที่
23 เมษำยน
วัน ุกร์ที่
18 มิถุนำยน
วันจันทรืที่
23 สิงหำคม
วันพฤหัสบดีที่
21 ตุลำคม
วันจันทร์ที่
13 ธันวำคม

คณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการ
วันพฤหัสบดีที่
18 กุมภำพันธ์
วันพฤหัสบดีที่
8 กรก ำคม
วันพฤหัสบดีที่
11 พฤ จิกำยน
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมกำรสนั บ สนุ น ให้ มี ก ำรพิ จ ำรณำประเด็ น ต่ ำ งๆ อย่ ำ งรอบคอบ โปร่ ง ใส และจั ด สรรเวลำอย่ ำ งเพี ย งพอ
แก่ ผู้ บ ริ ห ำรในกำรน ำเสนอรำยละเอี ย ดและเพื่ อ คณะกรรมกำรสำมำรถพิ จ ำรณำและให้ ข้ อ คิ ด เห็ น อย่ ำ งละเอี ย ดถี่ ถ้ ว น
โดยคณะกรรมกำรสนับสนุนให้ผู้บริหำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรเพื่อให้รำยละเอียดเพิ่มเติมในฐำนะผู้รับผิดชอบโดยตรง
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ในกำรประชุมคณะกรรมกำร และกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ต้องมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 และ 1
ใน 2 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้ ง หมดตำมล ำดั บ จึ ง จะครบองค์ ป ระชุ ม ตำมนโยบำยก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำร และก่ อ นกำรประชุ ม
ทุกครั้ง ประธำนคณะกรรมกำรจะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ กรรมกำรที่อำจมีควำมเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในวำระกำรประชุมใด
จะต้ อ งงดออกเสี ย ง งดให้ ค วำมเห็ น ในวำระนั้ น หรื อ ออกจำกห้ อ งประชุ ม ส่ ว นกำรประชุ ม คณะกรรมกำรชุ ด ย่ อ ยอื่ น ได้ แ ก่
คณะกรรมกำรกำกับควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรกำกับ
ดูแลกิจกำร ต้องมีกรรมกำรเข้ำร่วมไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม ตำมนโยบำยกำกับดูแล
กิจกำร และเมื่อเสร็จสิ้นกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย เลขำนุกำรบริษัทหรือเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ชุดย่อย มีหน้ำที่จัดทำรำยงำนกำรประชุมเป็นลำยลักษณ์อักษรครอบคลุมทุกประเด็น เนื้อหำ และควำมเห็น ซึ่งจะถูกจัดเก็บไว้
อย่ำงมีระเบียบเพื่อกำรตรวจสอบ
ประธำนคณะกรรมกำรสนั บ สนุ น ให้ ก รรมกำรที่ ไ ม่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ำรมี โ อกำสประชุ ม ระหว่ ำ งกั น เองตำมควำมจ ำเป็ น
เพื่ออภิปรำยปั หำต่ำงๆ โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรร่วมด้วย
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ในปี 2563
จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
รายนาม
จำนวนกำรประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
(ร้อยละ)
1. นำยปลิว มังกรกนก
2. นำยฮอน คิท ชิง
(อเล็กซำนเดอร์ เอช ชิง)
3. นำยสุทั น์ เรืองมำนะมงคล
4. ร . ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
5.

. ดร. ปรำณี ทินกร

6.

. ดร. ตีรณ พง ์มฆพัฒน์

7. นำยสถิตย์ อ๋องมณี
8. ดร. จรัสพง ์ โชติกวณิชย์
9. ดร. กุลภัทรำ สิโรดม
10. นำยชือ-เหำ ซุน
(โฮเวิร์ด ซุน)
11. นำยซำโตชิ โยชิทำเกะ
12. นำย ักดิช์ ัย พีชะพัฒน์

หมำยเหตุ

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
บริหาร
กากับความเสี่ยง ตรวจสอบ
ค่าตอบแทน
8
12
6
14
5
(100.00)
(100.00)
(100.00)
(100.00)
(100.00)
8
(100.00)
6/1
4/1
(75.00)
(80.00)
8
12
(100.00)
(100.00)
8
14
(100.00)
(100.00)
8
5
(100.00)
(100.00)
8
6
(100.00)
(100.00)
8
14
5
(100.00)
(100.00)
(100.00)
8
6
(100.00)
(100.00)
8
14
5
(100.00)
(100.00)
(100.00)
6/1
10/1
(75.00)
(83.33)
8
12
(100.00)
(100.00)
8
12
6
(100.00)
(100.00)
(100.00)

/1

คณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการ
2
(100.00)
2
(100.00)
2
(100.00)
2
(100.00)
-

เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ-19 (COVID-19) ส่งผลให้ นำยฮอน คิท ชิง และนำยชือ-เหำ ซุน ไม่สำมำรถเดินทำงมำร่วมประชุมด้วย
ตนเองได้ 1 ครั้ง อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำรทั้ง 2 ท่ำน ได้เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ คณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ คณะกรรมกำรสรรหำรและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน (แล้วแต่กรณี) ผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งถัดมำครบทุกครั้ง ก่อนที่ก หมำยจะมีผลบังคับใช้ให้สำมำรถนับเป็นองค์ประชุมได้
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8.1.7

รายละเอียดคณะกรรมการธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแกนของกลุ่มทิสโก้

8.1.7.1 คณะกรรมการธนาคาร
ณ วั นที่ 31 ธั น วำคม 2563 คณะกรรมกำรธนำคำร ซึ่ งได้ รั บกำรแต่ งตั้ งจำกที่ ประชุ มสำมั ผู้ ถื อหุ้ นประจ ำปี 2563
ประกอบด้วยกรรมกำร จำนวน 10 ท่ำน ดังนี้
รายนาม
1. นำยปลิว มังกรกนก
2. นำยสุทั น์ เรืองมำนะมงคล

ตาแหน่ง
ประธำนคณะกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรทีเ่ ป็นผู้บริหำร
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้
กรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร
และประธำนคณะกรรมกำรกำกับควำมเสี่ยง
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรกำกับควำมเสี่ยง
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรทีเ่ ป็นผู้บริหำร และกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรทีเ่ ป็นผู้บริหำร และกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรทีเ่ ป็นผู้บริหำร กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรกำกับควำมเสี่ยง และกรรมกำรผู้จัดกำรให ่

3. รอง ำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
4. ำสตรำจำรย์ ดร. ตีรณ พง ์มฆพัฒน์
5. นำยสถิตย์ อ๋องมณี
6. ดร. จรัสพง ์ โชติกวณิชย์
7. ดร. กุลภัทรำ สิโรดม
8. นำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)
9. นำยซำโตชิ โยชิทำเกะ
10. นำย ักดิช์ ัย พีชะพัฒน์
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

กรรมกำรบริ หำรดั งต่ อไปนี้ นำยสุ ทั น์ เรื องมำนะมงคล หรื อ นำยชือ-เหำ ซุ น หรื อนำยซำโตชิ โยชิ ทำเกะ หรื อ
นำย ักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ โดยกรรมกำรสองในสีค่ นนี้ลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำสำคั ของบริษัท
ขอบเขต อำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของประธำนคณะกรรมกำร
1. เป็นผู้นำและรับผิดชอบต่อประสิทธิผลของคณะกรรมกำร รักษำควำมเชื่อถือไว้วำงใจต่อกรรมกำร และดูแลให้มั่นใจว่ำ
กำรทำงำนของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรกำกับดูแลกิจกำร
2. กำหนดวำระกำรประชุมโดยควำมช่วยเหลือจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและเลขำนุกำรบริษัท วำระกำรประชุมของ
คณะกรรมกำรควรมุ่งเน้นกลยุทธ์ กำรดำเนินงำน กำรสร้ำงคุณค่ำและควำมรับผิดชอบตำมหน้ำที่ และดูแลให้ มั่นใจว่ำ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระดังกล่ำวได้รับกำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำร ประธำนคณะกรรมกำรมีควำมรับผิดชอบใน
กำรดูแลให้กรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงรับผิดชอบและระมัดระวัง เป็นไปตำมก หมำยและก ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ
เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร
3. สื่อสำรมติคณะกรรมกำรแก่หน่วยงำนภำยในองค์กรตำมที่เห็นสมควร ประธำนคณะกรรมกำรมีหน้ำที่ดูแลให้มั่นใจว่ำ
กำรสื่ อ สำรกั บ ผู้ ถื อ หุ้ น หน่ ว ยงำนทำงกำร และผู้ มี ส่ว นได้ เ สี ย มี ป ระสิ ท ธิ ผล และควำมคิ ด เห็ นจำกกลุ่ ม เหล่ ำ นี้
เป็นที่เข้ำใจโดยคณะกรรมกำร
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4. ดูแลให้มั่ นใจว่ ำกรรมกำรได้รั บข้ อมู ลที่ เพียงพอ ถูกต้อง เกี่ยวข้ อง และทันกำล โดยเฉพำะอย่ ำงยิ่งข้อมูลเกี่ ยวกั บ
กำรดำเนินงำนของกลุ่มทิสโก้ กำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรควรอยู่บนพื้นฐำนของดุลยพินิจและข้อมูลที่เพียงพอ และ
สนับสนุนให้ควำมเห็นต่ำงได้รับกำรอภิปรำยและหำรือกัน
5. ดูแลให้มั่นใจว่ำมีสมั พันธภำพในกำรทำงำนที่ดีระหว่ำงกรรมกำร ทั้งกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรและที่ไม่เป็นผู้บริหำร และมี
กำรจัดสรรเวลำในกำรพิจำรณำในทุกวำระกำรประชุมอย่ำงเพียงพอ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเด็นด้ำนกลยุทธ์
6. ดูแลให้มั่นใจว่ำคณะกรรมกำรเข้ำใจลักษณะและระดับของควำมเสี่ยงสำคั ที่องค์กรรับได้ในกำรดำเนินกลยุทธ์ รวมถึง
ทบทวนประสิทธิผลของระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง
7. รับทรำบข้อมูลธุรกิจที่เป็นประโยชน์และจำเป็นจำกผู้บริหำรระดับสูง และให้คำปรึกษำและสนับสนุนประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรในกำรพัฒนำกลยุทธ์
8. ส่งเสริมควำมสัมพันธ์และกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิผลระหว่ำงกรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำรและผู้บริหำรระดับสูง
9. ดู แลให้ มั่ น ใจว่ ำกำรด ำเนิ นงำนและประสิ ท ธิ ผลของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุ ด ย่ อ ยได้ รั บ กำรประเมิ น
อย่ำงเป็นทำงกำรทุกปี
10. ดูแลให้มั่นใจว่ำผู้บริหำรได้ปฏิบัติและ/หรือติดตำมให้มีกำรดำเนินกำรตำมคำแนะนำหรือมติของคณะกรรมกำรและ
คณะกรรมกำรชุดย่อยอย่ำงเหมำะสม
ขอบเขต อำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรธนำคำร
ภำยใต้ ห ลั ก เกณฑ์ ก ำรก ำกั บ แบบรวมกลุ่ ม (Consolidated Supervision) คณะกรรมกำรธนำคำรท ำหน้ ำ ที่
ควบคุ ม ดู แ ลให้ ธ นำคำรปฏิ บั ติ ต ำมนโยบำยก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรของกลุ่ ม ทิ ส โก้ ที่ อ นุ มั ติ โดยคณะกรรมกำรบริ ษั ทแม่
อย่ ำงมี ประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผล เพื่ อประโยชน์ สูงสุ ด ของผู้ ถื อหุ้ น โดยนโยบำยก ำกั บดู แลกิ จกำรของกลุ่ มทิ สโก้
ประกอบด้วยนโยบำย และหลักเกณฑ์ ที่สำคั เกี่ ยวกับโครงสร้ำงกำรกำกั บดู แลกิจกำรและกำรดำเนิ นธุรกิจ กลยุ ทธ์
ทำงธุรกิจ กำรบริหำรและกำรดำเนินกิจกำร กำรควบคุมและบริหำรควำมเสี่ยง งำนทรัพยำกรบุคคล บั ชีและกำรเงิน
กิจกรรมองค์กร และงำนสื่อสำรองค์กร
1. อนุมัติแผนธุรกิจ และแผนกำรดำเนินงำนของธนำคำร ภำยใต้กลยุทธ์ทำงธุรกิจและแผนกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้
2. จัดให้มีบทบั ัติเกี่ยวกับจรรยำบรรณทำงธุรกิจ จริยธรรมทำงธุรกิจ จริยธรรมของกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน
3. ติดตำมกำรดำเนินกิจกำรของธนำคำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ำกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนดำเนินกิจกำรของ
ธนำคำรตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนก หมำยและก เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
4. ดูแลให้เกิดควำมมั่นใจว่ำผู้บริหำรมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรงำนของธนำคำร รวมถึงกำรแต่งตั้งผู้บริหำร
ระดับสูง
5. ดำเนินกำรให้มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิภำพ
6. ดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรรำยงำนเรื่องที่สำคั ต่อคณะกรรมกำรธนำคำร
7. ดูแลให้ธนำคำรมีนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง ขั้นตอน และกำรควบคุมสำหรับควำมเสี่ยงทุกประเภท โดยคณะกรรมกำร
ธนำคำรจะทำหน้ำที่อนุมัติและควบคุมกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์กำรบริหำรควำมเสี่ยง
8. พิ จ ำรณำแต่ งตั้ ง คณะกรรมกำรชุ ด ต่ ำ งๆ ตำมควำมจ ำเป็ น และควำมเหมำะสมเพื่ อ ด ำเนิ น กำรตำมภำรกิ จและ
งำนเฉพำะด้ำนเพื่อให้มั่นใจว่ำกำรดำเนินธุรกิจเป็นไปตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของกลุ่มทิสโก้
9. ดู แ ลให้ ธ นำคำรมี น โยบำย แนวทำง และขั้ น ตอนกำรควบคุ ม ในกำรอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ และเ งิ น ลงทุ น กั บ บุ ค คลที่ มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
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10. ดู แ ลให้ มี ก ระบวนกำรในกำรจั ด ส่ ง รำยงำน (Management Letter) จำกผู้ สอบบั ชี ภำยนอกและข้ อ คิ ด เห็ น จำก
ฝ่ำยจัดกำรของธนำคำรต่อคณะกรรมกำรธนำคำรโดยไม่ล่ำช้ำ
11. จั ด ให้ มี ก ำรถ่ ว งดุ ล อ ำนำจของฝ่ ำ ยจั ด กำร และ/หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น รำยให ่ ข องธนำคำรให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ เ หมำะสม
โดยให้ควำมสำคั ต่อสัดส่วนหรือจำนวนของกรรมกำรอิสระในคณะกรรมกำรธนำคำร
12. ดู แ ลให้ ค ณะกรรมกำรและบริ ษั ท ให ่ ได้ รั บ ข้ อ มู ลที่ เ พี ย งพอที่ จ ะท ำให้ สำมำรถปฏิ บั ติ ต ำมอ ำนำจ หน้ ำ ที่ และ
ควำมรับผิดชอบได้อย่ำงสมบูรณ์
13. รำยงำนกำรดำเนินธุรกิจ และผลประกอบกำรต่อผู้ถือหุ้น
14. รำยงำนกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ และผลประกอบกำรต่ อ คณะกรรมกำรบริ ห ำรของบริ ษั ท ให ่ อ ย่ ำ งสม่ ำเสมอ
ภำยใต้หลักเกณฑ์กำรกำกับแบบรวมกลุ่มของธนำคำรแห่งประเท ไทย
คณะกรรมกำรบริษัทจะเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ ก่อนกำรดำเนินงำน ในเรื่องที่ก หมำยกำหนด ได้แก่
กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรออกหุ้นกู้ กำรขำยหรือโอนกิจกำรของธนำคำรทั้งหมดหรือบำงส่วนที่สำคั ให้แก่บุคคลอื่น หรือกำรซื้อ
หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่น กำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ รวมถึงกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและกำรซื้อขำย
สินทรัพย์ที่สำคั ตำมก เกณฑ์ของหน่วยงำนกำกับดูแล
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรอำจมอบอำนำจให้คณะกรรมกำรชุดอื่นๆ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดำเนินกำรใดๆ แทนคณะกรรมกำร
โดยในกำรมอบอำนำจดังกล่ำว หรือกำรมอบอำนำจช่วงต้องไม่มีลักษณะที่ทำให้ผู้รับมอบอำนำจสำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำ คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์) กำรมีส่วนได้เสีย หรืออำจ
มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับธนำคำรหรือบริษัทย่อยของธนำคำร
8.1.7.2 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรบริหำรของธนำคำร ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรธนำคำร โดยผ่ำน
ควำมเห็นชอบจำกบริษัทแม่ คือ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรจำนวน 4 ท่ำน
ดังนี้
1.
2.
3.
4.

รายนาม
นำยสุทั น์ เรืองมำนะมงคล
นำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)
นำยซำโตชิ โยชิทำเกะ
นำย ักดิช์ ัย พีชะพัฒน์

ตาแหน่ง
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร

ขอบเขต อำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร
ภำยใต้ นโยบำยกำรก ำกั บดู แลกิ จกำรของกลุ่ มทิ สโก้ ที่ ได้ รั บกำรอนุมั ติ จำกคณะกรรมกำรบริ ษั ทเพื่ อบั งคั บใช้
กับบริษัททั้งหมดในกลุ่มภำยใต้หลักเกณฑ์กำรกำกับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) นโยบำยกำรกำกับดูแล
กิ จ กำรของกลุ่ ม ทิ ส โก้ ป ระกอบด้ ว ยนโยบำยและหลั ก เกณฑ์ ที่ ส ำคั เกี่ ย วกั บ โครงสร้ ำ งกำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรและ
ด้ำนกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ได้แก่ กลยุทธ์ทำงธุรกิจ กำรบริหำรและกำรดำเนินกิจกำร กำรควบคุมและบริหำร
ควำมเสี่ยง งำนทรัพยำกรบุคคล บั ชีและกำรเงิน กิจกรรมองค์กร และงำนสื่อสำรองค์กร ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริหำรของ
ธนำคำรได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร ดังต่อไปนี้

77

ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ

1. กำหนดและนำเสนอกลยุทธ์ธุรกิจของธนำคำร กำรซื้อและควบรวมกิจกำร กำรลงทุนในธุรกิจใหม่ และกำรออกผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่มีควำมเสี่ยงสูงเพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
2. ทบทวนและกำกับดูแลแผนธุรกิจและงบประมำณของธนำคำร ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน
3. พิจำรณำอนุมัติสินเชื่อที่มีมูลค่ำสูงหรือธุรกรรมที่มีควำมเสี่ยงสูงภำยใต้กรอบกำรบริหำรธุรกิจของกลุ่มทิสโก้
4. กำกับดูแลธุรกรรมที่มีควำมเสี่ยงสูง ดำเนินกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท และ
น ำเสนอต่ อ คณะกรรมกำรก ำกั บ ควำมเสี่ ย งและคณะกรรมกำรตรวจสอบและน ำเสนอต่ อ คณะกรรมกำรบริ ษั ท
เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
5. ทบทวนกำรปฏิบัติตำมก เกณฑ์ และกำรประเมินประสิทธิภำพของกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมก เกณฑ์
รวมถึงอนุมัติแผนกำรปฏิบัติงำนกำรปฏิบัติตำมก เกณฑ์
6. อนุมัติรำยงำนกำรกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนประจำปีของธนำคำรทิสโก้ เพื่อให้มั่นใจว่ำคณะกรรมกำรรับทรำบและ
มีควำมรับผิดชอบต่อกำรกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน
8.1.7.3 คณะกรรมการกากับความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรกำกับควำมเสี่ยงของธนำคำร ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรธนำคำร โดย
ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกบริษัทแม่ คือ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร กรรมกำร
อิสระ กรรมกำรทีเ่ ป็นผู้บริหำร และผู้บริหำร จำนวน 4 ท่ำน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

รายนาม
ำสตรำจำรย์ ดร. ตีรณ พง ์มฆพัฒน์
ดร. จรัสพง ์ โชติกวณิชย์
นำย ักดิช์ ัย พีชะพัฒน์
นำยเมธำ ปิงสุทธิวง ์

ตาแหน่ง
ประธำนคณะกรรมกำรกำกับควำมเสี่ยง
กรรมกำรกำกับควำมเสี่ยง
กรรมกำรกำกับควำมเสี่ยง
กรรมกำรกำกับควำมเสี่ยง

ขอบเขต อำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรกำกับควำมเสี่ยง
ภำยใต้ นโยบำยกำรก ำกั บดู แลกิ จกำรของกลุ่ มทิ สโก้ ที่ ได้ รั บกำรอนุมั ติ จำกคณะกรรมกำรบริ ษั ทเพื่ อบั งคั บใช้
กับบริษัททั้งหมดในกลุ่มภำยใต้หลักเกณฑ์กำรกำกับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) นโยบำยกำรกำกับดูแล
กิ จ กำรของกลุ่ ม ทิ ส โก้ ป ระกอบด้ ว ยนโยบำยและหลั ก เกณฑ์ ที่ ส ำคั เกี่ ย วกั บ โครงสร้ ำ งกำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรและ
ด้ำนกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ได้แก่ กลยุทธ์ทำงธุรกิจ กำรบริหำรและกำรดำเนินกิจกำร กำรควบคุมและบริหำร
ควำมเสี่ยง งำนทรัพยำกรบุคคล บั ชีและกำรเงิน กิจกรรมองค์กร และงำนสื่อสำรองค์กร ทั้งนี้ คณะกรรมกำรกำกับควำม
เสี่ยงของธนำคำรได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร ดังต่อไปนี้
1. ให้ ค ำแนะน ำคณะกรรมกำรบริ ษั ท ในกำรทบทวนและอนุ มั ติ ก รอบกำรก ำกั บ ดู แ ลควำมเสี่ ย งที่ ดี ต ำมที่ ธ นำคำร
แห่งประเท ไทยกำหนด
2. ดูแลให้ผู้บริหำรระดับสูงรวมถึงหัวหน้ำหน่วยงำนบริหำรควำมเสี่ยงปฏิบัติตำมนโยบำยและกลยุทธ์บริหำรควำมเสี่ยง
รวมถึงระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้
3. ดูแลให้กลยุทธ์ในกำรบริหำรเงินกองทุนและสภำพคล่องเพื่อรองรับควำมเสี่ยงต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับระดับควำมเสี่ ยงที่
ยอมรับได้ที่ได้รับอนุมัติ
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4. หำรือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อสอบทำนควำมเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบำย
และกลยุทธ์กำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวม รวมถึงระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่ำงน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง
5. รำยงำนต่ อคณะกรรมกำรบริ ษั ทถึ งฐำนะควำมเสี่ ยง ประสิ ทธิ ภำพกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง สถำนะกำรปฏิ บั ติ ตำม
วั ฒนธรรมองค์ ก รที่ ค ำนึ งควำมเสี่ ยง ตลอดจนปั จจั ยและปั หำที่ มี นั ยสำคั และสิ่ งที่ ต้ องปรั บปรุ งแก้ ไขเพื่ อให้
สอดคล้องกับนโยบำยและกลยุทธ์ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
6. แสดงควำมเห็นและมีส่วนร่วมในกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนของหัวหน้ำหน่วยงำนบริหำร
ควำมเสี่ยง ได้แก่ หน่ วยงำนบริ หำรควำมเสี่ ยง หน่ วยงำนบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนปฏิ บัติ กำร และหน่ วยงำนบริ หำร
ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเท
8.1.7.4 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบของธนำคำร ซึ่ งได้รั บ กำรแต่ งตั้ ง จำกคณะกรรมกำรธนำคำร
โดยผ่ ำ นควำมเห็ น ชอบจำกบริ ษั ท แม่ คื อ บริ ษั ท ทิ ส โก้ ไ ฟแนนเชี ย ลกรุ๊ ป จ ำกั ด (มหำชน) ประกอบด้ ว ยกรรมกำรอิ ส ระ
จำนวน 3 ท่ำน ดังนี้
รายนาม
1. รอง ำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
2. นำยสถิตย์ อ๋องมณี
3. ดร. กุลภัทรำ สิโรดม

ตาแหน่ง
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ

หมำยเหตุ - กรรมกำรตรวจสอบทั้ง 3 ท่ำนมีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน
- กรรมกำรตรวจสอบทั้ง 3 ท่ำน เป็นชุดเดียวกับกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทให ่ คือ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ขอบเขต อำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ภำยใต้ นโยบำยกำรก ำกั บดู แลกิ จกำรของกลุ่ มทิ สโก้ ที่ ได้ รั บกำรอนุมั ติ จำกคณะกรรมกำรบริ ษั ทเพื่ อบั งคั บใช้
กับบริษัททั้งหมดในกลุ่มภำยใต้หลักเกณฑ์กำรกำกับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) นโยบำยกำรกำกับดูแล
กิ จ กำรของกลุ่ ม ทิ ส โก้ ป ระกอบด้ ว ยนโยบำยและหลั ก เกณฑ์ ที่ ส ำคั เกี่ ย วกั บ โครงสร้ ำ งกำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรและ
ด้ำนกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ได้แก่ กลยุทธ์ทำงธุรกิจ กำรบริหำรและกำรดำเนินกิจกำร กำรควบคุมและบริหำร
ควำมเสี่ยง งำนทรัพยำกรบุคคล บั ชีและกำรเงิน กิจกรรมองค์กร และงำนสื่อสำรองค์กร ทั้งนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบของ
ธนำคำรได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร ดังต่อไปนี้
1. สอบทำนให้ธนำคำรมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทำนและประเมิ นผลให้ ธนำคำรมีระบบกำรควบคุ มภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน
(Internal Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล
3. พิจำรณำคัดเลือก เสนอ แต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ผู้สอบบั ชีของธนำคำร รวมถึงค่ำตอบแทนของผู้สอบบั ชีตำมที่
กำหนดโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบของธนำคำร และเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบั ชี รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบ
บั ชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. ดูแลให้กำรเปิดเผยข้อมูลของธนำคำรมีควำมถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพำะในกรณีรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่
อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
5. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจำปีของธนำคำร ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำม
โดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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6. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรธนำคำรเพื่อดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมี
นัยสำคั ต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของธนำคำร
รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
 กำรทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องที่สำคั ในระบบควบคุมภำยใน
 กำรฝ่ำฝืนก หมำยที่เกี่ยวข้อง หำกคณะกรรมกำรธนำคำร หรือผู้บริหำรไม่ดำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยใน
ระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบกำหนด คณะกรรมกำรตรวจสอบจะต้ องเปิดเผยกำรกระทำดังกล่ำวไว้ใน
รำยงำนประจำปี และรำยงำนต่อธนำคำรแห่งประเท ไทย
7. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรธนำคำรมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
8. รำยงำนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรธนำคำรอย่ำงสม่ำเสมอ
9. รำยงำนกำรปฏิ บั ติ งำนตรวจสอบต่ อคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษั ทให ่ อย่ ำงสม่ ำเสมอ ภำยใต้ หลั กเกณฑ์
กำรกำกับแบบรวมกลุ่มของธนำคำรแห่งประเท ไทย


รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ในปี 2563 มีดังนี้
จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
รายนาม
จำนวนกำรประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
(ร้อยละ)
1. นำยปลิว มังกรกนก
2. นำยสุทั น์ เรืองมำนะมงคล
3. ร . ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
4.

. ดร. ตีรณ พง ์มฆพัฒน์

5. นำยสถิตย์ อ๋องมณี
6. ดร. จรัสพง ์ โชติกวณิชย์
7. ดร. กุลภัทรำ สิโรดม
8. นำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)
9. นำยซำโตชิ โยชิทำเกะ
10. นำย ักดิ์ชัย พีชะพัฒน์
หมำยเหตุ

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)

-

เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ-19 (COVID-19) ส่งผลให้นำยชือ-เหำ ซุน ไม่สำมำรถเดินทำงมำร่วมประชุมด้วยตนเองได้ 1 ครั้ง อย่ำงไร
ก็ตำม นำยชือ-เหำ ซุน ได้เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรบริหำรผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งถัดมำครบทุกครั้ง ก่อนที่ก หมำยจะมีผลบังคับ
ใช้ให้สำมำรถนับเป็นองค์ประชุมได้
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8.2

ผู้บริหาร

บริษัทมอบหมำยให้ผู้บริหำรระดับสูงและผู้บริหำรของกลุ่มที่รับผิดชอบดูแลหรือกำกับส่วนงำนหลักที่มีควำมสำคั ต่อกำร
ดำเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ มำเป็นพนักงำนในสังกัดของบริษัทย่อย โดยได้รับค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรจำกบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทได้
มอบหมำย (Secondment) ให้ผู้บริหำรดังกล่ำวไปบริหำรจัดกำรบริษัทย่อยเต็มเวลำโดยมีงำนในควำมรับผิดชอบเช่นเดียวกับก่อน
กำรโอนย้ำย เพื่อให้มั่นใจว่ำสำมำรถอุทิ เวลำในกำรบริหำรจัดกำรบริษัทย่อยดังกล่ำวได้อย่ำงเต็มที่ภำยใต้นโยบำยและแผนของกลุ่ม
ที่อนุมัติโดยคณะกรรมกำรบริษัท
ณ วั นที่ 1 เมษำยน 2564 คณะผู้ บริหำรระดั บสู งของกลุ่ มทิ สโก้ ตำมเกณฑ์ นิ ยำมของสำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกั บ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกอบด้วยรำยนำมดังต่อไปนี้
รายนาม
1. นำย ักดิ์ชัย พีชะพัฒน์
2. นำยเมธำ ปิงสุทธิวง ์
3. นำยพิธำดำ วัชร ิริธรรม

ตาแหน่งในบริษัท
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้
กรรมกำรอำนวยกำร
กรรมกำรผู้จัดกำรให ่
รองกรรมกำรผู้จัดกำรให ่

4. นำยชลิต ิลป์ รีกุล

รองกรรมกำรผู้จัดกำรให ่

5. นำยชำตรี จันทรงำม
6. นำยไพบูลย์ นลินทรำงกูร

รองกรรมกำรผู้จัดกำรให ่
สำยควบคุมกำรเงินและบริหำรควำมเสี่ยง
รองกรรมกำรผู้จัดกำรให ่

7. นำยยุทธพงษ์ รีวง ์จรรยำ

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรให ่อำวุโส

8. นำยเดชพินันท์ สุทั นทรวง

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรให ่อำวุโส

9. นำยรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรให ่อำวุโส

10. นำยพิชำ รัตนธรรม

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรให ่อำวุโส

11. นำงสำวภำวิณี องค์วำสิฏฐ์

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรให ่อำวุโส

12. นำยไพรัช รีวิไลฤทธิ์

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรให ่อำวุโส
สำนักกำกับดูแลกิจกำร
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรให ่
สำยงำนเทคโนโลยีสำรสนเท

13. นำงสำววันธนำ โชติชัยสถิตย์
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ตาแหน่งที่ได้รับมอบหมายในบริษัทย่อย
กรรมกำรผู้จัดกำรให ่
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
รองกรรมกำรผู้จัดกำรให ่ สำยบรรษัทธนกิจ
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
รองกรรมกำรผู้จัดกำรให ่ สำยสินเชื่อรำยย่อย
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรให ่อำวุโส บริหำรกำรขำยและกำรตลำดสินเชื่อรำยย่อย 2
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรให ่อำวุโส –
ปฏิบัติกำรสินเชื่อรำยย่อย
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรให ่อำวุโส บริหำรกำรขำยและกำรตลำดสินเชื่อรำยย่อย 1
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรให ่อำวุโส
สำยธุรกิจธนบดี และบริกำรธนำคำร
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้ จำกัด
กรรมกำรผู้จัดกำร
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด

ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ

รายนาม
14. นำงสำวรัช ำ พฤกษำนุบำล

ตาแหน่งในบริษัท
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรให ่

15. นำยธีรนำถ รุจิเมธำภำส

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรให ่

ตาแหน่งที่ได้รับมอบหมายในบริษัทย่อย
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรให ่ – บริกำรธนำคำร
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
กรรมกำรผู้จัดกำรให ่
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ขอบเขต อำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะผู้บริหำรระดับสูง
1. พิจำรณำและจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจ เป้ำหมำยทำงกำรเงิน แผนธุรกิจ และงบประมำณประจำปี ที่สมดุลและสอดคล้อง
กัน ทั้งระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำว เพื่อมูลค่ำสูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยำว
2. ทบทวนและท ำให้ มั่ น ใจว่ ำ กำรปฏิ บั ติ ง ำนของกลุ่ ม ทิ สโก้ เ ป็ น ไปตำมกลยุ ท ธ์ แ ละแผนธุ ร กิ จ ที่ ก ำหนด ธุ ร กิ จ และ
ผลกำรดำเนินงำนทำงกำรเงินบรรลุ ดัชนี ชี้วัดในภำพรวม และเป็นไปตำมนโยบำยกำกับดูแลกิจกำรของทิสโก้และ
ก เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
3. หำรื อ และตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ ทิ ทำงและนโยบำยธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม กำรขยำยและเพิ่ ม ควำมหลำกหลำยของธุ ร กิ จ
กำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงสำยงำน ประเด็นด้ำนประสิทธิภำพและกำรควบคุมระหว่ำงหน่วยงำนสำคั
รวมถึงนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และกำรใช้จ่ำยด้ำนกำรลงทุน
4. ให้คำแนะนำ เป็นที่รับฟังและหำรือเกี่ยวกับประเด็นควำมขัดแย้งและควำมเห็นต่ำงของกำรทำงำนหรือกำรบริหำรงำน
ระหว่ำงหัวหน้ำหน่วยธุรกิจและควบคุมต่ำงๆ ที่ไม่สำมำรถแก้ไขได้ด้วยสำยกำรบังคับบั ชำปกติ
ขอบเขต อำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้
1. กำหนดกลยุทธ์ ตำมวิสัยทั น์และพันธกิจที่อนุมัติโดยคณะกรรมกำร โดยทำงำนร่วมกับคณะกรรมกำรในกำรระบุ
กลยุทธ์ และแผนธุรกิจ รวมถึงระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร
2. กำกับควบคุมกำรดำเนินงำนขององค์กร โดยเน้นกำรสร้ำงคุณค่ำในระยะยำว
3. รับผิดชอบต่อผลกำรดำเนินงำนของธุรกิจ ตลอดจนควำมสอดคล้องกับแผนงำน กลยุทธ์และนโยบำยขององค์กร และ
รำยงำนควำมคืบหน้ำต่อคณะกรรมกำร
4. เป็นผู้นำ สั่งกำร และมอบแนวทำงแก่ผู้บริหำรระดับสูง
5. ดูแลกำรดำเนินงำนตำมกลยุทธ์ โครงสร้ำงกำรกำกับดูแลและกำรจัดกำร กำรดำเนินงำน ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ
กำรควบคุม และทำให้มั่นใจว่ำกลยุทธ์และแผนธุรกิจถูกนำไปปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิผลทั่วทั้งกลุ่มทิสโก้
6. อำนวยกำรให้หน่วยธุรกิจพัฒนำแผนกลยุทธ์ของตน และทำให้มั่นใจว่ำแผนกลยุทธ์ได้รับกำรประเมินอย่ำงเหมำะสมและ
ผนวกเข้ำเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์โดยรวมขององค์กร
7. ดูแลให้มั่นใจว่ำองค์กรมีบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถ และทรัพยำกรอื่นที่จำเป็นสำหรับบรรลุตำมแผนงำน และมีกำรเตรียม
แผนกำรสืบทอดตำแหน่งงำนและแผนพัฒนำผู้บริหำรนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำตำมกำหนดกำรที่วำงไว้
ล่วงหน้ำ
8. ดูแลให้มั่นใจว่ำกำรดำเนินธุรกิจเป็นไปตำมนโยบำยกำกับดูแลกิจกำร ตลอดจนก หมำยและก ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
9. พัฒนำและรักษำไว้ซึ่งกรอบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ในทุกกิจกรรมทำงธุรกิจ
10. ดูแลให้มั่นใจว่ำกำรจัดเตรียมรำยงำนทำงกำรเงิ นซึ่งอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้นำเสนอ
ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนิ นงำนขององค์กรอย่ ำงถูกต้ องตำมควร และเปิ ดเผยข้ อมูลที่จำเป็ นต่อนักลงทุ น
ในกำรประเมินเสถียรภำพทำงกำรเงินและธุรกิจ ตลอดจนควำมเสี่ยงของกลุ่มทิสโก้อย่ำงทันท่วงที
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11. ดูแลให้มั่นใจว่ำองค์กรมีระบบและนโยบำยที่เหมำะสมสำหรับกำรเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและทันกำล เป็นไปตำม
ข้อกำหนดของทำงกำรและนโยบำยกำกับดูแลกิจกำรของกลุ่มทิสโก้
12. ดูแลให้มั่นใจว่ำข้อมูลที่นำเสนอต่อคณะกรรมกำรเพียงพอ ถูกต้อง ทันกำล และแจ้งประธำนคณะกรรมกำรโดยทันที
ในเรื่องที่สำคั หรือควรทรำบ
13. จัดตั้งคณะอนุกรรมกำรกำกับก เกณฑ์และกำรปฏิบัติงำน คณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรบุคคล คณะผู้บริหำรทิสโก้
คณะอนุกรรมกำรเทคโนโลยีสำรสนเท ตลอดจนคณะอนุกรรมกำรอื่นๆ เพื่อปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะด้ำน
14. เสนอชื่ อ บุ ค คลซึ่ ง มี ค วำมเหมำะสมในกำรแต่ ง ตั้ ง เป็ นสมำชิ ก ของคณะผู้ บ ริ ห ำรทิ สโก้ รวมถึ ง ผู้ บ ริ ห ำรรองลงมำ
หนึ่งระดับต่อคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
15. ดู แ ลให้ มั่ น ใจว่ ำ คณะกรรมกำรระดั บ ผู้ บ ริ ห ำร ที่ แต่ ง ตั้ ง โดยคณะกรรมกำรบริ ห ำรและประธำนเจ้ ำหน้ ำ ที่ บ ริ ห ำร
ได้ รั บกำรจั ดตั้ งโดยมี องค์ ประกอบและกำรปฏิ บั ติงำนที่ เหมำะสม และดู แลให้ มั่ นใจว่ ำกระบวนกำรตั ดสิ นใจของ
คณะกรรมกำรดั งกล่ำว อยู่บนพื้ นฐำนของข้อมูลและดุลยพินิจอย่ ำงเพียงพอ และสนับสนุ นให้ควำมเห็นต่ ำงได้รั บ
กำรอภิปรำย หำรือและจดบันทึกเป็นหลักฐำน
16. ทำหน้ำที่เป็นสื่อกลำงระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัท พนักงำน ผู้มีส่วนได้เสีย และสื่อสำรต่อสำธำรณชน
ขอบเขต อำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรอำนวยกำร
1. บริหำรจัดกำรกำรดำเนินงำนประจำวันในองค์กรโดยใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. ช่วยเหลือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรในกำรพัฒนำ กลยุทธ์และพันธกิจขององค์กรและถ่ำยทอดสั่งกำร เพื่อนำกลยุทธ์และ
พันธกิจไปสู่กำรปฏิบัติโดยพนักงำนในลำดับรองลงมำ
3. วำงแผนงำน โดยพิจำรณำลำดับควำมสำคั ระหว่ำงควำมต้องกำรของลูกค้ำ พนักงำน และองค์กร
4. ทำงำนร่วมกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และผู้บริหำร เพื่อให้ พนักงำนบรรลุมำตรฐำนสูงสุ ด ในด้ำนคุ ณภำพ และ
กำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำกับดูแลกิจกำรตลอดจนจรรยำบรรณธุรกิจของกลุ่มทิสโก้
ณ วั น ที่ 1 เมษำยน 2564 บริ ษั ท มี ผู้ บ ริ ห ำรตำมเกณฑ์ นิ ย ำมของส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลำดหลักทรัพย์ ประกอบด้วยรำยนำมต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

รายนาม
นำย ักดิ์ชัย พีชะพัฒน์
นำยเมธำ ปิงสุทธิวง ์
นำยพิธำดำ วัชร ิริธรรม
นำยชลิต ิลป์ รีกุล
นำยชำตรี จันทรงำม

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นำยไพบูลย์ นลินทรำงกูร
นำยยุทธพงษ์ รีวง ์จรรยำ
นำยเดชพินันท์ สุทั นทรวง
นำยรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล
นำยพิชำ รัตนธรรม
นำงสำวภำวิณี องค์วำสิฏฐ์
นำยไพรัช รีวิไลฤทธิ์

ตาแหน่ง
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้
กรรมกำรผู้จัดกำรให ่ และกรรมกำรอำนวยกำร
รองกรรมกำรผู้จัดกำรให ่
รองกรรมกำรผู้จัดกำรให ่
รองกรรมกำรผู้จัดกำรให ่ สำยควบคุมกำรเงินและบริหำรควำมเสี่ยง
และรักษำกำรหัวหน้ำสื่อสำรองค์กร
รองกรรมกำรผู้จัดกำรให ่
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรให ่อำวุโส
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรให ่อำวุโส
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรให ่อำวุโส
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรให ่อำวุโส
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรให ่อำวุโส
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรให ่อำวุโส สำนักกำกับดูแลกิจกำร
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รายนาม
13. นำงสำววันธนำ โชติชัยสถิตย์
14. นำงสำวรัช ำ พฤกษำนุบำล
15. นำยธีรนำถ รุจิเมธำภำส
สำยควบคุมกำรเงินและบริหำรควำมเสี่ยง
16. นำยกนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์
17. นำงสำวชุตินธร ไวกำสี
18. นำยนิพนธ์ วงษ์โชติวัฒน์
19. นำงสำวสุรำงค์ เตชะรุ่งนิรันดร์
20. นำยภูวรินทร์ กุลพัฒน์กำนนท์
21. นำยพิชิต ตรีเทพำสัมพันธ์
สำนักกำกับดูแลกิจกำร
22. นำงดุลยรัตน์ ทวีผล
23. นำงสำวมณีรัตน์ วัฒนจักร์
24. นำงสำวสกรรัตน์ มำนุวง ์
25. นำง ำณินี ภำพน้ำ
26. นำงสำวณั ฐินี สุวรรณพำณิชย์
27. นำยประยุกต์ เจริ จรัสกุล
28. นำงสำวจิรำภรณ์ ซอสุขไพบูลย์
29. นำยเอกรัฐ พงษ์กิติวณิชกุล
ตรวจสอบภำยใน
30. นำงสำวชื่นจิต ตระกำรรัตติ
สำยเทคโนโลยีสำรสนเท
31. นำงอำรี อำชำมงคล
วิเครำะห์เ รษฐกิจและกลยุทธ์
32. นำยคม ร ประกอบผล
บริหำรเงินและกำรลงทุน
33. นำงขวั นภำ อัมพรวิ รุต
สำยทรัพยำกรบุคคล
34. นำยวั กร เทพทิม
35. นำยกิตติพงษ์ ติยะบุ ชัย
36. นำงสำวชุติภรณ์ เหลืองรุ่งสว่ำง

ตาแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรให ่ สำยงำนเทคโนโลยีสำรสนเท
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรให ่
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรให ่
หัวหน้ำควบคุมกำรเงิน และรักษำกำรหัวหน้ำวำงแผนและงบประมำณ
หัวหน้ำบั ชี
หัวหน้ำบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมสินเชื่อ
และรักษำกำรหัวหน้ำบริหำรควำมเสี่ยง
หัวหน้ำควบคุมสินเชื่อ
หัวหน้ำวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและธุรกิจ
หัวหน้ำประเมินรำคำทรัพย์สิน
หัวหน้ำกำกับ
หัวหน้ำกำกับ - ธุรกิจธนำคำร
หัวหน้ำกำกับ - ธุรกิจหลักทรัพย์
หัวหน้ำกำกับ - ธุรกิจหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน
หัวหน้ำก หมำย
หัวหน้ำบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร
หัวหน้ำสอบทำนสินเชื่อ
หัวหน้ำบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเท
หัวหน้ำตรวจสอบภำยใน
หัวหน้ำธุรกำรสำนักงำน และจัดซื้อ
หัวหน้ำวิเครำะห์เ รษฐกิจและกลยุทธ์
หัวหน้ำบริหำรเงินและกำรลงทุน
หัวหน้ำสำยทรัพยำกรบุคคล
หัวหน้ำกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล
หัวหน้ำบริกำรงำนทรัพยำกรบุคคล
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8.2.1 ผู้บริหารของธนาคาร
ณ วัน ที่ 1 เมษำยน 2564 ธนำคำรมีผู้บ ริหำรตำมเกณฑ์นิย ำมของสำนัก งำนคณะกรรมกำรกำกับ หลัก ทรัพ ย์แ ละ
ตลำดหลักทรัพย์ ประกอบด้วยรำยนำมต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายนาม
นำยเมธำ ปิงสุทธิวง ์
นำยพิธำดำ วัชร ิริธรรม
นำยชลิต ิลป์ รีกุล
นำยยุทธพงษ์ รีวง ์จรรยำ
นำยเดชพินันท์ สุทั นทรวง
นำยรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล

ตาแหน่ง
กรรมกำรผู้จัดกำรให ่
รองกรรมกำรผู้จัดกำรให ่ สำยบรรษัทธนกิจ
รองกรรมกำรผู้จัดกำรให ่ สำยสินเชื่อรำยย่อย
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรให ่อำวุโส - บริหำรกำรขำยและกำรตลำดสินเชื่อรำยย่อย 2
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรให ่อำวุโส - ปฏิบัติกำรสินเชื่อรำยย่อย
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรให ่อำวุโส บริหำรกำรขำยและกำรตลำดสินเชื่อรำยย่อย 1
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรให ่อำวุโส - สำยธุรกิจธนบดี และบริกำรธนำคำร
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรให ่ - บริกำรธนำคำร

7. นำยพิชำ รัตนธรรม
8. นำงสำวรัช ำ พฤกษำนุบำล
สำยบรรษัทธนกิจ
9. นำยมำนพ เพชรดำรงค์สกุล
หัวหน้ำธุรกิจขนำดให ่
10. นำงสำวสุนี ทองสมบัติพำณิช
หัวหน้ำวิเครำะห์ธุรกิจและควำมเสี่ยง
11. นำงมำลำทิพย์ สวินทร
หัวหน้ำวิเครำะห์ธุรกิจและควำมเสี่ยง
12. นำงสำวรพีพร อุ่นชลำนนท์
หัวหน้ำบริหำรสินเชื่อ
13. นำงสำวิกำ จงภักดิ์ไพ ำล
หัวหน้ำนิติกรรมสั ำ
สำยบริหำรกำรขำยและกำรตลำดสินเชื่อรำยย่อย 1
14. นำยวิทยำ เมตตำวิหำรี
รองหัวหน้ำบริหำรกำรขำยและกำรตลำดสินเชื่อรำยย่อย 1
และรักษำกำรหัวหน้ำกิจกำรสำขำ 3
15. นำยนพดล ชุ่มวง ์
หัวหน้ำเช่ำซื้อ
16. นำงสำวปำริชำติ สุทั นทรวง
หัวหน้ำเช่ำซื้อโครงกำรพิเ ษ
17. นำยธีรยุทธ ประเสริฐรัตนเดโช
หัวหน้ำกำรตลำดและพัฒนำธุรกิจสินเชื่อรำยย่อย
18. นำยสุเทพ ตรัยวรรณกิจ
หัวหน้ำกิจกำรสำขำ 1
19. นำยสมบูรณ์ ิริรักษ์
หัวหน้ำกิจกำรสำขำ 2
สำยบริหำรกำรขำยและกำรตลำดสินเชื่อรำยย่อย 2
20. นำงสำววิภำ เมตตำวิหำรี
หัวหน้ำสินเชื่ออเนกประสงค์และกำรขำยตรง
สำยปฏิบัติกำรสินเชื่อรำยย่อย
21. นำยสุกิจ สกุลวง ์ให ่
ผู้ช่วยปฏิบัติกำรสินเชื่อรำยย่อย และรักษำกำรหัวหน้ำบริหำรสินเชื่อรำยย่อย
22. นำงสำวเพ็ ทิพย์ เหล่ำบุ เจริ
หัวหน้ำกำกับสินเชื่อ
23. นำยวรพจน์ ติรกำรุณ
หัวหน้ำสนับสนุนสินเชื่อ
24. นำยถำวร ุภเดโชชัย
หัวหน้ำพัฒนำหนี้และก หมำย
25. นำยณัฐนันท์ อนันต์ปรียำวิทย์
หัวหน้ำ ูนย์บริกำรลูกค้ำ
26. นำยกลชัย อุดม รีสุข
หัวหน้ำพัฒนำระบบงำนสินเชื่อรำยย่อย
27. นำงสำว ุภิสรำ รีขวำนทอง
หัวหน้ำวิเครำะห์ข้อมูลสินเชื่อรำยย่อย
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รายนาม
สำยสินเชื่อธุรกิจขนำดกลำง
28. นำยพง ์โสภณ วง ์ทองคำ
สำยสินเชื่อเคหะ
29. นำยประกฤต ชุณห รีวง ์
สำยปฏิบัติกำรสำขำ
30. นำงวันทนำ กิจพำนิช
สำยธุรกิจธนบดี
31. นำยถนอม ชัยอรุณดีกุล
32. นำงสำวพิชชำภำ วง ์สำร ักดิ์
33. นำยสำธิต ภำวะหำ
34. นำงสำว รั ำ วีรมหำวง ์
35. นำงอัจฉรำ เพชรแสงโรจน์
36. นำงวรสินี เ รษฐบุตร
37. นำยณัฐกฤติ เหล่ำทวีทรัพย์
สำยบริกำรธนำคำร
38. นำงสำวลภำนันท์ ตำลวันนำ
39. นำงสุวรรณดี ขำวละออ
40. นำยกิตติชัย ต้นนำจำรย์
41. นำยวรวิทย์ รุ่งสิริโอภำส
42. นำงสำวมยุรำ สงวน ักดิ์ รี
43. นำงสำวยุพำ จันทร์ภูมิ
สำยประกันภัยธนกิจ
44. นำงกุสุมำ ประถม รีเมฆ
สำยมำร์เกตเพลส และเงินฝำกดิจิทัล
45. นำยนพวัสส์ ตั้งบูรณำกิจ
สำยธนำคำรดิจิทัล และนวัตกรรมธุรกิจ
46. นำยตุลำ รอดสลับ

ตาแหน่ง
รองหัวหน้ำสินเชื่อธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
หัวหน้ำสินเชื่อเคหะ
หัวหน้ำปฏิบัติกำรสำขำ
รองหัวหน้ำธุรกิจธนบดี
หัวหน้ำธนบดีกำรลงทุน
หัวหน้ำธนบดีธนกิจ
หัวหน้ำธนกิจส่วนบุคคล 1
หัวหน้ำธนกิจส่วนบุคคล 2
หัวหน้ำพัฒนำผลิตภัณฑ์กองทุน และสื่อสำรกำรตลำด
หัวหน้ำบริกำรที่ปรึกษำกำรลงทุน
หัวหน้ำบริกำรคัสโตเดียน
หัวหน้ำธุรกิจจัดกำรกำรเงิน
หัวหน้ำเคำน์เตอร์เซอร์วิส
หัวหน้ำ ูนย์ชำระเงิน
หัวหน้ำควบคุมกำรปฏิบัติกำร
หัวหน้ำปฏิบัติกำรด้ำนกองทุน
หัวหน้ำประกันภัยธนกิจ และรักษำกำรหัวหน้ำเทเลมำร์เก็ตติ้ง
หัวหน้ำมำร์เกตเพลส และเงินฝำกดิจิทัล
หัวหน้ำธนำคำรดิจิทัล และนวัตกรรมธุรกิจ

ตำมนโยบำยกำรก ำกับดู แลกิ จกำรของกลุ่ มทิ สโก้ หน่วยงำนสนั บสนุ นและควบคุ มทั้ งหมดจะถู กรวม ู นย์ ที่ บริษั ทแม่
ครอบคลุมถึงงำนกำกับด้ำนควำมเสี่ยง บริษัทแม่จะกำกับดูแลควำมเสี่ยงของธนำคำรและบริษัทย่อยในกลุ่ม ดังนั้น ผู้บริหำร
หน่วยงำนที่ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลควำมเสี่ยงทั้งหมดจึงสังกัดที่บริษัทแม่ ได้แก่ หัวหน้ำหน่วยงำนบริหำรควำมเสี่ยง หัวหน้ำ
หน่วยงำนกำกับ และหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
ขอบเขต อำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้จัดกำรให ่ของธนำคำร
ภำยใต้หลักเกณฑ์กำรกำกับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) กรรมกำรผู้จัดกำรให ่ทำหน้ำที่บริหำร
จั ด กำรงำนประจ ำวั น รวมทั้ ง ควบคุ ม ดู แ ลให้ ธ นำคำรปฏิ บั ติ ต ำมนโยบำยก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรของกลุ่ ม ทิ สโก้ ที่ อ นุ มั ติ
โดยคณะกรรมกำรบริษัทแม่ อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
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1. วำงกลยุทธ์และแผนกำรดำเนินธุรกิจของธนำคำร ตำมกลยุทธ์และแผนกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้
2. ควบคุ มดู แลให้ กำรด ำเนิ นกำรตำมแผนธุ รกิ จของธนำคำรเป็ นไปอย่ ำงมี ประสิ ทธิ ภำพ และสอดคล้ องกั บทิ ทำง
กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้
3. กำกับ ดูแล และควบคุมกำรดำเนินธุรกิจประจำวันของธนำคำร ตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ของกลุ่มทิสโก้
4. ควบคุมดูแลกำรให้บริกำร กำรปฏิบัติงำน รวมทั้งกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมของธนำคำร
5. ติดตำมกำรดำเนินงำน และผลประกอบกำรของธนำคำรอย่ำงสม่ำเสมอ
6. ควบคุมงบประมำณของธนำคำร และบริหำรทรัพยำกรของธนำคำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
7. ควบคุมดูแลให้กำรดำเนินธุรกิจของธนำคำรเป็นไปตำมนโยบำยกำกับดูแลกิจกำร ตลอดจนก หมำยและก ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
8.3

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมกำรแต่งตั้ง นำยไพรัช รีวิไลฤทธิ์ เป็นเลขำนุกำรบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2556 มีหน้ำที่รับผิดชอบ
ดำเนินกำรจัดทำและเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร รำยงำน
ประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น ดำเนินกำรเก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำร
และผู้บริหำร รวมถึงดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำ กำหนด (ประวัติ คุณสมบัติและประสบการณ์ของ
เลขานุการบริษัท ดังปรากฏในเอกสารแนบ 1)
8.4

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 นโยบายกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่ ำ ตอบแทนกรรมกำรจะได้ รั บ กำรอนุ มั ติ จ ำกที่ ป ระชุ ม สำมั ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ ำปี ซึ่ ง ผ่ ำ นกำรพิ จ ำรณำและน ำเสนอ
โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ทั้งนี้ ค่ำตอบแทนดังกล่ำวจะต้องมีจำนวนและส่วนประกอบที่สำมำรถดึงดูด
กรรมกำรที่มีควำมสำมำรถและมี ควำมสำคั ต่ อกำรปฏิบั ติหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรและผู้ บริหำรได้ และจะหลีกเลี่ยงกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนที่มำกเกินควำมจ ำเป็น ในกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร จะพิจำรณำตำมหลักปฏิ บัติโดยทั่วไปในอุตสำหกรรม
ซึ่งพิจำรณำจำกประสบกำรณ์ทำงำน ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมตั้งใจ และควำมทุ่มเท รวมทั้งคุณประโยชน์ต่ำงๆ ที่กรรมกำรแต่ละ
ท่ำนสำมำรถสร้ำงให้กับบริษัทได้ ตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเท ไทยที่อยู่ในอุตสำหกรรม
และธุรกิจที่มีขนำดใกล้เคียงกันแล้ว
ในกรณีที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้กรรมกำรรำยใดทำหน้ำที่เพิ่มเติม (เช่น กำรเป็นสมำชิกในคณะกรรมกำรชุดย่อย
ต่ำงๆ เป็นต้น) กรรมกำรรำยนั้นจะได้รับค่ำตอบแทนเพิ่มเติมตำมควำมเหมำะสม โดยคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรที่ ได้ รั บมอบหมำยหน้ ำที่ เพิ่ มเติ มดั งกล่ ำว สำหรั บค่ ำตอบแทนของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ บริ หำรกลุ่ มทิ สโก้ และผู้ บริ หำร
(เรียกโดยรวมว่ำ “ผู้บริหำร”) จะสอดคล้องกับผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรรำยบุคคล ซึ่งเชื่อมโยงกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
ทั้งระยะสั้นและระยะยำว และสะท้อนถึงแนวปฏิบัติและแนวทำงที่ดี ตลอดจนมำตรฐำนของกลุ่มบริษัทชั้นนำ อีกทั้งยังต้องสำมำรถ
แข่งขันกับองค์กรอื่น เพื่อดึงดูดและรักษำผู้บริหำรที่มีควำมสำคั ต่อควำมสำเร็จระยะสั้นและระยะยำวของบริษัท รวมทั้งเป็นไปตำม
นโยบำยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้ บริ หำรที่ อนุ มัติ โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และได้ รั บ
กำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัท
กำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรจะต้องได้รับกำรอนุมัติตำมลำดับขั้นอำนำจเพื่อหลีกเลี่ยงควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์และเพื่อควำมโปร่งใส
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อนึ่ง นอกจำกกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทให ่ของ
กลุ่ ม แล้ ว ในปี 2563 กลุ่ ม ทิ ส โก้ มี น โยบำยจ่ ำ ยค่ ำ ตอบแทนให้ แ ก่ ก รรมกำรที่ มิ ได้ ด ำรงต ำแหน่ ง กรรมกำรในบริ ษั ท ทิ ส โก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และ/หรือ เป็นพนักงำนหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่เต็มเวลำของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรูปแบบและอัตรำ
เดียวกับที่จ่ำยให้กรรมกำรบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) โดยให้มีผลจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง คณะกรรมกำร
ของบริษัทย่อยแต่ละบริษั ทตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้ถือหุ้นจะกำหนดจำนวนเงินที่แน่ นอน และจำนวนเงินที่จะจ่ำยจริงใน
แต่ละครำว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมกำรจะได้รับค่ำตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติม กรณีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริษัทให้ปฏิบัติหน้ำที่เพิ่มเติม
8.4.2

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ ประชุ มสำมั ผู้ ถื อหุ้ น ประจ ำปี 2563 มี มติ อนุ มั ติ ค่ ำตอบแทนกรรมกำร กรรมกำรชุ ดย่ อ ย และที่ ปรึ ก ษำในรู ปของ
ค่ ำ ตอบแทนรำยเดื อ นและเบี้ ยประชุ ม ตำมควำมเหมำะสมต่ อขอบเขตหน้ ำ ที่ และควำมรั บ ผิ ด ชอบ โดยให้ มี ผลจนกว่ ำจะมี
กำรเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมกำรตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้ถือหุ้นจะกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอน และจำนวนเงินที่จะจ่ำยจริงในแต่ละครำว
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมกำรจะได้รับค่ำตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติม ในกรณีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้
ปฏิบัติหน้ำที่ในคณะกรรมกำรชุดย่อยตำมปริมำณงำนที่เพิ่มขึ้น จำกนั้น ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 29
มิถุนำยน 2563 ได้อนุมัติจัดสรรค่ำตอบแทนกรรมกำร เป็นดังนี้
(หน่วย: บาท)

ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมรายครั้ง
คณะกรรมการบริษัท
ประธำน
240,000
กรรมกำร
50,000
ที่ปรึกษำ
40,000
คณะกรรมการบริหาร
ประธำน
กรรมกำร
คณะกรรมการกากับความเสี่ยง
ประธำน
กรรมกำร
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธำน
กรรมกำร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธำน
กรรมกำร
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ประธำน
กรรมกำร
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60,000
50,000
60,000
50,000
60,000
50,000
60,000
50,000
60,000
50,000
60,000
50,000
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จานวนรวมค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประจาปี 2563
(หน่วย: บาท)
ค่ำเบี้ยประชุมรำยครั้ง
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรกำกับ คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำร
บริหำร
ควำมเสี่ยง
ตรวจสอบ สรรหำและพิจำรณำ กำกับดูแลกิจกำร
ค่ำตอบแทน
2,880,000
480,000
600,000
300,000
200,000
-

ค่ำตอบแทน
กรรมกำร
รำยเดือน

รำยนำม
1. นำยปลิว มังกรกนก
2. นำยฮอน คิท ชิง
(อเล็กซำนเดอร์ เอช ชิง)
3. นำยสุทั น์ เรืองมำนะมงคล
4. ร . ดร. อังครัตน์
เพรียบจริยวัฒน์
5. . ดร. ปรำณี ทินกร
6. . ดร. ตีรณ พง ์มฆพัฒน์
7. นำยสถิตย์ อ๋องมณี
8. ดร. จรัสพง ์ โชติกวณิชย์
9. ดร. กุลภัทรำ สิโรดม
10. นำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)
11. นำยซำโตชิ โยชิทำเกะ
12. นำย ักดิช์ ัย พีชะพัฒน์
13. นำงกฤษณำ ธีระวุฒิ /1
รวม

600,000
600,000

400,000

600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
480,000
9,960,000

400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
300,000
3,480,000

500,000
500,000

-

840,000

-

700,000
700,000
2,240,000

360,000
300,000
660,000

-

300,000

250,000
250,000
1,000,000

100,000
120,000
100,000
320,000

รวม

3,360,000
1,100,000
600,000
1,840,000
1,400,000
1,480,000
1,950,000
1,400,000
1,950,000
1,400,000
600,000
600,000
480,000
18,160,000

หมำยเหตุ นำงกฤษณำ ธีระวุฒิ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 เมษำยน 2556 โดยได้รับค่ำตอบแทนรำยเดือน เดือนละ 40,000 บำท
/1

ในปี 2563 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท เป็นจำนวนเงิน 17,680,000 บำท ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร เป็นเงิน
480,000 บำท และคณะผู้บริหำรระดับสูงและผู้บริหำรของบริษัท เป็นเงิน 463,628,652 บำท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 481,788,652 บำท
โดยอยู่ในรูปค่ำตอบแทนรำยเดือน ค่ำเบี้ยประชุม เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัสซึ่งแปรผันตำมผลกำร
ดำเนินงำนของกลุ่มทิสโก้
สำหรับค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรในบริษัทย่อยในปี 2563 ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนิน
ธุรกิจหลัก (Core Company) ของบริษัท ได้จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผู้บริหำรของธนำคำร (ไม่รวมผู้บริหำรที่สังกัดบริษัทให ่ที่ได้รับ
มอบหมำย (Secondment) ให้มำปฏิบัติงำนที่ธนำคำร) เป็นจำนวนเงิน 189,215,060 บำท โดยอยู่ในรูปค่ำตอบแทนรำยเดือน
เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัสซึ่งแปรผันตำมผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มทิสโก้และผลกำรปฏิบัติงำนของแต่ละ
สำยธุรกิจ
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8.4.3 ค่าตอบแทนอื่นที่มิใช่ตัวเงิน
นอกจำกกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรในรู ปของค่ ำตอบแทนรำยเดือน และค่ ำเบี้ ยประชุมแล้ ว ที่ ประชุมสำมั
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ยังมีมติอนุมัติค่ำตอบแทนอื่นที่มิใช่ตัวเงิน ดังนี้
1. รถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับประธำนคณะกรรมกำร
2. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันสุขภำพสำหรับกรรมกำรสั ชำติไทยที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป
3. ประกันภัยควำมรับผิดของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัท
8.5

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มทิสโก้มีพนักงำนรวมทั้งหมด 4,997 คน (ไม่รวมผู้บริหำรระดับสูง) แบ่งเป็นพนักงำนประจำ
4,532 คน และพนักงำนสั ำจ้ำง 465 คน ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
1. สำยกลุ่มลูกค้ำรำยย่อย
2. สำยกลุ่มลูกค้ำบรรษัท
3. สำยจัดกำรธนบดีและจัดกำรกองทุน
4. สำยบริหำรงำนส่วนกลำงและควำมรับผิดชอบต่อสังคม
รวม

31 ธ.ค. 2562 (คน)
3,198
50
1,057
710
5,015

31 ธ.ค. 2563 (คน)
3,237
46
1,014
700
4,997

ในปี 2563 จำนวนพนักงำนของกลุ่มทิสโก้ลดลง 18 คน หรือร้อยละ 0.36 และกลุ่มทิสโก้จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนเป็น
เงิน 4,550,215,597 บำท ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินกองทุนสมทบสำรองเลี้ยงชีพ
8.5.1 กองทุนสารองเลี้ยงชีพของกลุ่มทิสโก้
กลุ่มทิสโก้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตำมก กระทรวง ฉบับที่ 162 พ. . 2526 เพื่อเป็นสวัสดิกำรแก่พนักงำน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำวของพนักงำนกลุ่มทิสโก้ ซึ่งจะทำให้พนักงำนมีเงินออมไว้ใช้เมื่อเกษียณอำยุ หรือเมื่อออก
จำกงำน และได้นำเงินกองทุนตำมก กระทรวงฉบับที่ 162 พ. . 2526 เข้ำเป็นกองทุนจดทะเบียนตำมพระรำชบั ัติกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ พ. . 2530 ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนำยน 2533 ในนำม “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงำนทิสโก้ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” พร้อมทั้งมี
ข้อบังคับของกองทุน เพื่อให้ทรำบถึงก ระเบียบ และสิทธิต่ำงๆ ตั้งแต่กำรเข้ำเป็นสมำชิกจนถึงกำรสิ้นสุดสมำชิกภำพกองทุน โดยให้
พนักงำนที่เข้ำระบบกำรออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว จะได้รับเงินต่อเมื่อสิ้นสมำชิกภำพจำกกองทุน
เงินสะสม สมำชิกจะจ่ำยเงินสะสมเข้ำกองทุน โดยให้นำยจ้ำงหักจำกค่ำจ้ำง แล้วนำส่งเข้ำกองทุนในอัตรำร้อยละ 5 หรือ
ร้อยละ 10 หรือร้อยละ 15 ของค่ำจ้ำง หรือในอัตรำเดียวกันกับอัตรำเงินสมทบของนำยจ้ำง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับควำมสมัครใจของสมำชิก
โดยสมำชิกสำมำรถแจ้งเปลี่ยนแปลงกำรหักเงินสะสมได้ปีละ 1 ครั้ง
เงินสมทบ นำยจ้ำงจ่ำยเงินสมทบให้แก่กองทุ นในวั นเดียวกับที่สมำชิกจ่ ำยเงิ นสะสมเข้ำกองทุนตำมอำยุงำนในอัตรำ
ร้อยละของค่ำจ้ำง ดังนี้
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จำนวนปีที่ทำงำน
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
ปีที่ 5
ปีที่ 6
ปีที่ 7
ปีที่ 8
ปีที่ 9
ปีที่ 10
ปีที่ 11 และปีต่อๆ ไป

อัตรำเงินสมทบของนำยจ้ำง (ร้อยละ)
อัตรำปกติ อัตรำพิเ ษ อัตรำรวม
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

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรกองทุนดังกล่ำว ประกอบด้วยกรรมกำรที่มำจำกกำรเลือกตั้ งของสมำชิก และกรรมกำรที่มำจำกกำร
แต่งตั้งของนำยจ้ำง กรรมกำรแต่ละท่ำนจะอยู่ในวำระครำวละ 2 ปี และกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ สำมำรถกลับเข้ำมำเป็น
กรรมกำรได้อี ก หำกได้รั บกำรเลื อกตั้ ง หรือแต่งตั้ งแล้วแต่กรณี คณะกรรมกำรดั งกล่ ำว มีอ ำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิ ดชอบ
ในกำรควบคุมดูแลกำรบริหำรกองทุ น รวมถึงกำรกำหนดนโยบำยกำรลงทุนแทนสมำชิกทั้ งหมด นอกจำกนี้ กลุ่มทิสโก้ได้เพิ่ ม
ทำงเลือกนโยบำยกำรลงทุนให้กับพนักงำนที่เป็นสมำชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ ของกลุ่มทิสโก้โดยกำรใช้กองทุนประเภทหลำย
นโยบำยกำรลงทุน (Master Fund) เพื่อให้สมำชิกได้เลือกให้เหมำะสมกับตนเองมำกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กองทุน Master Fund ของกลุ่ม
พนักงำนทิสโก้ประกอบด้วย 4 นโยบำยกำรลงทุน ได้แก่ นโยบำยตรำสำรหนี้ นโยบำยผสม นโยบำยหุ้น และนโยบำยที่มีกำรลงทุนใน
ต่ำงประเท โดยสมำชิกสำมำรถเลือกนโยบำยกำรลงทุนที่มีสัดส่วนกำรลงทุนแต่ละประเภทได้มำกถึง 17 ทำงเลือก โดยพนักงำน
สำมำรถเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรลงทุนได้ปีละ 4 ครั้ง
8.5.2 นโยบายทั่วไปด้านทรัพยากรบุคคล
เพื่อจัดกำรและดำเนินกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคลของกลุ่มทิสโก้ให้มีประสิทธิภำพและตอบโจทย์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ได้
สูงสุด กลุ่มทิสโก้ได้กำหนดนโยบำยทั่วไปด้ำนทรัพยำกรบุคคลครอบคลุมทุกบริษัท ในกลุ่ม เพื่อให้มีมำตรฐำนสูงในระดับเดียวกัน
และเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำร และควำมต่อเนื่องสม่ำเสมอของงำน เช่น ระบบกำรบริหำรโครงสร้ำงเงินเดือน ระบบกำร
จ่ำยเงินเดือน กำรเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพนักงำนเบื้องต้น ในขณะเดียวกันกลุ่มทิสโก้ได้กระจำยอำนำจเพื่อเปิดโอกำสให้สำยงำนธุรกิจ
แต่ละสำยได้ดำเนินกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคลของตนอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้สำมำรถแข่งขันได้ในสภำวะแวดล้อมทำงธุรกิจของแต่ละ
บริษัทภำยใต้แนวนโยบำยทั่วไปดังต่อไปนี้
1. หลักในการปฏิบัติต่อบุคลากรของกลุ่มทิสโก้ (Principles of Dealing with People at TISCO Group)
เนื่องจำกภำพลักษณ์ควำมเป็นมืออำชีพและน่ำเชื่อถือในธุรกิจกำรเงินมีควำมสำคั อย่ำงยิ่ง กลุ่มทิสโก้จึงได้วำงแนวคิด
ค่ำนิยมเพื่อหล่อหลอมและสร้ำงบุคลำกรของกลุ่มทิสโก้ให้มีทั นคติและพฤติกรรมที่เหมำะสมกับค่ำนิยมของกลุ่มทิสโก้อันจะมีส่วน
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ส่งเสริมให้องค์กรประสบควำมสำเร็จ คือ ให้คนคิดเป็น และทำอย่ำงคนทิสโก้ ซึ่งเป็นคนเก่ง ดี และมีควำมสุข ตำมค่ำนิยม 6 ประกำร
ของกลุ่มทิสโก้ ดังต่อไปนี้
1. เชี่ยวชำ อย่ำงผู้นำ (Mastery)
2. ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creativity)
3. ซื่อสัตย์มีคุณธรรม (Integrity)
4. สร้ำงผลงำนที่น่ำเชื่อถือ (Reliability)
5. ลูกค้ำเป็นหลัก (Customer Priority)
6. กำรให้คำแนะนำ (Guidance)
2. การว่าจ้างพนักงาน (Hiring)
เพื่อตอบสนองลักษณะอันหลำกหลำยของธุรกิจและกำรดำรงวัฒนธรรมของกลุ่มทิสโก้ไว้ในขณะเดียวกัน กลุ่มทิสโก้จึง
ใช้ ขี ดควำมสำมำรถ 3 ประกำรเป็ นเกณฑ์ ในกำรว่ ำจ้ ำงพนั กงำน ได้ แก่ ขี ดควำมสำมำรถด้ำนองค์ กร (Organizational Core
Competencies) ขีดควำมสำมำรถในกำรทำงำน (Functional Competencies) และขีดควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ (Leadership
Competencies) ร่วมกับกำรพิจำรณำควำมสอดคล้องต่อค่ำนิยมขององค์กร ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้มีนโยบำยว่ำจ้ำงพนักงำนที่มีทั นคติ
และควำมสำมำรถทำงวิชำชีพที่ถูกต้องเหมำะสมและช่วยให้พนักงำนเหล่ำนั้นพัฒนำ ักยภำพ เพื่อที่จะทำงำนร่วมกับกลุ่มทิสโก้ใน
ระยะยำว
ฝ่ำยทรัพยำกรบุ คคลมี หน้ำที่ จั ดหำเครื่ องมือที่ เหมำะในกำรรั บสมัครและคั ดสรรพนักงำน แต่ กำรตั ดสิ นใจว่ ำจ้ ำง
เป็ นควำมรั บผิ ดชอบของผู้ บริ ห ำรในสั งกั ดนั้ น และเพื่ อให้ เป็ นไปตำมหลั กกำรก ำกั บดู แลกิ จ กำรที่ ดี กลุ่ มทิ สโก้ จึ งมี นโยบำย
ที่จะไม่พิจำรณำว่ำจ้ำง ำติสนิท และสมำชิกในครอบครัวของคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรของกลุ่มทิสโก้ รวมถึงเจ้ำหน้ำที่
อำวุโสที่มีอำนำจบริหำร
กลุ่ ม ทิ ส โก้ มี น โยบำยเน้ น กำรเลื่ อ นต ำแหน่ ง หรื อ โยกย้ ำ ยต ำแหน่ ง จำกภำยในองค์ ก รในกรณี ที่ มี ต ำแหน่ ง ว่ ำ ง
อย่ ำงไรก็ดี ผู้บริ หำรและฝ่ำยทรั พยำกรบุ คคลก็ มีหน้ ำที่ ในกำรสรรหำบุคลำกรจำกภำยนอกองค์ กรที่ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
หำกพิ จ ำรณำเห็ น ว่ ำ มี ค วำมเหมำะสม เพื่ อ รั ก ษำมำตรฐำนคุ ณ ภำพของทรั พ ยำกรบุ ค คลให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ดี ต ลอดเวลำ
โดยพนักงำนใหม่จะต้องมีทักษะควำมสำมำรถ และพฤติกรรมที่ผสมผสำนเข้ำกับวัฒนธรรมของกลุ่มทิสโก้ได้อย่ำงกลมกลืน
3. การทางานที่กลุ่มทิสโก้ (Employment at TISCO Group)
เพื่อส่งเสริมมำตรฐำนสูงสุดของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี กลุ่มทิสโก้ได้กำหนด “หลักปฏิบัติทำงธุรกิจ” (Business Code
of Conduct) ขึ้น เพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นในกำรเป็นพลเมืองดีของสังคม หลักเกณฑ์เหล่ำนี้จะต้องได้รับกำรเคำรพและปฏิบัติตำมใน
ทุกสถำนที่ และทุ กโอกำส โดยฝ่ ำ ยบริหำรจะด ำเนิ นกำรต่ ำงๆ ที่จ ำเป็นเพื่อให้ แน่ ใจว่ำมี กำรปฏิบั ติ ตำมหลักเกณฑ์ เหล่ำนี้ ใน
ทุกระดับชั้น ซึ่งพนักงำนที่ไม่ปฏิบัติตำม “หลักปฏิบัติทำงธุรกิจ” ดังกล่ำวจะไม่สำมำรถทำงำนกับกลุ่มทิสโก้ต่อไปและจะต้องถูก
ขอให้ออกจำกกลุ่มทิสโก้
กลุ่มทิสโก้มีนโยบำยในกำรว่ำจ้ำงระยะยำว กำรพ้นสถำนะกำรจ้ำงจะเกิดขึ้นเฉพำะในกรณีกำรฝ่ำฝืนหลักกำรของ
กลุ่มทิสโก้ กำรกระทำควำมผิดในทำงธุรกิจ กำรเกษียณอำยุ กำรลำออกโดยสมัครใจ และกำรกระทำซึ่งเข้ำข่ำยต้องออกจำกงำน
ตำมที่กำหนดในระเบียบและข้อบังคับที่กลุ่มทิสโก้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงแรงงำนเท่ำนั้น เมื่อใดก็ตำมที่กลุ่มทิสโก้ไม่สำมำรถ
ดำรงหน่วยงำนหรือหน่วยธุรกิจใดไว้ได้ กลุ่มทิสโก้จะดำเนินกำรเท่ำที่สมควรเพื่อหลีกเลี่ยงกำรเกิดภำวะกำรว่ำงงำนและเพื่อปฏิบัติ
ให้เป็นไปตำมก หมำยที่เกี่ยวข้อง โดยจะพยำยำมให้พนักงำนของกลุ่มทิสโก้ได้รับควำมเดือดร้อนน้อยที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้
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4. การประเมินผลและการพัฒนาบุคลากร (People Assessment and Development)
4.1 กำรประเมินผล
กำรประเมินผลพนักงำนเกิดขึ้นทุกขั้นตอนนับตั้งแต่กำรคัดเลือกพนักงำนใหม่จนถึงกำรเลื่อนตำแหน่งกำรพัฒนำ
อำชีพกำรทำงำน และกำรวำงแผนสืบทอดตำแหน่ง โดยมีกำรประเมินในหลำยด้ำน เช่น ประเมินควำมรู้และสมรรถภำพ ประเมินผลงำน
ควำมเป็นผู้นำ รวมถึงควำมสอดคล้องกับค่ำนิยมองค์กร เพรำะกำรสร้ำงคุณค่ำบุคลำกรเริ่มต้นจำกคุณภำพของบุคลำกรที่มีควำม
เหมำะสมกับกลยุทธ์ วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสภำพแวดล้อมของกลุ่มทิสโก้ ทั้งนี้ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลมีหน้ำที่จัดหำเครื่องมือใน
กำรประเมินให้ในระดับองค์กร โดยหน่วยธุรกิจแต่ละหน่วยมีอิสระในกำรปรั บใช้เครื่องมื อดังกล่ำวภำยใต้ คำแนะนำของฝ่ำย
ทรัพยำกรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมกำรปฏิบัติงำนของแต่ละแห่ง และสำมำรถรักษำมำตรฐำนคุณภำพบุคลำกรของ
องค์กรไว้ได้ในขณะเดียวกัน
4.2 กำรพัฒนำบุคลำกร
เพื่อให้องค์กรมีควำมเจริ เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง กำรพัฒนำพนักงำนซึ่งเป็นทรัพยำกรที่สำคั ที่สุดจึงถือเป็นนโยบำย
ที่สำคั ของกลุ่มทิสโก้ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ กลุ่มทิสโก้จึงมีนโยบำยสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำทั้งในส่วนของควำมต้องกำร
ขององค์กรและกำรพัฒนำส่วนบุคคลของพนักงำนเอง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืนด้วยกำรเรียนรู้โดยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
วัฒนธรรมในกำรเรียนรู้ของพนักงำนนี้จะส่งผลให้กลุ่มทิสโก้พัฒนำเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภำพสูงอย่ำงต่อเนื่องต่อไป
กำรวำงแผนพัฒนำบุคลำกรนี้ คำนึงถึงสมรรถนะ 3 ด้ำน คือ ด้ำนสมรรถนะทั่วไป ด้ำนธุรกิ จและควำมรู้เฉพำะทำง
และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งจะคำนึงถึงสมรรถนะที่จำเป็นในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งนั้นๆ เป็นสำคั รวมถึงชุดทักษะเพื่อตอบ
โจทย์กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจในอนำคตด้วย
ในระดับองค์ กร ฝ่ ำยทรั พยำกรบุคคลมี หน้ ำที่ วำงแผนกำรพัฒนำพนักงำน เพื่อสร้ ำงสมรรถนะที่จ ำเป็ นในกำร
ปฏิบัติงำน และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร และให้ควำมรู้และพัฒนำทักษะควำมสำมำรถเพื่อประโยชน์ในกำรแข่งขันของบริษัท
ในระดับสำยธุรกิจ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลมีหน้ำที่ให้คำแนะนำในด้ำนเทคนิคและวิธีกำรพัฒนำเพื่อให้กำรเรียนรู้และกำรพัฒนำต้นทุน
ด้ำนบุคลำกรมีประสิทธิภำพสูงสุดและเป็นกำรเพิ่มค่ำให้กับธุรกิจโดยรวม ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลยังมีหน้ำที่เก็บบันทึกควำมรู้และ
ทักษะควำมสำมำรถของหน่วยธุรกิจต่ำงๆ ในกลุ่มทิสโก้ไว้ด้วย
5. การบริหารความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (Career Management)
เพื่อเป็นแรงกระตุ้นสำหรับพนักงำนและเพื่อเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับองค์กร พนักงำนทุกคนควรมีโอกำสก้ำวหน้ำ
ในชีวิตกำรทำงำนทั้งในระดับเดียวกันและในระดับสูงขึ้น กลุ่มทิสโก้เน้นเรื่อง “กำรเลื่อนตำแหน่งจำกภำยใน” สำหรับตำแหน่งงำน
ที่ว่ำงอยู่ ยกเว้นในกรณีที่ภำยในองค์กรไม่มีผู้ที่เหมำะสม จึงจะพิจำรณำบุคคลภำยนอก โดยกำรปรับระดับชั้นของตำแหน่งต่ำงๆ
คำนึงถึงระดับ และควำมเหมำะสมของสมรรถนะของพนักงำนเป็นสำคั
กลุ่มทิสโก้เปิดกว้ำงสำหรับกำรพัฒนำและควำมก้ำวหน้ำในชีวิตกำรทำงำนในทุกระดับชั้น ภำยในกลุ่มทิสโก้ ทั้งภำยใน
หน่วยธุรกิจเดียวกันและข้ำมหน่วยงำน กำรสื่อสำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำและควำมก้ำวหน้ำในชีวิตกำรทำงำนระหว่ำง หัวหน้ำสำยงำน
และพนักงำนจะต้องกระทำอย่ำงเปิดเผยเพื่อควำมโปร่งใสและเพื่อให้ควำมคำดหวังเป็นที่เข้ำใจโดยชัดเจน
6. การบริหารผลงาน (Performance Management)
กำรบริหำรผลงำนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงให้พนักงำนมีควำมมุ่งมั่นในกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพแก่ลูกค้ำ และเพื่อสร้ำง
สัมพันธภำพและควำมไว้เนื้อเชื่อใจระหว่ำงหัวหน้ำและผู้ปฏิบัติงำน ในขณะเดียวกันกำรบริหำรผลงำนเป็นควำมรับผิดชอบอัน
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สำคั ของหัวหน้ำทุกคนที่มีบทบำทหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล กำรให้คำแนะนำและกำรชี้แนะแนวทำงอย่ำงสม่ำเสมอเป็นเครื่องมือที่ดี
ที่สุดในกำรพัฒนำผลงำนและช่วยให้พนักงำนได้พัฒนำทักษะควำมสำมำรถของตน กำรบริหำรผลงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพซึ่งเน้น
กำรประสบผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่ต้องกำรเป็นควำมรับผิดชอบหลักของหั วหน้ำทุกคน โดยหัวหน้ำจะต้องมีควำมตั้งใจ และ
ควำมสำมำรถในกำรใช้ระบบและวิธีกำรบริหำรผลงำน ตำมแนวทำงและคู่มือปฏิบัติภำยใต้นโยบำยทรัพยำกรบุคคล โดยฝ่ำย
ทรัพยำกรบุคคลมีหน้ำที่พัฒนำปรับปรุง และรักษำแนวทำงและคู่มือปฏิบัติดังกล่ำว
กลุ่มทิสโก้ มีแนวทำงให้กำรปฏิบัติงำนของพนักงำน เป็นไปตำมแผนของหน่วยงำนและแผนขององค์กร โดยให้หัวหน้ำ
งำนทำกำรทบทวนเป้ำหมำยและตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับแผนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน และสื่อสำรให้กับพนักงำน
รับทรำบ โดยจะมีกำรติดตำมและประเมิ นผลกำรทำงำน รวมถึงกำรสื่อสำรให้พนั กงำนทรำบผลกำรปฏิ บัติงำนจริ ง พร้ อมทั้ ง
คำแนะนำ เพื่อพัฒนำกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งปี
7. ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน (Employee Compensation and Benefits)
กลุ่มทิสโก้ถือว่ำพนักงำนเป็นทรัพยำกรที่สำคั ที่สุดที่จะต้องดูแลในเรื่องของสุขภำพและควำมปลอดภัยในชีวิต เพื่อให้
พนักงำนทำงำนอย่ำงมีควำมสุข กลุ่มทิสโก้จึงได้จัดให้มีกำรตรวจร่ำงกำยพนักงำนประจำทุกปี เพื่อให้พนักงำนได้ทรำบถึงสุขภำพ
ของตนเองเพื่อกำรดูแลรักษำที่เหมำะสม และจัดให้มีห้องพยำบำลในสถำนที่ทำงำนเพื่อเพิ่มควำมสะดวกในกำรรักษำอำกำร
เจ็ บ ป่ ว ย นอกจำกนั้ น กลุ่ ม ทิ ส โก้ ยั ง มี ก ำรจั ด โปรแกรมกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งำนออกก ำลั ง กำยอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อสร้ำงสุขภำพที่ดีและลดโอกำสกำรเจ็บป่วยของพนักงำนอีกด้วย
กลุ่มทิสโก้มีนโยบำยในกำรให้ค่ำตอบแทนที่ดี มีโครงสร้ำงที่เป็นธรรมและมีผลในกำรจูงใจให้กับพนักงำนกลุ่มทิสโก้ใช้
โครงสร้ำงค่ำตอบแทนในรูปแบบผสมผสำนเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของงำน อุปสงค์และอุปทำนของตลำดแรงงำน โดย
ค่ำตอบแทนดังกล่ำวรวมถึงเงินเดือน โบนัส เงินจูงใจทั้งแบบคงที่และผันแปร รวมถึง เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของ
นำยจ้ำง ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำครองชีพ และผลประโยชน์สวัสดิกำรอื่นๆ
กลุ่มทิสโก้ใช้ระบบกำรบริหำรค่ำจ้ำงโดยเทียบเคียงกับตลำด โดยมีโครงสร้ำงซึ่งผนวกกำรแบ่งระดับชั้นและลักษณะของ
ประเภทงำน เพื่อให้ระบบนี้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถปรับตัวเข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพตลำดได้ โครงสร้ำงของระบบนี้
มีควำมยืดหยุ่นมำกพอที่จะให้รำงวัลตอบแทนแก่ผลงำนและควำมชำนำ ในวิชำชีพตลอดจน ักยภำพของพนักงำน ทั้งในระดับ
ผู้เชี่ยวชำ และพนักงำนทั่วไป
ในกำรกำหนดค่ำตอบแทนจะใช้ระดับค่ำตอบแทนภำยนอกและข้อกำหนดด้ำนควำมเป็นธรรมภำยในของกลุ่มทิสโก้เป็น
เกณฑ์ กลุ่มทิสโก้ยังพิจำรณำว่ำไม่เฉพำะค่ำตอบแทนเท่ำนั้ นที่เป็นแรงจูงใจสำหรับพนักงำน กำรตั้งเป้ำหมำยร่วมกันระหว่ำง
หัวหน้ำและพนักงำนผ่ำนระบบบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Management System) ควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงกัน
กำรพัฒนำและควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพโดยรวมก็ถือเป็นสิ่งสำคั ที่จะรักษำทรัพยำกรบุคคลอันมีค่ำไว้ได้อย่ำงดี
กลุ่มทิสโก้ให้รำงวัลตอบแทนแก่พนักงำนในกรณีดังต่อไปนี้
7.1 ค่ำตอบแทนตำมบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
งำนทุ ก ต ำแหน่ ง ในกลุ่ ม ทิ สโก้ มี ก ำรก ำหนดบทบำทหน้ ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบไว้ จ ำกกำรประเมิ น ค่ ำ งำน
(Job Evaluation) งำนแต่ ละต ำแหน่ งมี กำรก ำหนดอั ตรำค่ ำตอบแทนไว้ ซึ่ งเป็ นผลจำกกำรสำรวจข้อมู ลของตลำด และกำร
เปรียบเทียบบรรทัดฐำน (Benchmarking) ผู้ทำงำนจะได้รับค่ำตอบแทนภำยในขอบเขตอั ตรำค่ำตอบแทนตลำดของงำนนั้นๆ
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ค่ำตอบแทนของพนักงำนแต่ละคนจะพิจำรณำจำกทักษะ ควำมรู้ พฤติกรรม ทั นคติ ขอบเขตควำมรับผิดชอบ และ ักยภำพใน
กำรมีส่วนส่งเสริมธุรกิจ
7.2 ค่ำตอบแทนตำมผลงำน
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยผลงำนของพนักงำนแต่ละคนจะกำหนดและตกลงกันในตอนต้นปี พนักงำนที่สำมำรถ
ทำได้ตำมเป้ำหมำยมีสิทธิได้รับรำงวัลในรูปเงินโบนัส หรือเงินจูงใจ หรือรำงวัลในรูปอื่นใดตำมที่กลุ่มทิสโก้ประกำ กำหนด ทั้งนี้
ปัจจัยในกำรกำหนดเป้ำหมำยจะสัมพันธ์กับผลกำรดำเนินงำนทำงธุรกิจ เช่น ปริมำณธุรกิจ ค่ำใช้จ่ำยหรือต้นทุนกำรดำเนินกำร และ
ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นจำกธุรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
ประเภทธุรกิจที่แตกต่ ำงกันในกลุ่มทิสโก้สำมำรถได้รับค่ำตอบแทนในรูปแบบที่แตกต่ำงกันไปตำมที่ฝ่ำยบริหำร
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำรอำนวยกำรเห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อผลสำเร็จของธุรกิจ
8. การดาเนินการด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Administration)
เพื่อปฏิบัติตำมก หมำยและระเบียบข้อบังคับด้ำนแรงงำนอย่ำงเคร่งครัด กำรดำเนินกำรใดๆ ทั้งหมดในด้ำนทรัพยำกร
บุคคลของกลุ่มทิสโก้ในส่วนที่เกี่ยวกับก หมำยแรงงำนจะรวมอยู่ที่ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลเพื่อให้สำมำรถจัดกำรได้อย่ำงถูกต้อง
เหมำะสม นโยบำยและ/หรือกำรดำเนินกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคลใดๆ ที่ขัดกับก หมำยแรงงำนของประเท จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
รวมถึงกำรกำหนดระเบียบปฏิบัติให้สอดคล้องกับก หมำยแรงงำนที่ได้กำหนดออกมำใหม่
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลจะเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพนักงำนของกลุ่มทิสโก้ เพื่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ทั้งในระดับสูง
และระดับทั่วไป กำรโอนหรือเปลี่ยนสถำนะภำพของพนักงำนในหน่วยธุรกิจใดภำยในกลุ่มทิสโก้จะต้องดำเนินกำรตำมแนวทำงและ
วิธีปฏิบัติด้ำนทรัพยำกรบุคคลของกลุ่มทิสโก้
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
กลุ่มทิสโก้ กำหนดให้ มีนโยบำยควำมปลอดภัย อำชี วอนำมั ยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน และแนวปฏิบั ติใน
กำรดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม เพื่อให้พนักงำน และผู้ให้บริกำรภำยนอกที่ปฏิบัติงำน ในพื้นที่
ส ำนั ก งำนของกลุ่ ม ทิ ส โก้ ตลอดจนผู้ ม ำติ ด ต่ อ มี ค วำมปลอดภั ย และสุ ข ภำพอนำมั ย ที่ ดี ใ นกำรปฏิ บั ติ ง ำน ซึ่ ง สอดคล้ อ ง
ตำมพระรำชบั ัติ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ. . 2554 และตำมก กระทรวงกำหนด
มำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ. . 2549
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ถือเป็นหน้ำที่รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนทุกคน จึงจำเป็นอย่ำงยิ่งที่พนักงำนทุกคนต้องเข้ำใจและร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงำนอย่ำงถูกต้องตำมขั้นตอนกำร
ทำงำนที่ปลอดภัย เพื่อลดควำมเสี่ยงที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยต่ำงๆ ทั้งกับตนเองและต่อผู้อื่น ทิสโก้จึงกำหนดให้พนักงำนใหม่ทุกคน
ต้องเข้ำเรียนรู้เรื่องกำรป้องกันอุบัติเหตุ และควำมปลอดภัยภำยในสำนักงำนในรูปแบบ E-learning ผ่ำนระบบ TISCO Learning
Management System และกำหนดให้หัวข้อกำรเรียนรู้นี้ เป็นเงื่อนไขในกำรผ่ำนทดลองงำน รวมทั้งมีกำรระบุแนวทำงกำรป้องกัน
อุบัติเหตุและให้ควำมรู้ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น HR News, Health Tips, Health Alert และ Knowledge Management (KM) และ
โครงกำรที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรตรวจสถำนที่ทำงำนด้วยเครื่องมือตำมหลักกำรย ำสตร์ กำรประเมินควำมเสี่ยงและสภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำน เป็นต้น
จำกรำยงำนข้อมูลสถิติกำรบำดเจ็บ โรคจำกกำรทำงำน และจำนวนผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจำกกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
ในปี 2563 พบว่ำ ไม่มีพนักงำนที่เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับงำน อย่ำงไรก็ ตำมมีพนักงำนที่บำดเจ็บ เจ็บป่วยจำกโรคในกำรทำงำน
จำนวน 88 คน แบ่งเป็นกรณีต่ำงๆ ได้ดังนี้
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ประเภทของการบาดเจ็บ โรคจากการทางาน จานวนผู้ที่เสียชีวิต
เนื่องจากการปฏิบัติงาน ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2563
การบาดเจ็บกรณีต่างๆ (Injuries)
 เกิดบำดแผลเล็กน้อย

สำนักงำนให ่
สำขำกรุงเทพและปริมณฑล
สำขำต่ำงจังหวัด
โรคจากการทางาน (Occupational Diseases)
 ด้ำนกำรได้ยิน
สำนักงำนให ่
สำขำกรุงเทพและปริมณฑล
สำขำต่ำงจังหวัด
 กำรบำดเจ็บของกล้ำมเนื้อและกระดูก
สำนักงำนให ่
สำขำกรุงเทพและปริมณฑล
(Musculoskeletal Strain)
สำขำต่ำงจังหวัด
 ด้ำนกำรมองเห็น
สำนักงำนให ่
สำขำกรุงเทพและปริมณฑล
สำขำต่ำงจังหวัด
 ด้ำนสมรรถภำพปอด
สำนักงำนให ่
สำขำกรุงเทพและปริมณฑล
สำขำต่ำงจังหวัด
กรณีเสียชีวิต (Fatalities)
 กำรเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับงำน
สำนักงำนให ่
สำขำกรุงเทพและปริมณฑล
สำขำต่ำงจังหวัด

จานวนครั้ง
(No. Of reported case)
ชาย
หญิง

จานวนวันสูญเสีย
(No. Of lost day)
ชาย
หญิง

-

-

-

-

10
9
3
1
30
11
-

3
8
11
1
1
-

-

-

-

-

-

-

ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จาแนกตามเพศ
ข้อมูล

อัตรำกำรบำดเจ็บ
(Injury Rate: IR)
อัตรำกำรบำดเจ็บถึงขั้น
หยุดงำน (Lost Time
Injury Rate : LTIR)
อัตรำควำมรุนแรงของ
กำรบำดเจ็บ (Lost Day
Injury Rate : LDIR)

หน่วย

จำนวนคนต่อ
ชั่วโมงกำรทำงำน
200,000 ชั่วโมง
จำนวนคนต่อ
ชั่วโมงกำรทำงำน
200,000 ชั่วโมง
จำนวนวันที่
สู เสียไปต่อ
ชั่วโมงกำรทำงำน
200,000 ชั่วโมง

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

รวม

ชาย

หญิง

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
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จาแนกตามเพศ
ข้อมูล

อัตรำกำรเจ็บป่วย / โรค
จำกกำรทำงำน
(Occupational Disease
Rate: ODR)
อัตรำกำรขำดงำน
(Absentee Rate: AR)
จำนวนวันลำป่วย
จำนวนชั่วโมงที่หยุดงำน
เนื่องจำกกำรเจ็บป่วยที่ไม่
เกี่ยวเนื่องกับงำน

หน่วย

ช่วงเวลา ม.ค.-ธ.ค. 2563
จาแนกตามพื้นที่
สาขากรุงเทพ
สานักงาน
สาขา
และ
ใหญ่
ต่างจังหวัด
ปริมณฑล
3.74
6.57
7.41

รวม

ชาย

หญิง

จำนวนคนต่อ
ชั่วโมงกำรทำงำน
200,000 ชั่วโมง

5.01

2.82

ร้อยละ

1.00

1.07

1.25

0.69

0.71

1.04

4,695
34,273.50

9,029
65,911.70

10,485
76,540.50

1,073
7,825.60

2,166
16,439.60

13,724
100,185.20

วัน
วัน X 7.30 ชั่วโมง

1.80

หมำยเหตุ: 1) ค่ำตัวเลขที่ได้จำกกำรคำนวณอ้ำงอิงตำมมำตรฐำนองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเท (International Labor Organization: ILO) : ILO-OSH 2001
2) กำรบำดเจ็บถึงขั้นหยุดงำน คือกำรบำดเจ็บที่ทำให้หยุดงำนตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (เริ่มนับวันหยุดจำกวันที่เกิดอุบัติเหตุ)
3) อัตรำควำมรุนแรงของกำรบำดเจ็บ เดิมใช้คำว่ำ อัตรำวันสู เสีย
4) กำรคำนวณชั่วโมงกำรทำงำน เป็นข้อมูลที่มำจำกระบบกำรบันทึกเวลำงำน (Employee Self Service) ของพนักงำนประจำ และพนักงำนสั ำจ้ำง ตั้งแต่เดือนมกรำคม ธันวำคม 2563 ข้อมูลเวลำกำรทำงำนรวมถึง ข้อมูลกำรทำงำนล่วงเวลำ (Over Time Working) ข้อมูลรวมพนักงำนลำออกระหว่ำงปี โดยจะนำเฉพำะเวลำกำรทำงำนจริง
ในช่วงระยะเวลำที่ยังคงเป็นพนักงำนอยู่มำคำนวณ

ทิสโก้ให้ควำมสำคั ต่อภัยอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรบุกรุกและควำมรุนแรงโดยผู้ไม่หวังดี รวมถึงสถำนกำรณ์ กำร
โจรกรรม กำรประท้วง และกำรก่อกำรร้ำยอื่นๆ จึงกำหนดให้มีมำตรกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัย ทั้งในด้ำนกำรควบคุมกำรเข้ำถึง
พื้ น ที่ (Space Access Control) ประกอบด้ ว ยกำรก ำหนดชั้ น ควำมปลอดภั ย หรื อ ประเภทของพื้ น ที่ (Space Classification)
กำรกำหนดให้มี กำรลงทะเบียนผู้มำติดต่อพื้นที่ควบคุม กำรกำหนดสิทธิ์ และควบคุมกำรเข้ำ -ออกด้วยระบบ Access Control
เจ้ ำหน้ำที่รั กษำควำมปลอดภั ย และติ ดตั้ งอุ ปกรณ์ ระบบสั ำณเตือนกำรบุกรุกและกล้องวงจรปิ ด ตลอดจน มี แผนรองรั บ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิ นซึ่งใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติ สำหรับ BCM Team พนักงำน และผู้มำติดต่ อภำยในพื้นที่ สำนั กงำนทิสโก้ โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน และลดควำมสู เสียต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้น
สำหรับในปี 2563 ที่ผ่ำนมำ กลุ่มทิสโก้ยังคงให้พนักงำนดำเนินงำนด้วยขั้นตอนกำรทำงำนเดิม แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของเชื้อ COVID-19 ในวงกว้ำง จึงส่งผลกระทบและกำรปรับตัวในด้ำนขั้นตอนกำรทำงำน ทรัพยำกรบุคคล ตลอดจน
นโยบำยต่ ำงๆ ของบริ ษั ท อย่ ำ งไรก็ ตำม กลุ่ ม ทิ สโก้ มี ควำมห่ ว งใยในสุ ข ภำพและสวั สดิ ภำพของพนั ก งำน จึ ง มี ก ำรใช้ แ ผน
ควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (BCP) มำใช้ในกำรวำงแผนกำรทำงำน โดยพนักงำนส่วนกลำงมีกำรแบ่งทีมทำงำนในสองพื้นที่พร้อมกัน
(split sites) หรือกำรเข้ำทำงำนในสำนักงำนสลับกับกำร Work From Home เพื่อลดควำมเสี่ยง และให้สำมำรถทำกำรเว้นระยะห่ำง
ทำงสังคม (Social Distancing) ได้ตำมมำตรกำรของสำธำรณสุข รวมถึงกำรอนุ ำตให้พนักงำนสำมำรถเหลื่อมเวลำทำงำนได้
เพื่อลดควำมแออัดและเพิ่มควำมสะดวกในกำรเดินทำง อีกทั้งยังคงเฝ้ำระวังสำหรับพนักงำนที่ป ิบัติงำนอยู่ในพื้นที่ที่มีควำมเสี่ ยง
ต่อกำรแพร่ระบำดสูงด้วย
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9. การวางแผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Planning)
เพื่อเป็นกำรเตรี ยมองค์กรให้พร้ อมสำหรับอนำคต งำนในตำแหน่งสำคั ๆ ทั้งหมดจะต้องมี กำรพัฒนำตัวผู้สืบทอด
ตำแหน่งและมีกำรวำงแผนกำรพัฒนำไว้โดยละเอียด กำรวำงแผนสืบทอดตำแหน่งจะกำกับดูแลโดยคณะกรรมกำรทรัพยำกรบุคคล
และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษัททำหน้ำที่ดูแลให้มีกำรจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของ
ผู้บริหำรสูงสุดของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ เพื่อให้กำรดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงรำบรื่นและต่อเนื่อง โดยจะดำเนินกำรทบทวนแผนดังกล่ำว
เป็นระยะๆ ตลอดจน คณะกรรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำค่ำตอบแทนของบริษัทให ่จะทำหน้ำที่คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมำะสมต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง ในบริษัท และบริษัทย่อยที่มีสัดส่วนรำยได้เกินกว่ำ
ร้อยละ 25 ของรำยได้รวมของกลุ่ม
8.5.3 งานด้านการพัฒนาองค์กร
กลุ่มทิสโก้ยังคงดำเนินโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ตำมหลักกำรที่มุ่งเน้นไปสู่ควำมเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
(Learning Organization) โดยได้มีกำรจัดตั้ง บริษัท ูนย์กำรเรียนรู้ทิสโก้ จำกัด (TISCO Learning Center Co., Ltd) เป็นหน่วยงำน
ซึ่งมีเป้ำหมำยในกำรวำงแผนกำรพัฒนำและจัดหลักสูตรกำรเรียนรู้เพื่อเสริมสร้ ำงควำมรู้ควำมสำมำรถให้กับองค์กรผ่ำนกำรพัฒนำ
ักยภำพและประสิทธิผล กำรเพิ่มผลิตภำพ และกำรพัฒนำ ักยภำพควำมเป็นผู้นำ โดยกำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกรใน ทุกระดับชั้น
เพื่อพัฒนำและเสริมสร้ำง ักยภำพให้กับทรัพยำกรบุคคลให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ได้ทำให้เกิด
กำรเปลี่ยนแปลงต่อองค์กรอย่ำงมำกและนำมำซึ่งกำรพัฒนำเชิงยุทธ ำสตร์อย่ำงต่อเนื่อง โดยระหว่ำงปีกลุ่มทิสโก้ได้มีกำรจัดหลักสูตร
กำรพัฒนำต่ำงๆ แบ่งเป็น 9 โครงกำรหลัก ดังนี้
1. โครงการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ประกอบด้วยโครงกำรพัฒนำ ักยภำพผู้จัดกำรและเจ้ำหน้ำที่ในสำยธุรกิจต่ำงๆ รวม 9 โครงกำร
1.1 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (CMR Program)
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์ (CMR – Car Marketing Representative) มีบทบำทสำคั ในกำรนำเสนอ
และให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อรำยย่อย กลุ่มทิสโก้จึงได้กำหนดหลักสูตรอบรมสำหรับพนักงำนใหม่ และพนักงำนปัจจุบัน โดยมี
กำรจัดกำรอบรมซ้ำอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงำนได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ของกำรเป็น CMR กำรทบทวน
กระบวนกำรท ำงำน และให้ พนักงำนมีควำมรู้ ด้ำนผลิ ตภั ณฑ์สินเชื่ อรำยย่ อยอย่ำงครบวงจร พร้ อมฝึ กทั กษะที่ เกี่ ยวข้ องเพื่อให้
บริกำรลูกค้ำได้อย่ำงเป็นมืออำชีพ
1.2 โครงการพัฒนาผู้จัดการสาขา (Branch Manager Program)
ผู้จัดกำรสำขำเป็นผู้บริหำรประจำแต่ละสำขำ มีหน้ำที่และบทบำทสำคั ในกำรดูแลและควบคุมกำรดำเนินงำน
ของสำขำให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของธุรกิจ กลุ่มทิสโก้จึงกำหนดหลักสูตรเพื่อให้ผู้จัดกำรสำขำ มีควำมรู้ในแนวทำงกำรทำธุรกิ จ
สภำวะเ รษฐกิจในปัจจุบัน ก เกณฑ์และวิธีกำรทำงำนที่ถูกต้อง รวมถึงทักษะในกำรบริหำรจัดกำรทีม อันแสดงถึงควำมเป็น
มืออำชีพและเป็นกำลังผลักดันให้ธุรกิจขององค์กรประสบควำมสำเร็จ
1.3 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อรายย่อย (Somwang Onboarding Program)
ตำมที่องค์กรได้ขยำยตัวธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยตำมสำขำภูมิภำค จึงได้จัดกำรเรียนรู้ให้กับเจ้ำหน้ำที่สินเชื่อรำยย่อย
(Somwang Marketing Officer) ในรูปแบบผสมผสำนระหว่ำงกำรสอนงำนโดยวิทยำกรภำยในจำกผู้มีประสบกำรณ์ ในแต่ละสำยงำน
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ควบคู่กับกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่อ E-learning เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่สินเชื่อรำยย่อย มีควำมรู้ในผลิตภัณฑ์ขององค์กรอย่ำงเชี่ยวชำ สำมำรถให้
คำแนะนำ และบริกำรกับลูกค้ำได้อย่ำงเป็นมืออำชีพ สำหรับพนักงำนใหม่ และมีกำรจัดกำรอบรมซ้ำอย่ำงสม่ำเสมอ
1.4 โครงการพัฒนาผู้สอนงานเจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อรายย่อย (Somwang Trainer Program)
กลุ่มธุรกิจสมหวังเป็นผู้ให้บริกำรสินเชื่อจำนำทะเบียน ในชื่อสมหวัง ซึ่งมำสำขำทั่วประเท และในปัจจุบัน จะมี
กำรขยำยสำขำให้เพิ่มมำกขึ้นเพื่อให้สำมำรถรองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ โดยในหลักสูตรนี้จะมีกำรพัฒนำ Trainer หรือผู้สอน
งำน ให้กับพนักงำนใหม่ ที่รับเข้ำมำเพื่อประจำตำมสำขำต่ำงๆ ซึ่งพนักงำนใหม่จะต้องมีควำมรู้ที่ต้องรู้ และปฏิบัติตำมในหลำยๆ เรื่อง
จึงต้องมีกำรสอน Trainer ให้มีควำมแม่นยำในเรื่องต่ำงๆ เพื่อสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับพนักงำนใหม่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
1.5 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเอนกประสงค์และการขายตรง (All Finance)
เจ้ำหน้ำที่ All Finance มีหน้ำที่นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อประเภทต่ำงๆ ให้กับกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย ซึ่งพนักงำนกลุ่ม
นี้จะต้องมีควำมรู้ในผลิตภัณฑ์ มีควำมแม่นยำในกระบวนกำรทำงำน ก ระเบียบต่ำงๆ รวมถึงมีทักษะกำรทำตลำดอย่ำงมืออำชีพ
1.6 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (Credit)
เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์สินเชื่อ (Credit) มีหน้ำที่วิเครำะห์ข้อมูลลูกค้ำเพื่อใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรให้สินเชื่อกับ
ลูกค้ำรำยย่อย ซึ่งพนักงำนกลุ่มนี้จะต้องมีควำมรู้และทักษะในกำรวิเครำะห์สินเชื่อ รวมถึงต้องมีควำมแม่นยำในก ระเบียบ และ
กระบวนกำรทำงำนในเรื่องต่ำงๆ เพื่อสำมำรถวิเครำะห์ลูกค้ำได้อย่ำงถูกต้ อง และธนำคำรฯ ก็สำมำรถปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้ำที่มี
คุณภำพ ดังนั้นกำรทบทวน ควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวจึงมีควำมสำคั และจำเป็นต่อกำรทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
1.7 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer Service)
เจ้ำหน้ำที่ Customer Service มีหน้ำที่ให้บริกำรลูกค้ำประจำสำขำ เป็นผู้ให้บริกำรลูกค้ำที่เข้ำมำติดต่อทำธุรกรรม
กับธนำคำร ซึ่งพนักงำนกลุ่มนี้จะต้องมีควำมรู้และทักษะในกำรให้บริกำรที่เป็นมืออำชีพ เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้ำ
ซึ่งไม่เพียงแต่กำรให้บริกำรที่เป็นมืออำชีพ ควำมแม่นยำในกำรทำงำนก็เป็นสิ่งสำคั ที่ต้องมีกำรทบทวนกระบวนกำรทำงำนอยู่เสมอ
1.8 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ควบคุมสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (RSC Program)
เจ้ำหน้ำที่ ควบคุมสินเชื่อธุรกิ จขนำดกลำงและขนำดย่ อมเป็นผู้ที่ มีหน้ ำที่วิ เครำะห์ข้ อมูลของลู กค้ำเพื่อนำมำ
พิจำรณำกำรให้สินเชื่ อ โดยเจ้ำหน้ำที่กลุ่ มนี้มี ควำมจำเป็นที่จะต้องมีควำมรู้ และแม่ นยำเกี่ยวกั บกระบวนกำรทำงำน รวมถึ ง
ก ระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำรปฏิบัติงำนอย่ำงถูกต้อง
1.9 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้บริการธนกิจสาขา (Refresh COS)
เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรธนกิจสำขำ จะต้องมีกำรทบทวนควำมรู้และทักษะที่จำเป็นในกำรให้บริกำรได้อย่ำงเชี่ยวชำ
กำรปรับปรุงวิธีกำรทำงำนให้สอดคล้องกับกฏระเบียบใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยยังคงคำนึงถึงกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้อย่ำงเหมำะสม
และสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้ำ
2. โครงการพัฒนาผู้บริหาร (TISCO Leadership Development Program)
กลุ่มทิสโก้มีกำรพัฒนำผู้บริหำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนกำรเจริ เติบโตของธุรกิจ ซึ่งทำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่
ของแนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจ กำรให้นโยบำยต่ำงๆ รวมถึงกำรปรับเปลี่ยนวิสัยทั น์ของทิสโก้แบรนด์เป็น "ทิสโก้ โอกำสสร้ำงได้"
ดังนั้นผู้ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้ำงำน” ในทุกระดับที่เป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรทุกคน ถือเป็นบุคลำกรที่มีควำมสำคั ยิ่งต่อองค์กร
ไม่เพียงแต่จะต้องตระหนักและเข้ำใจถึงบริบทภำยนอกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (External Change) เพื่อกำรปรับตัวให้ทัน
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แต่ยังจะต้องสำมำรถกระตุ้นจูงใจให้ทีมงำนภำยในหน่วยงำนของตนเองเกิดควำมเข้ำใจและสำมำรถปรับเปลี่ยนกระบวนทั น์
ตลอดจนวิธีกำรทำงำน ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงภำยนอกได้ด้วย และเพื่อให้กำรพัฒนำ ักยภำพของผู้บริหำรในทุกระดับเป็นไปใน
ทิ ทำงเดียวกันทั้งองค์กร ทิสโก้จึงกำหนดให้มี "โครงกำรพัฒนำ ักยภำพผู้บริหำร TISCO Leadership Development Program"
สำหรับพนักงำนระดับหัวหน้ำงำนทุกคน โดยแบ่งเป็นโครงกำรสำหรับผู้บริหำรระดับกลำง และผู้บริหำรระดับต้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมได้รับควำมรู้ เทคนิคและเรียนรู้ ิลปะกำรเป็นผู้นำที่ดีมีควำมสำมำรถทั้งในด้ำนควำมเข้ำใจเรื่ององค์กร ควำมสำคั
ของภำวะผู้นำกับกำรบริหำรคน กำรทำควำมเข้ำใจประเภทของผู้ใต้บังคับบั ชำ เรียนรู้รูปแบบกำรบริหำรงำนของตนเอง เพื่อรับมือ
กับองค์กรยุคใหม่ และสำมำรถนำไปพัฒนำ ักยภำพของทีมงำนได้อย่ำงมี ประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ ยังมีกำรเชิ ผู้บริหำรจำก
หน่วยงำนภำยนอก และผู้ทรงคุณวุฒิมำบรรยำยแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในด้ำนกำรบริหำร เพื่อเปิดมุมมองและกรอบควำมคิดใน
กำรจัดกำรของผู้บริหำรด้วย
3. โครงการพัฒนาผู้บริหารฝึกหัด (Executive Trainee Development Program)
โครงกำรนี้ จั ดขึ้ นโดยมี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อพั ฒนำควำมรู้ ทั กษะและควำมสำมำรถของผู้ เรี ยน เพื่ อให้ สอดคล้ องกั บ
กลยุ ทธ์ กำรด ำเนิ นธุ รกิ จขององค์ กร โดยกลุ่ มผู้ เรี ยน คื อ บุ คลำกรผู้ ที่ ได้ รั บกำรคั ดเลื อกให้ เป็ นกลุ่ มผู้ มี ั กยภำพขององค์ ก ร
และน ำมำพั ฒนำเพื่ อให้ เติ บโตเป็ นผู้ บริ หำรขององค์ ก รในอนำคต ซึ่ ง ผู้ เรี ยนจะไม่ ได้ ถู กพั ฒ นำเพี ยงด้ ำนใดด้ ำนหนึ่ งเท่ ำนั้ น
แต่จะถูกหล่อหลอมให้มีควำมรู้โดยรอบด้ำนเกี่ยวกับธุรกิจทั้งหมดขององค์กร นอกจำกนี้ผู้เรียนยังต้องพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ อื่น ผ่ำนกำรทำโครงงำนร่วมกับผู้เรียนคนอื่นจำกต่ำงสำยงำนในองค์กร รวมทั้งเรียนรู้ปรัช ำที่สำมำรถ
นำไปใช้ในกำรทำงำนอย่ำงมีควำมสุขและมีคุณภำพ ตลอดจนต้องเปิดรับสิ่งใหม่ๆและรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมอยู่เสมอ
4. การฝึกอบรมความรู้พื้นฐานสาหรับหัวหน้างานใหม่ (New Manager Orientation Program)
กลุ่มทิสโก้ตระหนักถึงควำมสำคั ของหัวหน้ำงำน ในกำรบริหำรเพื่อกำรควบคุมงำนและ กำรบริหำรกำกับดูแลบุคคลใน
หน่วยงำนให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมรู้พื้นฐำนสำหรับหัวหน้ำงำนเป็นสิ่งที่หัวหน้ำงำนต้องนำไปประยุกต์
และปฏิบัติ กำรคิดเชิงกลยุทธ์ในแบบต่ำงๆ คือพื้นฐำนของกำรจัดกำรทั้งหมดของผู้บริหำร ในกำรนำไปใช้เพื่อวำงแผน และตัดสินใจ
ทำงธุรกิจ
5. การฝึกอบรมตามความรู้ความสามารถเฉพาะ (Competencies)
กลุ่มทิสโก้ได้ให้ควำมสำคั กับกำรพัฒนำ ักยภำพพนักงำนตำมควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำมหน้ำที่งำนทั้งควำมรู้
เฉพำะทำง ควำมรู้ด้ำนธุรกิจ และกำรพัฒนำตนเอง เพื่อส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิผล โดยมีแผนพัฒนำตำม Learning roadmap ที่เหมำะสมตำมวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจของแต่ละหน่วยงำน และ
สนับสนุนให้พนักงำนได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ไม่ว่ำจะเป็นกำรฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงำนภำยใน และกำรฝึกอบรมที่จัดโดย
สถำบันภำยนอก
6. โครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (TISCO Brand Values)
กลุ่มทิสโก้ได้ให้ควำมสำคั ในกำรตระหนักรู้และส่งเสริ มให้พนักงำนยึดมั่นในค่ำนิยมองค์กร คือ ควำมเชี่ยวชำ
(Mastery) ควำมซื่อสัตย์ (Integrity) ควำมน่ำเชื่อถือ (Reliability) และใส่ใจในลูกค้ำ (Customer Priority) นอกจำกนี้ ยังได้กำหนด
อุปนิสัยเพิ่มเติม คือ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creativity) และกำรให้คำแนะนำ (Guidance) โดยมุ่งเน้นให้พนักงำนในทุกระดับสำมำรถ
แสดงออกได้อย่ำงสอดคล้องกับค่ำนิยมและวิสัยทั น์ขององค์กรผ่ำนโครงกำร Value in Practice ซึ่งเริ่มจำกกำรถ่ำยทอดวิสัยทั น์
และค่ ำ นิ ย มจำกระดั บ ผู้ บ ริ ห ำร ให้ กั บ หั ว หน้ ำ งำนเพื่ อ สร้ ำ งควำมเข้ ำ ใจที่ ต รงกั น และสำมำรถน ำไปสู่ ก ำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ไ ด้
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อย่ ำงสอดคล้ องของพนั กงำนทุ กระดั บ รวมถึ งกำรออกแบบกำรสื่อสำรและหลั กสูตรฝึ กอบรมที่ จะต้ องสอดคล้ องกับค่ ำนิ ยม
อย่ำงชัดเจนและได้บรรจุไว้ในกำรฝึกอบรม กิจกรรมพนักงำนในรูปแบบต่ำงๆ ดังนี้
ในกำรฝึกอบรมพนักงำน จะเริ่มสร้ำงกำรตระหนักรู้และควำมเข้ำใจในพฤติกรรมค่ำนิยมในกำรปฐมนิเท พนักงำน
กำรฝึกอบรมควำมรู้ให้พนักงำนมีควำมรู้และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่ำนิยม เช่น ควำมเชี่ยวชำ ผลิตภัณฑ์และกระบวนกำร
ทำงำนที่มีอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งยังมุ่งพัฒนำให้พนักงำนสำมำรถให้คำแนะนำและถ่ำยทอดควำมรู้เบื้องต้นด้ำนกำรเงิน ผ่ำนกำรจัด
แคมป์วิชำกำรให้กับเยำวชนในระดับมัธยม ึกษำและอุดม ึกษำ กำรอบรม Market Conduct ทำงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริตไม่ปิดบัง
ข้อมูลแก่ลูกค้ำ อันเป็นสิ่งที่ทิสโก้ให้ควำมสำคั เสมอมำ
กิจกรรมพนักงำนและกำรสื่อสำรเกี่ยวกับค่ำนิยมองค์กร ได้กระตุ้นควำมคิดสร้ำงสรรค์ ส่งเสริมกำรแสดงออกและนำ
ค่ำนิยมขององค์กรมำใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยสร้ำงกำรมีส่วนร่วมประชุมเพื่อแก้ปั หำในองค์กรอย่ำงสร้ำงสรรค์ รวมถึงกำรจัด
โครงกำรประกวดและโครงกำรชมเชยต่ำงๆ เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง
ทั้งนี้ กลุ่ มทิ สโก้ได้มี กำรวั ดผลพฤติ กรรมค่ำนิยมองค์ กรผ่ ำนแบบสำรวจควำมพึงพอใจพนั กงำนประจ ำปี โดยพบว่ ำ
ในปี 2563 พนักงำนในกลุ่มทิสโก้สำมำรถแสดงออกถึงค่ำนิยมทั้งหก ระดับคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมค่ำนิยมอยู่ที่ 8.47 จำกคะแนน
เต็ม 10 คะแนน เพิ่มขึ้นจำกปี 2562 ที่คะแนนอยู่ที่ 8.31 คะแนน จำกผลกำรสำรวจพบว่ำพนักงำนสำมำรถสะท้อนค่ำนิยม Integrity
(ควำมซื่อสัตย์ ) Customer Priority (ให้ควำมสำคั กับลูกค้ำ) Guidance (ให้คำแนะนำ) และ Mastery (ควำมเชี่ยวชำ ) ได้อย่ำง
เด่นชัด ซึ่งสอดคล้องกับแนวทำงที่องค์กรมุ่งเน้นมำอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ เมื่อดูคะแนนกำรสำรวจของหน่วยงำนภำยนอกในหัวข้อเดียวกัน
พบว่ำพนักงำนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมองเห็นพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่ำนิยมองค์กรในทุกวัน โดยได้คะแนนสูงถึงร้อยละ 84
นอกจำกกำรสำรวจควำมพึงพอใจพนักงำนประจำปีแล้ว กลุ่มทิสโก้ได้จัดให้มีกำรสำรวจควำมพึงพอใจของพนักงำน
จำกกำรประเมินของหน่วยงำนอิสระภำยนอกเป็นประจำ โดยในปี 2563 ทำกำรสำรวจ โดยคินเซ็นทริค ประเท ไทย (Kincentric
Thailand) โดยในครั้งนี้ คะแนนกำรประเมินในภำพรวมของโครงกำรได้คะแนนเพิ่มขึ้นกว่ำกำรสำรวจในปี 2561 และอยู่ในระดับสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับค่ำมำตรฐำนของภูมิภำค
7. ระบบจัดการการเรียนรู้และ e-learning (Learning Management System & e-Learning)
กลุ่มทิสโก้ตระหนักถึงควำมสำคั ของกำรที่พนักงำนทุกคนในองค์กร สำมำรถเข้ำถึงและได้รับกำรพัฒนำ ักยภำพและ
ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง จึงได้พัฒนำระบบจัดกำรกำรเรียนรู้ (Learning Management System) ซึ่งจะช่วยให้พนักงำนทุกคน สำมำรถ
เข้ำถึงองค์ควำมรู้ผ่ำนกำร ึก ษำในรูปแบบ e-learning และสำมำรถติดตำมผลกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเป็นระบบ โดยพนักงำนทุกคน
ในองค์ กร ได้ รับกำรเรียนรู้ และทดสอบผ่ ำนระบบ e-Learning ได้ อย่ำงครบถ้ วนนอกจำกนี้ ยั งมี กำรเพิ่มระบบกำรเรียนรู้ผ่ำน
Micro Content และ Podcast เพื่อให้พนักงำนสำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว ผ่ำนรูปแบบและช่องทำงที่ไม่เป็นทำงกำร
เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวโน้มของรูปแบบกำรเรียนรู้ร่วมสมัยด้วย
8. โครงการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
กลุ่มทิสโก้คำนึงถึงควำมเชี่ยวชำ และปัจจัยแห่งควำมสำเร็จต่ำงๆ ที่สะสมและถ่ำยทอดต่อกันมำในองค์กรมำอย่ำง
ยำวนำน และเพื่อให้กำรรวบรวมและนำองค์ควำมรู้เหล่ำนี้ไปใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้มีกำรริเริ่มโครงกำรจัดกำรองค์ควำมรู้
(Knowledge Management) ขึ้ น เพื่ อถอดองค์ ควำมรู้ ในองค์ กรให้ ครบถ้ วนไม่ สู หำย โดยเริ่ มจำกบุ คลำกรผู้ เชี่ ยวชำ และมี
ประสบกำรณ์ รวมถึงผู้เกษียณอำยุ และนำมำรวบรวมอย่ำงเป็นระบบ เพื่อเผยแพร่ให้พนักงำนได้เรียนรู้ และเป็นทรัพยำกรที่จะใช้ใน
กำรพัฒนำบุคลำกรได้อย่ำงต่อเนื่องในอนำคต
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9. โครงการสร้างวัฒนธรรมเพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลง (OASIS)
เพื่อตอบรับต่อควำมเปลี่ยนแปลงในสภำพเ รษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง กลุ่มทิสโก้ได้จัดให้มี
โครงกำรสร้ ำงวั ฒนธรรมเพื่ อ ควำมก้ ำวทั นควำมเปลี่ ยนแปลง โดยสร้ ำง Growth Mindset ให้ กั บพนั กงำนในทุ กระดั บ โดยมี
วัตถุประสงค์ให้พนักงำนสำมำรถเปิดรับไอเดียและแนวคิดใหม่ๆ ตลอดจนนำมำประยุกต์ปรับใช้ รวมถึงกำรเก็บและส่งต่อควำมรู้ให้
กว้ำงขวำงในองค์กร จึงทำให้เกิดโครงกำรโอเอซิส (OASIS) เปิดรับ-ปรับใช้-ให้ต่อ เพื่อให้พนักงำนสำมำรถก้ำวทันและปรับตัวเข้ำกับ
สภำพแวดล้อมได้ในยุคปัจจุบันได้ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในกำรสร้ำงนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในธุรกิจและองค์กร โดยกำรเรียนรู้ ค้นคว้ำ และ
สร้ำงผลงำนจำกพนักงำนในทุกพื้นที่ ซึ่งโครงกำรนี้ สร้ำงผลลัพธ์ได้เป็นที่น่ำพอใจ โดยทำให้เกิ ดพื้นที่และสภำพแวดล้อมให้เกิด
กำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร สร้ำงโอกำสในกำรแสดงควำมคิดเห็นและไอเดียใหม่ๆ นำไปสู่กำรเสนอแนวคิด จัดกำร
ประกวด และลงมือทำไอเดียให้เกิดขึ้นจริงได้ในองค์กร
โครงกำรโอเอซิส (OASIS) เปิดรับ-ปรับใช้-ให้ต่อ ได้รับรำงวัล โครงกำรรำงวัลนวัตกรรมกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร
มนุ ษย์ ประจ ำปี 2563 (Thailand HR Innovation Award 2020) ของสมำคมกำรจั ดกำรงำนบุ คคลแห่ งประเท ไทยร่ วมกั บ
สถำบันพัฒนำวิชำชีพทรัพยำกรบุคคล สถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ และคณะพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำร
ำสตร์
นอกจำกนี้ ทิสโก้ยังมีหลักสูตรกำรฝึกอบรมอื่นๆ เพื่อพัฒนำ ักยภำพของพนักงำนอีกรวม 226 หลักสูตร
หลักสูตรการพัฒนาบุคคลากรของทิสโก้
โครงการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ













โครงกำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ลูกค้ำสัมพันธ์
โครงกำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรธนกิจสำขำ
โครงกำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่สินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์
โครงกำรพัฒนำผู้จัดกำรเช่ำซื้อ
โครงกำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่กำรตลำดสินเชื่อรำยย่อย
โครงกำรพัฒนำผู้จัดกำรปฏิบัติกำร
โครงกำรพัฒนำผู้จัดกำรสำขำ
โครงกำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่สินเชื่ออเนกประสงค์และ
กำรขำยตรง
โครงกำรพัฒนำพนักงำนบริกำรลูกค้ำ
โครงกำรพัฒนำพนักงำนบริกำรตัวแทนจำหน่ำย
โครงกำรพัฒนำผู้จัดกำรเขตสมหวัง
โครงกำรยกระดับวิชำชีพด้ำนกำรแนะนำ และ
วำงแผนกำรลงทุนและคุ้มครองควำมเสี่ยง

โครงการพัฒนาผู้บริหาร
โครงกำรสำหรับผู้บริหำร
ระดับกลำง
 โครงกำรสำหรับผู้บริหำรระดับต้น
 โครงกำรพัฒนำผู้บริหำรฝึกหัด
 กำรฝึกอบรมควำมรู้พื้นฐำน
สำหรับหัวหน้ำงำนใหม่
(New Manager Orientation
Program)


โครงการปลูกฝังค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร


โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรคิด
เชิงออกแบบ (Design thinking)

ระบบจัดกำรกำรเรียนรู้
และ e-Learning
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การฝึกอบรมตามความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน
มีแผนพัฒนำตำมแผนกำรเรียนรู้
(Learning Roadmap) ที่เหมำะสม
ตำมวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจ
ของแต่ละหน่วยงำน

โครงการจัดการองค์ความรู้
รวบรวมและถอดองค์ควำมรู้จำก
ผู้เชี่ยวชำ และมีประสบกำรณ์
ตลอดจนผู้เกษียณอำยุ อย่ำงเป็น
ระบบ เพื่อนำมำถ่ำยทอดและ
เผยแพร่ให้กับพนักงำน

ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ

จานวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี
ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน
ปี 2561
จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย (ชม./คน/ปี)
33.34
จานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจาแนกตามเพศ (ชม./คน/ปี)
ชำย
31.59
ห ิง
34.32
จานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจาแนกตามระดับตาแหน่งงาน (ชม./คน/ปี)
ระดับผู้บริหำร (1)
50.98
ไม่ใช่ระดับผู้บริหำร (2)
32.89
จานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจาแนกตามสายธุรกิจ (ชม./คน/ปี)
ลูกค้ำรำยย่อย
28.72
ลูกค้ำบรรษัท
17.20
ลูกค้ำธนบดีและจัดกำรกองทุน
47.82
สนับสนุนองค์กร
32.50
หมำยเหตุ (1) ระดับผู้บริหำร หมำยถึง ระดับหัวหน้ำงำนจนถึงระดับผู้บริหำร
(2)
ไม่ใช่ระดับผู้บริหำร หมำยถึง พนักงำนต่ำกว่ำระดับหัวหน้ำงำน
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ปี 2562
26.37

ปี 2563
24.55

24.95
27.16

23.30
25.24

41.76
26.00

27.51
24.48

24.20
16.67
31.97
28.47

25.79
14.63
26.46
16.87
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9.

การกากับดูแลกิจการ

9.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

กลุ่มทิสโก้มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการทางการเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จึงยึดมั่นรักษา
มาตรฐานสูงสุดในการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ โดยการให้บริการลูกค้าอย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม การเปิดเผยข้อมู ล
ที่เพียงพอ ตลอดจนการดูแลรักษาข้อมูลของลูกค้า ด้วยตระหนักว่าธุรกิจต้องดาเนินควบคู่กับการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและ
การดู แ ลผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ า ย ไม่ ว่ า จะเป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น พนั ก งาน ลู ก ค้ า คู่ ค้ า เจ้ า หนี้ คู่ แ ข่ ง ตลอดจนสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
ซึ่งไม่เพียงนามาใช้กับบริษัท แต่ยังรวมถึงบริษัทย่อย ตลอดจนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทย่อย
นอกจากการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้ว กลุ่มทิสโก้ยังกาหนดให้ ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance
Policy) เป็นประจาทุกปี เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนทั้งทางธุรกิจและทางสังคม รวมถึงการสร้างมูลค่าสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
และเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนเป็นแนวทางให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มทิสโก้ในการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการกากับดูแลกิจการจะเป็น
ผู้พิจารณาและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
นโยบายการกากับดูแลกิจการของทิสโก้ ครอบคลุมถึงองค์ประกอบ และหน้าที่ความรับผิดชอบในโครงสร้างการกากับ
ดูแลกิจการ แนวปฏิบัติในการกากับดูแลกิจการ โครงสร้างการปฏิบัติงาน หน้าที่ขององค์คณะกากับดูแล และนโยบายการปฏิบัติงาน
แบบรวมศูนย์ เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการของกลุ่มอย่างเคร่งครัดและสม่าเสมอทั้งใน
ระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผ่าน 5 หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่ า งเท่ า เที ย มกั น บทบาทต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย การเปิ ด เผยข้ อ มู ล และความโปร่ ง ใส ความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ
และความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบสูงสุด มีความโปร่งใส และ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้บริษัทในกลุ่มทิสโก้มีการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผล (รายละเอี ย ดของแนวปฏิ บั ติ ใ นการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท สามารถดู เ พิ่ ม เติ ม ได้ ที่
www.tisco.co.th)
เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนจรรยาบรรณ และสามารถ
นาไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บริษัทให้พนักงานทุกคนทาแบบทดสอบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงาน ตลอดจน
นโยบายทรัพยากรบุคคล ผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทเป็นประจาทุกปี และนาผลที่ได้มาประเมินระดับความรู้และความเข้าใจ
ของพนักงานเพื่อปรับปรุงการสื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจอย่างทั่วถึง และตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการส่งเสริมการกากับดูแล
กิจการที่ดีขององค์กร โดยบริษัทได้พัฒนาและปรับปรุงแบบทดสอบดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลา และกาหนดให้พนักงานที่ได้ผลทดสอบไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนด ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและทาแบบทดสอบจนผ่านเกณฑ์
นอกจากการกาหนดให้พนักงานปัจจุบันต้องทาแบบทดสอบโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ งานแล้ว พนักงานที่เข้า
ทางานระหว่างปีทุ กคนก็ถูกกาหนดให้ ทาแบบทดสอบดังกล่าวเพิ่มเติมจากการเข้าฟังกฎระเบียบในการปฐมนิ เทศด้วย ทั้งนี้
ผลการทดสอบดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
นอกจากมาตรฐานแนวปฏิบัติภายในประเทศแล้วการกากับดูแลกิจการของบริษัทยังจัดอยู่ในระดับมาตรฐานที่ยอมรับของ
สากลอีกด้วย สะท้อนจากผลการประเมินในโครงการสารวจ ASEAN CG Scorecard ประจาปี 2562 ซึ่งบริษัทเป็น 1 ใน 42 บริษัท
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จดทะเบียนไทยที่ได้รับการจัดอยู่ในกลุ่ม ASEAN Asset Class PLCs ที่ได้คะแนนตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป จากการประเมินของ
ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประกอบด้วยหน่วยงานกากั บตลาดทุนของแต่ละ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับทีบ่ ริษัทได้รับผลการประเมินรายงานการกากับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ประจาปี
2563 (Excellent Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) จากบริ ษั ท จดทะเบี ยนที่ ได้ รั บการประเมิ น
การกากับดูแลกิจการทั้งหมด 692 บริษัท ซึ่งนับเป็นปีที่ 13 ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยืนยันได้
ว่าบริษัทยึดมั่นในหลักการของการกากับดูแลกิจการที่ดี และบริษัทยังได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจาปี 2563 ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จากจานวนบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการประเมิน
ทั้งหมด 712 บริษัท สาหรับรางวัลด้านการกากับดูแลกิจการที่บริษัทได้รับนั้น ครอบคลุมถึงการกากับดูแลกิจการทั้งเรื่องการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการเงิน โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการดาเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล การสร้างสรรค์สังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบอันเป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากว่า 50 ปี ทั้งนี้ บริษัทได้นาเสนอรายงานผลการประเมิน
ให้คณะกรรมการกากับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อรับทราบ และพิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อนาไปพัฒนาและปรับปรุงการกากับดูแล
กิจการของบริษัทและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว
บริษัทได้ให้ความสาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล และการพบปะกับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างสม่าเสมอ
เพื่ อ ชี้ แ จงนโยบายแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และตอบข้ อ ซั ก ถามต่ า งๆ บนหลั ก การของการด าเนิ น กิ จ การบนพื้ น ฐานของ
ความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพ โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและมุ่งมั่นที่จะพิทักษ์และอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
ได้แก่ การซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกาไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอผ่านช่องทางและเวลาที่
เหมาะสม การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ รวมถึงการได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานของบริษัทอย่างเพียงพอเพื่อการตัดสินใจ
บริษัทปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย บุคคลธรรมดาหรือสถาบัน
สัญชาติไทยหรือต่างชาติ ทั้งที่เป็นผู้บริหารหรือไม่เป็นผู้บริหาร โดยมีนโยบายดังนี้
ก) ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะได้รับการคุ้มครองจากการกระทาที่ไม่เป็นธรรมทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
ข) กาหนดหลักเกณฑ์การห้ามใช้ข้อมูลภายในไว้อย่างเข้มงวด
ค) คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องเปิดเผยธุรกรรมที่ตนมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบโดยตรงกับ
บริษัทอย่างมีนัยสาคัญ ไม่ว่าจะโดยทางตรง ทางอ้อม หรือผ่านบุคคลที่สาม
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย (ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน ) เข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม พร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (สาหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป ซึ่งเป็นแบบทั่วไป) แบบ ข. (สาหรับ
ผู้ถือหุ้นทั่วไป ซึ่งเป็นแบบกาหนดรายการชัดเจน) และแบบ ค. (สาหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน นอกจากนี้ บริษัทได้
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ติดต่อนักลงทุนสถาบันที่เป็นกองทุนหรือคัสโตเดียน เพื่อส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม และอานวยความสะดวกในการช่วยตรวจสอบ
เอกสารการเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า รวมถึงมีการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่างๆ อีกด้วย
ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีซึ่งต้องจัดภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี
บัญชีแล้ว คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการกาหนด ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้แก่
ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ต้องการร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญ ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทที่กาหนดไว้
บริษัทให้ความสาคั ญกับการประชุมผู้ถื อหุ้นเป็นอย่ างยิ่ง ด้วยเป็นโอกาสสาคัญที่ ผู้ถือหุ้นจะสามารถใช้สิทธิเพื่อมี
ส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องสาคัญต่างๆ ของกิจการ ซึ่งได้อานวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ดังนี้


การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งถือหุ้นอย่างน้อย 100,000 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย
รวมกันก็ได้ เสนอเรื่องที่เห็นว่าสาคัญและควรบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นกรรมการมายังบริษัท โดยมีกาหนดระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอผู้ถือหุ้นสามารถ
นาส่งข้อเสนอมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นตามรูปแบบและวิธีการที่บริษัทกาหนด ในส่วนของวาระการประชุมนั้น
คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมในการบรรจุเป็นระเบี ยบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น สาหรับข้อเสนอ
เกี่ยวกับบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาและ
เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป สาหรับ เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน บริษั ทจะแจ้งให้ผู้ถื อหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลใน
การประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 นั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอเพิ่มระเบียบ
วาระการประชุ มสามั ญผู้ถื อหุ้ น และเสนอชื่ อบุ คคลผู้ ที่ มี คุ ณสมบั ติ เหมาะสมเพื่ อรั บการพิ จารณาเลือกตั้ งเป็ นกรรมการเป็ น
การล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์บริษัทให้ ผู้ถือหุ้น
ทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอเพิ่มวาระ รวมทั้งกาหนดระยะเวลาสิ้นสุดการเสนอเพิ่มวาระเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาได้ว่าจะบรรจุ
หรือ ไม่บรรจุเป็นวาระในหนังสือนัดประชุม และวิธีการเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้แจ้งการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเว็บไซต์บริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มระเบียบวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด


การแจ้งรายละเอียดการประชุมและเอกสารการประชุม

บริษัทจัดทาเอกสารการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเปิดเผยให้นักลงทุนทราบเป็นการทั่วไปล่วงหน้า
ก่อนการประชุม โดยแจ้งการเปิดเผยให้ทราบผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูล
ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพี ยงพอ ในขณะที่บริษัทจะ
ดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 14 วัน (กรณีที่
มีวาระการประชุมที่สาคัญ) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ รายละเอียดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และในเอกสารที่
จัดส่งให้ ผู้ถือหุ้น เป็นข้อมูลเดียวกันประกอบด้วย (1) หนังสือเชิญประชุม (2) ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม (3) ประวัติกรรมการ
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อิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (4) ข้อบังคับของบริษัท ในหมวดเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการ
(ว่าด้วยเรื่องจานวน การเลือกตั้ง และวาระของกรรมการ) และเงินปันผล (5) วาระการประชุม (6) รายงานประจาปี (7) แบบหนังสือ
มอบฉันทะ (8) หนั งสื อลงทะเบี ยนเข้ าประชุ มและออกเสียงลงคะแนน (9) แผนที่สถานที่ ประชุ ม และ (10) ซองธุรกิ จตอบรั บ
นอกจากนี้ บริษัทยังลงประกาศบอกกล่าวการนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางหนังสือพิมพ์เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย ทั้งนี้ รายละเอียดวาระการประชุมระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อพิจารณา
แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในวาระการประชุมดังกล่าว
สาหรั บ การประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อหุ้ น ประจ าปี 2563 จั ด ขึ้ น เมื่ อ วั นที่ 26 มิ ถุ น ายน 2563 ซึ่ ง ยั ง อยู่ ภายใต้ สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทได้กาหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสาหรับผู้เข้าร่วมประชุม
ตามข้อกาหนด แนวทางและคาแนะนาของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาส
เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 เมตร การลงทะเบียนเข้า-ออกอาคารและสถานที่ประชุมผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ
เป็ นต้ น ทั้ งนี้ บริ ษั ทได้ แ จ้ งวาระการประชุ มผ่ านช่ องทางการเปิ ดเผยข้ อ มู ลของตลาดหลั กทรั พย์ แ ห่ งประเทศไทยตั้ งแต่ วั น ที่
21 พฤษภาคม 2563 และเปิดเผยเอกสารการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้นักลงทุนทราบเป็นการทั่วไปผ่านช่องทาง
การเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ในขณะที่จัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 รวมส่งล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลา 15 วัน ซึ่งไม่กระทบต่อการประเมินโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจาปี (CGR) ที่
สารวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เนื่องจากทาง IOD ได้อนุโลมการพิจารณาการให้คะแนนเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้องบางข้อสาหรับบริษัทจดทะเบียนทีไ่ ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ให้เป็นรูปแบบ Non-Applicable


การเข้าร่วมประชุม

บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียด
เกี่ ยวกั บเอกสารหรื อหลั กฐานแสดงความเป็ นผู้ ถื อหุ้ นหรื อผู้ รั บมอบฉั นทะที่ ได้ แจ้ งไว้ ในหนั งสือเชิ ญประชุ มเพื่อรั กษาสิ ทธิ และ
ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าได้ก่อนการประชุมอย่างเพียงพอ และเพื่ออานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้นาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียนพร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่
ผู้ถือหุ้นด้วย ส่งผลให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และถูกต้อง นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นยังสามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังมิได้ลงคะแนนได้อีกด้วย สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ด้วย
ตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น รวมถึง ผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัทเข้าประชุมแทนนั้น บริษัทได้เสนอชื่อ
กรรมการอิสระมากกว่า 1 ราย พร้อมประวัติให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ
กาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ อีกทั้ง สามารถออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนซึ่งนาส่งให้ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะประเภทอื่น
และหนังสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้จากเว็บไซต์ของบริษัท
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระพร้อมประวัติ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
มอบฉันทะ จานวน 3 ท่าน ได้แก่ ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
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การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ก่อนวันประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาถามเกี่ยวกับบริษัทและวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการและ
ฝ่ายบริหารชี้ แจงในวั นประชุมผ่านทางโทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ถึ งหน่ วยงานนั กลงทุนสั มพันธ์เป็ นการล่วงหน้ าใน
วันประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น
และสอบถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ บริษัทจะดาเนินการอย่างดีที่สุดให้กรรมการทุกราย ผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อชี้แจงข้อซักถาม โดยกรรมการและผู้บริหารจะ
อธิบายและชี้แจงเหตุผลอย่างตรงประเด็นจนเป็นที่กระจ่าง
ในการประชุ มสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2563 ภายใต้ สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรั ส COVID-19 ส่ งผลให้
กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจานวน 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 83.3333 ของจานวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน พร้อมด้วยผู้บริหาร
ระดับสูงของกลุ่มทิสโก้และผู้สอบบัญชี และมีตัวแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสักขีพยานด้วย


การดาเนินการประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาระเบียบวาระตามลาดับที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้
เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมี หุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ใน
หนังสือนัดประชุมก็ได้ โดยก่อนเริ่มพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ จะมีการแจ้งจานวน และสัดส่วนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่
เข้าร่วมประชุม รวมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบสิทธิในการลงคะแนน คะแนนเสียงที่ต้องการในแต่ละวาระ และวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะให้มาร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียง 1 เสียง
ต่ อ 1 หุ้ น ยกเว้ น วาระการพิ จ ารณาเลื อ กตั้ ง กรรมการซึ่ ง ใช้ วิ ธี ก ารลงคะแนนเสี ย งแบบสะสม (Cumulative Voting) ส าหรั บ
การออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้นาบัตรลงคะแนนมาใช้ในการออกเสียงในทุกวาระรวมทั้งวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพื่อ
ความโปร่งใสตรวจสอบได้และเพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันมากที่สุด ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีบุคคลภายนอก
ทาหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจนับ
คะแนน จะประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติ เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
สาหรับการประชุมสามั ญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ด าเนินไปด้วยความเรี ยบร้อยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษั ท
โดยเรี ยงตามระเบี ย บวาระการประชุ มที่ ร ะบุ ไว้ ในหนั งสื อนั ดประชุ ม และไม่ มี การเพิ่ มหรื อ สลั บล าดั บวาระการประชุ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท สานักงาน ดีไอเอ ออดิท จากัด
เป็นผู้ทาหน้าที่ดูแลให้การประชุ มผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัทสานักงาน
ดีไอเอ ออดิท จากัด ได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นผู้ตรวจการณ์ในการลงทะเบียนและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม
ในการออกเสี ยงลงคะแนนเลื อกตั้ งกรรมการ บริ ษั ทใช้ วิ ธี การลงคะแนนเสี ยงแบบสะสม (Cumulative Voting)
ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถใช้สิทธิในการเสนอและเลือกตั้งกรรมการอิสระได้ พร้อมกับให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายคนเพื่อความเป็นธรรมและโปร่งใส
สาหรั บ ผลของการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น นั้ น บริ ษั ท ได้ แ จ้ ง มติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อหุ้ น ผ่ า นช่ อ งทางการเปิ ด เผยข้ อ มู ลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทันทีภายในวันประชุม หรือช่วงเวลาก่ อนเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์รอบเช้าอย่างน้อยหนึ่ง
ชั่วโมงของวันทาการถัดไปเพื่อให้นักลงทุนทราบโดยทั่วกัน และจัดทารายงานการประชุมที่มีสาระสาคัญครบถ้วน โดยมีการบันทึกคา
108

ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 9 การกากับดูแลกิจการ

ชี้แจงที่เป็นสาระสาคัญ คาถามและความคิดเห็นต่างๆ และมติทั้งหมดของที่ประชุมผู้ถือหุ้น แยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรือ งดออกเสียง ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท และนาส่งตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยภายใน 14
วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดเก็บรายงานการประชุมไว้ ณ สานักงานใหญ่ นอกจากนี้ บริษั ทยังได้บันทึกเหตุการณ์
การประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ โดยแจ้งความจานงขอรับแผ่นบันทึกภาพดังกล่าวได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
และสานักเลขานุการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ของบริษัทเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผ่าน
ทางเว็ บไซต์ของตลาดหลั กทรั พย์แห่งประเทศไทยในวั นประชุ ม และเผยแพร่ รายงานการประชุมในวั นที่ 10 กรกฎาคม 2563
ซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาที่กาหนดไว้ในวรรคก่อน
ในด้านมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความสุจริตยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ และไม่ให้ความสาคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตน
เหนือความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท รวมถึงไม่นาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทกาหนดให้กรรมการ ผู้บริหารสูงสุด
หรือผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรก นับต่อจากผู้บริหารสูงสุดลงมา ผู้ซึ่งดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดารงตาแหน่งระดับ
บริหารรายที่ 4 ทุกราย รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งสูงกว่าหรือเทียบเท่าผู้จัดการฝ่า ยบัญชีและการเงินจะต้องรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนเองรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องถือเมื่อเข้าดารงตาแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทกาหนดระเบียบเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานโดยให้พนักงาน
เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเท่านั้น และต้องขออนุมัติหรือรายงานผู้บังคับบัญชา
และหน่วยงานกากับก่อนทารายการซื้อขาย อีกทั้ งยังห้ามผู้บริหารระดับสูงและผู้มีส่วนรับรู้ข้อมูลภายใน ทาการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 7 วันก่อนวันทาการสุดท้ายของทุกเดือน จนถึง 2 วัน ถัดจากวันประกาศงบการเงินของบริษัทหรือ
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท
กรรมการ ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรก นับต่อจากผู้บริหารสูงสุดลงมา ผู้ซึ่งดารง
ตาแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งสูงกว่าหรือเทียบเท่าผู้จัดการฝ่ายบัญชี
รวมถึงคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้ วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องรายงานการถือหรือการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3
วันทาการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการ
ถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการทุกสิ้นไตรมาสและรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบภายใต้รายงานกิจกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวข้างต้นจะต้องส่งสาเนารายงานการถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตนเองมายัง
บริษัทภายในวันเดียวกับที่ได้ส่งรายงานให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ กรรมการและ
ผู้บริหารจะต้องนาส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้เป็นไปตาม
กฎ ระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆ ที่กาหนดโดยบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
เนื่องจากกลุ่มทิสโก้ให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบการกากับดูแล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance Framework) กลุ่มทิสโก้จึงไม่มีนโยบายสนับสนุนการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณารายการดังกล่าวและรายการ เกี่ยวโยงหรือ
รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์รายการอื่นๆ อย่างรอบคอบและรายงาน และ/หรือเสนอให้คณะกรรมการ
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พิจารณาต่อไป บริษัทจะพิจารณารายการระหว่ างกันด้วยหลักเกณฑ์และหลักเกณฑ์เดียวกันกับการทารายการตามธุรกิจปกติที่
กระทากับบุคคลภายนอก ผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในรายการใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติรายการดังกล่าว
2. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งโดยตาม
กฎหมายหรือโดยสัญญาข้อตกลงร่วมกัน บริษัทมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่มีคุณภาพ
และตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม
1. ผู้ถือหุ้น
บริษัทมุ่งมั่นพิทักษ์สิทธิขั้นพื้นฐานและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังได้รับประโยชน์โดย
อ้อมจากความไว้วางใจที่เป็นผลจากการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมของบริ ษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น ซึ่งช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
บริษัทกับคู่ค้า และมีส่วนสาคัญในการเพิ่มพูนความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมกับทาให้บริษัทมีความมั่นคงทางการเงิน
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. พนักงาน
บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและให้เกียรติเสมอ ทั้งที่เป็นพนักงานประจาและพนักงานสัญญา
จ้าง พนักงานได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามระบบประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมกัน และได้รับการฝึกอบรม
ที่ได้มาตรฐาน รวมถึงสวัสดิการด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทางาน รวมถึงการเก็บรักษาข้อมูล
ส่วนบุคคลของพนักงานไว้เป็นความลับและไม่นาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไปหาประโยชน์โดยมิชอบ
3. ลูกค้า
บริษัทมุ่งมั่นรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน และยึดมั่นต่อหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาที่ให้กับลูกค้า
โดยส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมอย่างมืออาชีพอันเป็นประโยชน์และคุ้มค่าต่อลูกค้า ด้วยจรรยาบรรณและมาตรฐาน
อันสูงสุด โดยปราศจากการเรียกรับหรือให้สินบนหรือสิ่งตอบแทนในลักษณะที่ไม่ถูกต้องในทุกรูปแบบ
4. คู่ค้าและเจ้าหนี้
บริ ษั ทปฏิ บั ติ ต่ อคู่ ค้ าและเจ้ า หนี้ อย่ างเป็ นธรรมและซื่ อ สั ตย์ สุจริ ตโดยเคารพเงื่ อนไขที่ ทั้ งสองฝ่ ายตกลงกั นใน
การดาเนินการค้าร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายของแนวร่วมปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชน
(Collective Action Coalition)
5. คู่แข่ง
บริษัทงดการกล่าวโจมตีหรือการกระทาใดๆ ต่อคู่แข่ง อันเป็นการผูกขาด หรือลดการแข่งขัน หรือจากัดการแข่งขันใน
ตลาด ทิสโก้ดาเนินธุรกิจด้วยความเคารพในการแข่งขันที่เป็นธรรมและซื่อสัตย์สุจริต โดยทางานภายในกรอบของกฎระเบียบของ
การแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวข้องและละเว้นจากการกระทาที่อาจมีผลกระทบในทางลบต่ออุตสาหกรรมการเงิน เช่น เงื่อนไขใน
การบริ ก ารที่ ไม่ เป็ น ธรรม หรื อ การรวมกลุ่ มเพื่ อผู กขาดทางธุ รกิ จ นอกจากนี้ ลู กค้ าสามารถเลื อกใช้ บ ริ ก ารได้ อย่ างเสรี และ
ไม่ถูกขัดขวางในการเปลี่ยนไปใช้บริการกับคู่แข่งจนเกินพอดี หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ทิสโก้จะจัดให้มีกระบวนการที่เหมาะสมใน
การระงับหรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
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6. สังคม
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและดาเนินการอย่างต่อเนื่องในการริเริ่มพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น โดยได้ใช้
ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญในประเด็นความยั่งยืนซึ่งมีความสาคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียและบริษัทเอง เช่น การสนับสนุนการศึกษา
และความรู้ทางการเงินและกิจกรรมในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอื่นๆ ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการสังคม การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ดาเนินการโดยพนักงานจิตอาสา และลูกค้ากับคู่ค้าทางธุรกิจด้วยในบางโอกาส
เพื่อปลูกฝังค่านิยมทางศีลธรรมและจิตสาธารณะ
7. สิ่งแวดล้อม
บริษัทตระหนักว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีมีความจาเป็นต่อการดาเนินชีวิต จึงได้มีการกาหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดาเนินธุรกิจขององค์กรที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
นอกเหนือจากการที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน หรือเสนอเรื่องสาคัญอื่นๆ ได้โดยตรงต่อกรรมการ
อิสระ หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียยิ่งขึ้น บริษัทได้จัดให้มี ช่องทางติดต่อที่
หลากหลาย อาทิ เปิดศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ เคาน์เตอร์บริการ ทั้งที่สานักงานใหญ่และสาขา เว็บไซต์ของบริษัท และจัดให้มี
หน่วยงานเฉพาะ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน หรือเสนอเรื่องสาคัญอื่นๆ ต่อบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
จัดให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในการรับความคิดเห็น ข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ขณะที่หน่วยงาน
ทรัพยากรบุคคลและศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกลุ่มทิสโก้ (TISCO HR Help Line) รับผิดชอบในการรับข้อคิดเห็นและเรื่องราวร้องทุกข์
จากพนักงาน นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานกากับรับผิดชอบในการรับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือเรื่องสาคัญอื่นๆ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทและกฎระเบียบ ตลอดจนการกากับดูแลต่างๆ หน่วยงานเหล่านี้จะเป็นผู้คัดกรองและรายงานเรื่องที่มีความสาคัญไปยัง
คณะอนุกรรมการกากับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงาน ซึ่งจะดาเนินการแก้ไขปัญหา และ/หรือ รายงานต่อไปยังคณะกรรมการกากับ
ความเสี่ยงเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการกากับความเสี่ยงจะรายงานเรื่องที่มีนัยสาคัญไปยังคณะกรรมการ
เพื่อทราบต่อไป นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทาแนวนโยบายการแจ้งเบาะแสและวิธีปฏิบัติงานต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า พนักงาน และผู้มี
ส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างชัดเจน เพื่อรักษาสิทธิ รวมถึงคุ้มครองความเป็นส่วนตั วของผู้ร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียนดังกล่าวจะได้รับการ
คุ้มครองและเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ
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
สาหรับพนักงาน กลุ่มทิสโก้มีการกาหนดช่องทางในการรับแจ้งเรื่องที่พนักงานประสงค์จะร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสกรณีที่พบ
รายการผิดปกติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใดๆ ที่เข้าข่ายเป็นการประพฤติมิชอบ ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (HR Help Line) ช่องทาง
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ดังกล่าวมีการสื่อสารผ่านอินทราเน็ตขององค์กร กระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
(HR Help Line) นั้ น จะมี ก ารพิ จารณาและตรวจสอบหาข้ อเท็ จ จริ งว่ าเป็ นเรื่ อ งที่ กระท าผิ ดหรื อไม่ กรณี ที่ ต รวจสอบพบว่ า มี
การกระทาผิด จะมีการพิจารณาลงโทษทางวินัยการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
กลุ่มทิสโก้มีนโยบายคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส กาหนดการรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนเป็นความลับและเปิดเผยเฉพาะ
เท่าที่จาเป็น โดยคานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน ทั้งนี้ ในปี 2563 กลุ่มทิสโก้ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การกระทาผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชัน หรือจรรยาบรรณธุรกิจที่มีนัยสาคัญ
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
กลุ่มทิสโก้กาหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ 5 ช่องทาง ดังนี้
ช่องทางที่ 1

การร้องเรียนด้วยตนเองที่สานักงานใหญ่หรือสาขาของธนาคาร โดยแจ้งผ่านพนักงาน
หรือกรอกแบบฟอร์มแล้วส่งให้พนักงาน

ช่องทางที่ 2

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

ช่องทางที่ 3

การร้องเรียนผ่านศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์หรือโทรสารที่หมายเลข
โทรศัพท์ 0 2633 6000 และโทรสาร 0 2633 6800

ช่องทางที่ 4

การร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ช่องทางที่ 5

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกลุ่มทิสโก้ (TISCO HR Help Line) สาหรับพนักงาน

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทมีการวางระบบเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นมีสิทธิที่จะได้รับการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสาคัญ
อย่างครบถ้วนและในเวลาที่เหมาะสม รวมถึงการรายงานทางการเงินรายไตรมาส คาอธิบายและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูล
ทางการเงินอื่นที่สาคัญ ไม่ว่าจะโดยข้อกาหนดที่บังคับหรือบนพื้นฐานความสมัครใจ
การเปิดเผยข้อมูลจะเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ตัวอย่างเช่น ช่องทางเว็บไซต์
ของบริ ษั ท การแถลงข่ าว การประชุ ม นั กวิ เคราะห์ รายไตรมาส การประชุ มกั บนั กลงทุ น และช่ องทางการเผยแพร่ ข้ อมู ลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทได้แจ้งผลโดยละเอียดทั้งหมดของการออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุมสามัญประจาปีหรือการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ในวันทาการถัดไปหลังการประชุม
บริษัทจัดทารายงานต่างๆ เพื่อนาส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนพื้นฐานของความเป็นธรรม
และง่ายต่อการเข้าใจ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่จัดทารายงานอธิบายถึงผลการดาเนินงานและเหตุการณ์สาคัญในรอบปีให้ผู้ถือหุ้น
ได้รับทราบ และรับผิดชอบต่อการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่งการประเมินเบื้องต้นดาเนินการโดย
คณะกรรมการบริหาร โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานก่อนที่คณะกรรมการจะอนุมัติการประเมินเป็นขั้นตอนสุดท้าย
ในด้านการรับรองความถูกต้องของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ

112

ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 9 การกากับดูแลกิจการ

ทาหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้ได้รับการจัดทาอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป และมีเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสเพียงพอต่อผู้ลงทุนในการตัดสินใจลงทุน กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการเป็นผู้จัดทารายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบจะออกรายงานเมื่อมีประเด็นการตรวจสอบ
ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี โดยรายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชี จะรวบรวม
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ตลอดจนรายงานความยั่งยืนซึ่งจะสะท้อนการปฏิบัติที่จะ
นาไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน
บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยรายชื่อ และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดอื่นๆ จานวนครั้งการประชุม
จานวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล รวมถึงข้อมูลกรรมการและ
ผู้บริหาร และข้อมูลอื่นๆ ขององค์กร ในรายงานประจาปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท
บริษัทมอบหมายให้สานักเลขานุการบริษัท (Corporate Secretariat Office) และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor
Relations) ทาหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
สถาบั นจัดอั นดับความน่ าเชื่ อถือในการลงทุน และหน่วยงานกากับดูแลที่ เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรายงานต่ อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ
“นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้โดยสะดวก นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และชี้แจง
ข้อมูล รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซักถามข้อมูลอย่างโปร่งใส โดยมีผู้บริห ารระดับสูงเข้าร่วมการชี้แจงด้วย โดยกิจกรรม
ดังกล่าวรวมถึ งการประชุ มนั กวิเคราะห์ เพื่ อชี้แจงผลประกอบการรายไตรมาส (Quarterly Analyst Meeting) การแถลงข่าวต่ อ
สื่อมวลชน (Press Conference) การให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัวแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ และ
การพบปะผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับงานนักลงทุน
สัมพันธ์ในปี 2563 สรุปได้ดังนี้
1. การประชุ ม นั ก วิ เ คราะห์ เ พื่ อ ชี้ แ จงผลประกอบการรายไตรมาส (Quarterly Analyst Meeting) จ านวน 4 ครั้ ง
ในแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 60 คน
2. การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม “บริ ษั ท จดทะเบี ย นพบผู้ ล งทุ น ” (SET Opportunity Day) ซึ่ ง จั ด โดยตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย จานวน 1 ครั้ง ในแต่ละครั้งมีนักวิเคราะห์และนักลงทุนเข้าร่วมประมาณ 30 คน
3. การเข้ า พบและให้ ข้ อ มู ล (Company Visit) จ านวน 2 ครั้ ง (ลดลงเนื่ อ งจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
COVID-19) และการประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) จานวน 31 ครั้ง แก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งจากในประเทศและ
จากต่างประเทศ
4. การให้ ข้ อ มู ล แก่ นั ก ลงทุ น ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ ถู ก เปลี่ ย นรู ป แบบมาใช้ เ ป็ น การประชุ ม ทางไกล
(Virtual Conference) ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จัดโดย บริษัทหลักทรัพย์ โดยมีการเข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 21 ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมจานวน 211 ราย
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
เว็บไซต์

:
:
:
:
:

เลขที่ 48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
0 2633 6868
0 2633 6855
ir@tisco.co.th
www.tisco.co.th
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4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น ให้มีหน้าที่รับผิดชอบการดาเนินงานทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมถึง การสั่ง
การอนุมัติ และดูแลการดาเนินการตามกลยุทธ์ของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนการกากับดูแลกิจการ และค่านิยมองค์กร คณะกรรมการมี
หน้าที่รับผิดชอบในการคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพและดูแลให้มีการสืบทอดตาแหน่ง
งาน นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีหน้าที่ กากับดูแลคณะผู้บริหารและมีความรับผิดชอบสูงสุดในการดูแลกลยุทธ์ความเสี่ยงและ
ความมั่นคงทางการเงิน รวมถึงวิธีที่บริษัทจัดโครงสร้างองค์กรและกากับดูแลตนเอง (สามารถดูรายละเอียด ขอบเขต อานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้ที่ ส่วนที่ 8 โครงสร้างการจัดการ)
จากความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงมีนโยบายในการคัดเลือกคณะกรรมการ ทั้งในระดับตัวบุคคลและระดับ
องค์คณะที่มีประสบการณ์เหมาะสมและหลากหลาย ประกอบไปด้วยคุณลักษณะและความสามารถที่จาเป็น อาทิเช่น ความซื่อสัตย์
สุจริต ความเป็นมืออาชีพ และความสามารถในการซักถามทาความเข้าใจเชิงวิเคราะห์ต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเป็นอิสระ
4.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
บริษัทกาหนดโครงสร้างและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ตลอดจนสัดส่วน
ของกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการมีความเหมาะสม
คณะกรรมการได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย
ความซื่ อ สั ตย์ ความสามารถในการให้ ความเห็ นที่ เ ป็ นอิ สระ ความเข้ า ใจในธุ ร กิ จ และสอดคล้ อ งกั บ กลยุ ทธ์ ข องกลุ่ มทิ ส โก้
โดยมีการกาหนดโครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสมและแนวปฏิบัติเบื้องต้นว่าด้วยสัดส่วนของกรรมการอิสระกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน และกรรมการจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อให้องค์คณะของคณะกรรมการมีความเหมาะสม
ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านมีวาระการดารงตาแหน่งเป็นเวลา 1 ปี คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับการเลือกตั้งใหม่
ทั้งคณะในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้ง โดยให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตาแหน่งต่อไปจนกว่าคณะกรรมการ
ชุดใหม่จะเข้ารับตาแหน่ง โดยกาหนดไว้ชัดเจนในข้อบังคับของแต่ละบริษัท เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสามารถอุทิศเวลาในการบริหารจัดการบริษัทได้อย่ างเต็มที่ จึงกาหนดให้
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงดารงตาแหน่งประธานกรรมการ กรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอานาจจัดการ ตาแหน่งใดตาแหน่ง
หนึ่งหรือหลายตาแหน่งในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ และดารงตาแหน่งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอานาจจัดการ หรือที่ปรึกษาที่
ทาหน้าที่เปรียบเสมือนกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน
โดยไม่นับรวมบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จากการปรับโครงสร้างหนี้ ตามที่กาหนดไว้ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารควรหลีกเลี่ยงการรับตาแหน่งหรืองานใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
นอกเหนือจากการกาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการไม่เป็นผู้บริหารระดับสูงแล้ว ประธานคณะกรรมการ
ยั งมี สถานะเป็ นกรรมการอิ สระ หรื อ กรรมการที่ ไม่ เป็ นผู้ บ ริ ห าร เพื่ อ ให้ มั่ นใจว่ ามี การตรวจสอบและถ่ วงดุ ลอ านาจระหว่ า ง
คณะกรรมการและคณะผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการจะไม่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยใด
เพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อยสามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบต้องไม่เป็น
ประธานในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกากับความเสี่ยงอีกด้วย
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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
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยคณะต่ า งๆ ได้ แ ก่ คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการก ากั บ ความเสี่ ยง คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทน และคณะกรรมการก ากั บดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการชุ ดย่อยแต่ ละคณะ
มีโครงสร้างและหลักเกณฑ์ด้านองค์ประกอบและการสรรหา 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
จัดทาและจัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่เกิดขึ้นแจ้งไปยังประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประจาทุกปี
คณะกรรมการมีบทบาทหลัก 2 ด้าน ได้แก่ บทบาทด้านผลการดาเนินงาน และบทบาทด้านการกากับดูแลกิจการ
แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทต้องให้ความสาคัญต่อการกาหนดนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดจนติดตาม ดูแล และ
ควบคุมการบริหารงานของบริษัทเพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายสาคัญต่างๆ ของบริษัทได้ถูกนาไปใช้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อกาหนด กฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อมาตรฐานจรรยาบรรณสูงสุด
(1) บทบาทด้านผลการดาเนินงาน - การกาหนดนโยบายและกลยุทธ์
คณะกรรมการต้องจัดให้มีแผนกลยุทธ์ระยะยาว ที่สะท้อนถึงแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการดาเนินธุรกิจในอนาคต
ของบริษัท ส่วนแผนธุรกิจระยะสั้น ควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ เพื่อที่ฝ่ายจัดการจะสามารถนาไปปฏิบัติและ
ประเมินผลได้อย่างสม่าเสมอ คณะกรรมการอนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณของกลุ่มทิสโก้ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและทบทวนจาก
คณะกรรมการบริหารแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานและการทาประมาณการ โดยฝ่ายจัดการในแต่ละปี
แผนการปฏิบัติงานจะครอบคลุมถึงตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานและเป้าหมายทางธุรกิจซึ่งในกรณีที่การดาเนินงานต่างไปจากแ ผนที่
กาหนดจะต้องมีการติดตามและวิเคราะห์อย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ยังมีการประเมินผล และรายงานการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
โดยฝ่ายจัดการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบความคืบหน้าอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ การดาเนินงานประสบผลสาเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมาย การติตตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอจะช่วยบ่งชี้ถึงความคลาดเคลื่อนของผลการปฏิบัติงานจาก
แผนงานที่ได้กาหนดไว้ เพื่อดาเนินการแก้ไขได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที
คณะกรรมการจะกาหนดนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการกากับควบคุมการดาเนินธุรกิจตามที่ได้รับ
มอบหมาย การบริหารทรัพยากรบุคคล การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน การตรวจสอบและการลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ระยะยาว และระยะสั้นของกลุ่มทิสโก้ ฝ่ายจัดการจะจัดเตรียมและนาเสนอนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อให้คณะกรรมการอนุมัติ
โดยคณะกรรมการจะต้องดูแลให้นโยบายและแนวปฏิบัติเป็นไปตามหลักการดาเนินธุรกิจของบริษัท นโยบายดังกล่าวช่วยให้ฝ่าย
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จัดการสามารถตัดสินใจดาเนินการได้ในสถานการณ์ต่างๆ เป็นการจากัดความผิดพลาดที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อันเป็นผลจากการ
ตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง
นโยบายจะต้องครอบคลุมกิจกรรมหลักทั้งหมดของบริษัท และจะต้องสามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมได้เพื่อ
รองรับแนวปฏิบัติใหม่หรือที่มีการปรับปรุง และสถานการณ์ของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดทานโยบายที่ชัดเจนเป็น ลายลักษณ์
อักษรสามารถป้องกันการสื่อสารที่ผิดพลาดได้ บริษัทจะทาธุรกรรมใหม่ได้ต่อเมื่อมีการจัดทานโยบายที่เกี่ยวข้องรองรับแล้วเท่านั้น
โดยคณะกรรมการควรจัดให้มีวิธีการประเมินผล และการรายงานกิจกรรมเสี่ยงที่เหมาะสม
ในการปฏิบัติตามนโยบายนั้นต้องมีการจัดทามาตรฐานการปฏิ บัติงานที่ชัดเจนโดยมีการสื่อสารมาตรฐาน
ดังกล่าวให้พนักงานทุกระดับของบริษัททราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้จะต้องมีแหล่งของข้อมูลอ้างอิงเพียงแหล่งเดียวเพื่อให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งหมด คณะกรรมการได้จัดให้มีมาตรฐานในการทบทวนปรับปรุงนโยบายเป็นครั้งคราวเพื่อให้นโยบายมี ความสอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ในทุกระยะดังที่กล่าวข้างต้น
กลุ่มทิสโก้ให้ความสาคัญในการดาเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
กลุ่มทิสโก้ไม่มีนโยบายสนับสนุนให้มีการทารายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน หรือการทารายการซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ทั้งนี้ หากเกิดรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณารายการดังกล่าวอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยจะรายงาน
และ/หรือ นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี บริษัทจะพิจารณารายการดังกล่าวเสมือนการทารายการปกติการค้าทั่วไป
บุคคลที่เข้าข่ายทีอ่ าจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่มีสิทธิในการอนุมัติการเข้าทารายการดังกล่าว
(2) บทบาทด้านการกากับดูแลกิจการ - การดูแลควบคุม ติดตามประเมินผล และความรับผิดชอบต่อผลงานในหน้าที่
แม้ว่าคณะกรรมการจะมอบหมายหน้าที่ที่สาคัญส่วนใหญ่ รวมทั้งการบริหารงานประจาวันให้แก่ ฝ่ายจัดการ
แล้วก็ตามคณะกรรมการยังคงมีความรับผิดชอบในการกากับดูแลและติดตามการดาเนินงานของบริษัทเพื่อการปฏิบัติตามบทบาท
ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีให้ครบถ้วน คณะกรรมการควรรับทราบถึงสภาพแวดล้อมในการดาเนินงานของบริษัทตลอดเวลา
รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท ซึ่งรวมถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โครงสร้างของกฎหมาย
และกฎระเบียบต่างๆ กรรมการควรตระหนักถึงภาระความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ และควรดูแลให้
บริษัทมีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการดาเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อกาหนดและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง กรรมการควรติดตามหาความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับสากล
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างสม่าเสมอ
ฝ่ า ยจั ด การจั ด ท ารายงานและน าเสนอให้ แ ก่ ค ณะกรรมการ โดยแสดงข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สถานะ
และผลประกอบการด้านต่างๆ อาทิ ข้อมูลทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินให้กู้ยืม สภาพคล่อง สภาวะและ
ความผันผวนของตลาด การลงทุน สินทรัพย์และหนี้สิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ เป็นเครื่องมือสาคัญที่
คณะกรรมการจะใช้ในการทาหน้าที่สอดส่องดูแลการดาเนินงานของบริษัท คณะกรรมการควรพิจารณารายงานและข้อมูลต่างๆ
เหล่านั้นด้วย ความรอบคอบ และระมัดระวังเพื่อให้ทราบถึงสัญญาณเตือนในด้านต่างๆ เช่น ผลประกอบการที่ถดถอย ความเสี่ยงที่
เพิ่มขึ้น การใช้อานาจในลักษณะที่ไม่ถูกต้องของฝ่ายจัดการ ปัญหาที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน การไม่ปฏิ บัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบรวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานดังกล่าว
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คณะกรรมการควรกาหนดให้ฝ่ายจัดการจัดส่งรายงานเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นประจา รวมทั้งให้
ฝ่ายจัดการแจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แนวโน้มทางการตลาด มาตรฐานทางธุรกิจการเปลี่ยนแปลง
ด้านกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ และตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจมหภาคเป็นประจา นอกจากนี้ คณะกรรมการควรกาหนดให้ฝ่ายจัดการ
มีหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงอุปสรรคในการแข่งขัน โอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ และขั้นตอนของ
ทางการซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท รวมทั้งกาหนดให้ฝ่ายจัดการจัดหาข้อมูลสนับสนุนให้แก่คณะกรรมการใน การวางแผน
กลยุทธ์ กาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง และการกากับดูแลกิจการของบริษัทด้วย
สาหรับหน้าที่ในการดูแลการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการควรดูแลให้แน่ใจว่าฝ่ายจัดการทราบถึงความเสี่ยง
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบและมีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอในการกาหนด
ตัวชี้วั ดความเสี่ ยงวิธี การประเมินความเสี่ยง กระบวนการสอบทานและควบคุมความเสี่ยงในรูปแบบต่ างๆ ของสถาบันการเงิ น
ทั้งนี้ คณะกรรมการควรให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทซึ่งฝ่ายจัดการจัดทาขึ้น
กลุ่มทิสโก้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของทางการ และมีหน้าที่ต้องจัดทา
รายงานต่างๆ เสนอต่อหน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแลเป็นจานวนมาก คณะกรรมการจึงมีความรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบ
ควบคุมต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า กลุ่มทิสโก้ได้ดาเนินการโดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ โดยที่ระบบควบคุม
ดังกล่าว จะเป็นเครื่องมือช่วยชี้เตือนให้เห็นถึงการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นได้
อย่างทันท่วงที
4.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการมีการประเมินตนเองเป็นประจาทุกปี ปีละ 1 ครั้ง
ซึ่ ง เปิ ด โอกาสให้ ก รรมการพิ จ ารณาผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการและยกประเด็ น ปั ญ หาต่ า งๆ ขึ้ น หารื อ (หากมี )
โดยการประเมินจะดาเนินการอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนองค์คณะและตัวบุคคลด้วยหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งหมายรวมถึง
หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกากับกาหนด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและเสนอแนะ
แนวทางการประเมินต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
การประเมินการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นเครื่องมือสาคัญในการประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการ
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการจะวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน ข้อเสนอแนะ ข้อควรสังเกตต่างๆ เพื่อนามาพิจารณาใช้ปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการดาเนินธุรกิจต่อไป
สาหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจาปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ได้ จั ด ให้ มี การประเมิ นตนเองของคณะกรรมการ จั ดท าเป็ น 2 ลั ก ษณะ กล่ า วคื อ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตนเองของ
คณะกรรมการทั้งคณะ (The Board of Director Performance Self-assessment) และการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลและ
การประเมินผลการปฏิ บัติงานแบบไขว้ (The Director’s Individual Self-Assessment and Cross-Evaluation) ซึ่งพิจารณาและ
อนุมัติโดยคณะกรรมการ
ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบไขว้ (The Director’s Individual Cross-Evaluation) จะใช้การสุ่มรายชื่อ
กรรมการเพื่อจับคู่การประเมินไขว้ จากนั้น เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมิ นผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้แก่
กรรมการ ดังนี้
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1. การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยประเมินจากการเปรียบเทียบระหว่าง
การปฏิบัติกับแนวปฏิบัติที่ดี และเชิงประสิทธิภาพ ได้แก่
1) นโยบายคณะกรรมการ
2) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
3) โครงสร้างของคณะกรรมการ
4) แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ
5) การจัดเตรียมและดาเนินการประชุมคณะกรรมการ
6) คุณลักษณะของกรรมการ
2. การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านรายบุ ค คลและการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านแบบไขว้ โดยประเมิ น ใน
เชิงประสิทธิภาพ ได้แก่
1) โครงสร้างของคณะกรรมการและคุณสมบัติกรรมการ
2) การจัดเตรียมและการเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการ
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ
จากนั้น คณะกรรมการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยส่งกลับมาที่
สานักเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและประเมินผล
สานักเลขานุการบริษัท สรุปผลการประเมินนาเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รายงาน
ผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
โดยสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ประจาปี 2563 พบว่า คณะกรรมการได้ปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติที่ดี และกรรมการส่วนใหญ่ให้คะแนนในเชิงประสิทธิภาพที่ระดับ “ดีมาก” และ “พึงพอใจ” กับทั้ง 6 หัวข้อการประเมิน
ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคลและแบบไขว้ พบว่า การปฏิบัติหน้าที่โดยรวมของ
กรรมการในเชิงประสิทธิภาพอยู่ในระดับ “ดีมาก” และ “พึงพอใจ” ทั้งนี้ คณะกรรมการยังได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่อไปด้วย
ในปี 2563 บริษัทได้จัดให้ มีการประเมิ นผลการปฏิบัติ งานด้ วยตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ได้แก่
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกากับความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการก ากั บดู แลกิ จการ ซึ่ งได้ ดาเนิ นการเป็นประจ าทุกปีด้ วยเช่ นกัน และเสนอผลการประเมิ นต่ อคณะกรรมการใน
การประชุมคณะกรรมการ ครั้ งที่ 1/2564 วั นที่ 24 กุมภาพั นธ์ 2564 ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิ บัติ หน้ าที่ ของคณะกรรมการ
ชุดย่อยในรอบปี 2563 ได้ถู กนาเสนอในรายงานของคณะกรรมการชุ ดย่ อยในแบบแสดงรายการข้ อมู ลประจาปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจาปีแล้ว
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังตระหนักถึงความโปร่งใสในการแต่งตั้งกรรมการ จึงได้ทบทวนและอนุมัติ นโยบาย
การประเมินความเป็นอิสระของกรรมการ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เพื่อนาหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้มาประเมินความเป็นอิสระ
ของกรรมการอิสระทุกท่านเป็นประจาทุกปี ไม่เพียงเฉพาะกรรมการที่มีวาระการดารงตาแหน่งเกิน 9 ปี เท่านั้น ซึ่งกรรมการอิสระ
แต่ละท่านจะถูกประเมินจากกรรมการทุกท่าน และเพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น การประเมิน
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ความเป็ นอิ สระนี้ จะถู กเก็ บไว้ เป็ น ความลั บและจั ดท าผลประเมิ นโดยเลขานุ การบริ ษั ท เพื่ อน าเสนอต่ อ คณะกรรมการผ่ า น
การพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จากการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ได้แก่ นายปลิว มังกรกนก รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์
เพรียบจริยวัฒน์ ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร นายสถิตย์ อ๋องมณี ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ และ ดร. กุลภัทรา สิโรดม พบว่า
กรรมการอิสระทุกท่านยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระได้เป็นอย่างดี
4.3 ค่าตอบแทน
เพื่อให้การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการมีความโปร่งใสและเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบ คณะกรรมการจึง
มอบหมายให้ ค ณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนก าหนดนโยบายการจ่า ยค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ กรรมการภายใต้
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบโดยกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายให้ มี หน้ า ที่แ ละความรั บ ผิด ชอบเพิ่ ม ขึ้น ควรได้ รับ ค่า ตอบแทนที่เ หมาะสมกับ หน้า ที่แ ละความรับ ผิ ดชอบที่ ได้ รั บ
มอบหมายนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะนาเสนอผลการพิจารณาต่อที่ ประชุมคณะกรรมการหรือประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการต่อไป ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องไม่สูงเกินความจาเป็นและสามารถ
เที ย บเคี ย งได้ กั บ อั ต ราทั่ ว ไปของธุ ร กิ จ เดี ย วกั น โดยพิ จ ารณาจากประสบการณ์ ความช านาญ ความตั้ ง ใจและทุ่ ม เทใน
การปฏิบัติงาน ประกอบกับผลงานหรือประโยชน์ที่กรรมการรายนั้นทาให้แก่บริษัท
4.4 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการศึกษาและอบรมในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามหลักสูตรเฉพาะทาง
เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบอย่างสม่าเสมอ โดยดาเนินการให้กรรมการทุกท่านเป็นสมาชิก
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งมีสานักเลขานุการบริษัทเป็นสื่อกลางในการติดตามดูแลข่าวสารในด้านต่างๆ
รวมถึงสนับสนุนการเข้าอบรมหลักสูตรและการอบรมที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียนเป็นประจา
ทุกปี ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งกาหนดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กรรมการทราบล่วงหน้าอย่างสม่าเสมอ
กรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเ ทศเพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทและผลการดาเนินงานที่ผ่านมาโดยผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้กรรมการใหม่มีความเข้าใจในธุรกิจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างเต็มที่ โดยส่งมอบคู่มือกรรมการ นโยบาย และแนวปฏิบัติของการกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ให้แก่กรรมการ
ทั้งนี้ กรรมการทุ กท่ านได้ รับการอบรมหลักสูตรที่ เกี่ ยวข้ องกับการปฏิ บัติ หน้ าที่ กรรมการแล้ ว และในปี 2563
มีกรรมการที่เข้าอบรมและสัมมนาอื่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น 10 ท่าน จาก 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 83.33
ของคณะกรรมการทั้งคณะ ปรากฏรายชื่อหลักสูตรอบรม/สัมมนาภายนอกและภายในดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. นายปลิว มังกรกนก

หลักสูตรอบรมและงานสัมมนา
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายนอก
 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน
 ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสาหรับผู้บริหารระดับสูง
โดย บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
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ชื่อ-นามสกุล
2. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล

3. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์

4. ศ. ดร. ปราณี ทินกร

5. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

6. นายสถิตย์ อ๋องมณี

7. ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์

หลักสูตรอบรมและงานสัมมนา
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน
 การพัฒนาความยั่งยืนองค์กร
โดย บริษัท เอสบีดีไอ จากัด
 ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสาหรับผู้บริหารระดับสูง
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 การพัฒนาความยั่งยืนองค์กร
โดย บริษัท เอสบีดีไอ จากัด
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หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน
 การพัฒนาความยั่งยืนองค์กร
โดย บริษัท เอสบีดีไอ จากัด
 ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสาหรับผู้บริหารระดับสูง
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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
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ชื่อ-นามสกุล
8. ดร. กุลภัทรา สิโรดม

9. นายซาโตชิ โยชิทาเกะ

10. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์

หลักสูตรอบรมและงานสัมมนา
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายนอก
 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน
 การพัฒนาความยั่งยืนองค์กร
โดย บริษัท เอสบีดีไอ จากัด
 ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสาหรับผู้บริหารระดับสูง
โดย บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
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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
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นอกเหนือจากการเข้าร่วมการอบรมและสัมมนา ในปี 2563 ข้างต้นแล้ว กรรมการและผู้บริหารระดับสูงยังได้ผ่าน
การอบรมหลักสูตรและงานสัมมนาต่างๆ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ 1
4.5 การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้
คณะกรรมการมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทนทาหน้าที่ จัดเตรียมและนาเสนอ
แนวทางการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ โดยแนวทางการประเมินดังกล่าวจะนาเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะทาการประเมิน โดยการประเมินจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน (Financial KPI) และตัวชี้วัดการปฏิบัติงานด้านที่ไม่ใช่การเงิน (Non-Financial KPI) ทั้งนี้ ตัวชี้วัดดังกล่าวจะสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายระยะสั้น เป้าหมายระยะกลาง และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท โดยคานึงถึงสถานการณ์และ
สภาวะธุรกิจในขณะนั้นๆ ร่วมด้วย
เพื่ อ ให้ การประเมิ นเป็ น ไปอย่ า งมี ประสิ ทธิ ภาพ คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ า ตอบแทนจึ ง จั ด ให้ มี
การประชุมร่วมกับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มทิสโก้ โดยไม่มีประธานเจ้าหน้าที่บ ริหารกลุ่มทิสโก้เข้าร่วมก่อนการ
ประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มทิสโก้ จะพิจารณาข้อมูลจากผลการประเมินของประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กล่าวคือ คณะกรรมการบริหาร
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คณะกรรมการก ากับความเสี่ ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกากั บดู แลกิ จการ ร่ วมกั บผลการประเมิ นจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเองอีกด้วย โดยผลการประเมินจะนาเข้าไปรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการ
4.6 แผนการกาหนดผู้สืบทอดตาแหน่ง (Succession Planning)
บริษัทได้มีการกาหนดผู้สืบทอดตาแหน่งงานที่สาคัญไว้ครบทุกตาแหน่ง เพื่อให้การดาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น
และต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดาเนินการดูแลให้มีการจัดทาแผน
สืบทอดตาแหน่งของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ และทบทวนแผนดังกล่าวเป็นระยะ เพื่อความเหมาะสม สาหรับงานใน
ตาแหน่งบริหาร คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้พิจารณาและประเมินผู้สืบทอดตาแหน่ง เพื่อนาเสนอคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของ
แต่ละตาแหน่งงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่มีคุณสมบัตเิ ข้าข่ายเหมาะสมที่สามารถสืบทอดในแต่ละตาแหน่งงาน
5. ความซื่อสัตย์และจริยธรรม
ความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นรากฐานทางธุรกิจที่สาคัญของกลุ่มทิสโก้ตั้งแต่แรกเริ่ม ทาให้ผู้มีส่วนได้เสียเชื่อมั่นว่า
กลุ่มทิสโก้และพนักงานจะประพฤติปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบด้วยมาตรฐานอันสูงสุด พนักงานจะได้รับการปลูกฝังให้ยึดมั่นในคุณค่า
เช่น ความเอาใจใส่ ความเชื่ อถือได้ ความซื่อสัตย์สุจริต ความจงรักภักดี ความมีวุฒิภาวะ ความเที่ยงธรรมความเคารพนับถือ
ความไว้วางใจ และความเป็นมืออาชีพ กลุ่มทิสโก้ถือว่า ความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของการเป็นพนักงานทิสโก้
บริษัทในกลุ่มทิสโก้ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานอัน
สูงสุดของกลุ่มทิสโก้ในเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมซึ่งรวมถึง
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 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการชุดย่อยมีอานาจในการตัดสินใจแทนคณะกรรมการ
เสนอความเห็ นหรื อข้ อเสนอแนะให้ คณะกรรมการตั ดสินใจตามกรอบที่ คณะกรรมการมอบหมาย หากจ าเป็ น เป็ นคราวๆ ไป
ซึ่งองค์คณะของคณะกรรมการชุดต่างๆ จะต้องมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ขอบเขตการดาเนินงาน ประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละท่าน และเป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สมาชิกในคณะกรรมการชุดอื่นที่มีส่วนได้เสียหรือ
อาจมีส่วนได้เสียในรายการใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณารายการดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

122

ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 9 การกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการมี การก าหนดบทบาทและแบ่ งแยกขอบเขต อ านาจหน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบระหว่ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกากับความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ อย่างชัดเจน โดยสรุปได้ดังนี้ (สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ส่วนที่ 8 โครงสร้างการจัดการ)
คณะกรรมการบริหาร รับผิดชอบงานในระดับปฏิบัติการซึ่งต้องมีการพิจารณาในรายละเอียดของนโยบาย การนาเสนอแผน
กลยุทธ์และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการในเรื่องการจัดสรรงบประมาณของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ขั้นตอนการดาเนินการ
การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการด้านอื่นๆ ตลอดจนทบทวนและกากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ์ รวมถึง
หลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่พิจารณาเรื่องเร่งด่วน ซึ่งในกรณีปกติต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ โดยเฉพาะกรณีที่ต้องตัดสินใจในช่วงที่ยังไม่มีการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งยังมีอานาจแต่งตั้งและให้คาแนะนา
คณะกรรมการชุดย่อยที่รับผิดชอบเฉพาะเรื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานภายในกลุ่มทิสโก้
บริ ษั ท ย่ อยแต่ ละบริ ษั ทอาจจั ดตั้ ง คณะกรรมการบริ หารได้ ตามข้ อก าหนดของทางการภายใต้ ห ลั กเกณฑ์ การก ากั บ
แบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่ งประเทศไทย เพื่ อให้ มั่นใจว่ าความรับผิดชอบที่ กาหนดโดยคณะกรรมการบริ หาร ของบริษั ทมี
การนามาใช้และปฏิบัติจริง
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 พร้อมทั้งกาหนดกลยุทธ์และแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายกลยุทธ์และความเสี่ยงที่บริษัทสามารถ
ยอมรับได้
บริษัทย่อยแต่ละบริษัทอาจจัดตั้งคณะกรรมการกากับความเสี่ยงได้ ตามข้อกาหนดของทางการ คณะกรรมการกากับความ
เสี่ยงของธนาคาร จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการกากับความเสี่ยงของบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่มของ
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากั บ ความเสี่ ย งของบริ ษั ท มี
การนามาใช้และปฏิบัติจริง
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 ร ณ พงศ์ ม ฆพั ฒ น์ เป็ น ประธานคณะกรรมการก ากั บ ความเสี่ ย ง ดร . จรั ส พงศ์ โชติ ก วณิ ช ย์
นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ และ นายชาตรี จันทรงาม เป็น กรรมการกากับความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการกากับดูแลและทบทวนรายงานทางการเงิน
การควบคุมภายใน การตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยัง มี
หน้าที่ในการทาให้มั่นใจว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างโปร่งใสและครบถ้วนสมบูรณ์ มีการถ่วงดุลและตรวจสอบที่เป็นอิสระใน
การจัดทารายงานทางการเงินซึ่งแสดงอย่างสมเหตุสมผล และเปิดเผยข้อมูลแก่นักลงทุนอย่างทันกาล คณะกรรมการตรวจสอบมี
หน้าที่พิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชีอิสระของทิสโก้ เพื่อตรวจสอบงบการเงินที่จัดเตรียมโดยผู้บริหาร กับให้ความเห็นต่อรายงานทาง
การเงินเหล่านั้นว่าได้แสดงฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ยอมรับ ตลอดจนทาหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์
กับผู้สอบบัญชีด้วย
บริษัทย่อยแต่ละบริษัทอาจจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ ตามข้อกาหนดของทางการ คณะกรรมการตรวจสอบของ
ธนาคาร จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย
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เพื่อให้มั่นใจว่าความรับผิดชอบที่กาหนดโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีการนามาใช้และปฏิบัติจริง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากคณะกรรมการ ประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระ จ านวน 3 ท่ า น ได้ แ ก่
รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ เป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายสถิตย์ อ๋องมณี และดร. กุลภัทรา สิโรดม
เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัททั้ง 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานรายงานทางการเงิน
ของบริษัท (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และ
เลขานุการบริษัท)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการกากับดูแลนโยบายและหลักเกณฑ์ใน
การสรรหากรรมการและผู้บริ หารระดับสูงสุ ดของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อปฏิบัติ หน้าที่เป็ น
คณะกรรมการ ประธานและรองประธานคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการในคณะกรรมการ ชุดย่อยเพื่ อ
พิจารณาแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ตลอดจนการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง (ได้แก่ คณะผู้บริหารและผู้บริหารที่รองลงมา 1
ลาดับขั้น) รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย
ซึ่งอยู่ภายใต้การกากับดูแลโดยหน่วยงานกากับตลาดทุนและการเงิน ได้แก่ ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้
จ ากั ด และบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น ทิ สโก้ จ ากั ด และน าเสนอต่ อ คณะกรรมการ นอกจากนี้ ยั ง มี หน้ าที่ ก าหนดและ
กากั บนโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทน และก าหนดเป้ าหมายสาหรั บการพิ จารณาจ่ ายค่ าตอบแทนตามผลงาน รวมถึ งก าหนด
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้และผู้บริหารระดับสูง เพื่อสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับบริษัทด้วย
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากคณะกรรมการ ประกอบด้ ว ยกรรมการ
จานวน 4 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร เป็น ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเป็นกรรมการ
อิสระ นายฮอน คิท ชิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) นายสถิตย์ อ๋องมณี และ ดร. กุลภัทรา สิโรดม เป็น กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ
ธุรกิจ และนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนกากับดูแลแนวปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร
ให้เป็นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากคณะกรรมการ ประกอบด้ ว ยกรรมการ จ านวน 3 ท่ า น ได้ แ ก่
ศาสตราจารย์ ดร. ตี รณ พงศ์ มฆพั ฒน์ เป็น ประธานคณะกรรมการก ากั บดู แลกิ จการ ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทิ นกร และ
ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ เป็น กรรมการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการเฉพาะกิจด้านต่างๆ ของบริษัท
 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลสายธุรกิจและการควบคุมหลักของกลุ่มทิสโก้ ได้รับการแต่งตั้ง

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจากการเสนอโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ เพื่อพิจารณา
กาหนดกลยุทธ์การดาเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และแผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณประจาปีของกลุ่มทิสโก้ และ
กากับการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ และนโยบายการกากับดูแลกิจการ ตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากสายงานต่างๆ ของกลุ่มทิสโก้ ได้รับการแต่งตั้งและ

มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โดยประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หารกลุ่ มทิ สโก้ เพื่ อ พิ จ ารณานโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ในภาพรวม ขีดจากัดความเสี่ยง และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ต้อง

124

ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 9 การกากับดูแลกิจการ

เสนอนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงผลจากการติดตามความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการรับทราบ
 คณะอนุ ก รรมการก ากั บกฎเกณฑ์ และการปฏิ บั ติ ง าน

ได้ รั บการแต่ งตั้ งโดยประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หารกลุ่ มทิ สโก้
เพื่อทาหน้ าที่ ทบทวนการปฏิบั ติงาน ความเสี่ ยงด้านปฏิบั ติการและกิจกรรมควบคุมภายใน เพื่ อให้ มั่นใจว่า มี การ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม ทั้งในด้านประสิทธิภาพการดาเนินงานและด้านควบคุมความเสี่ยง นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการ
กากับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงาน ยังมีบทบาทในการทาให้เกิดความเชื่อมั่นว่า บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิผลในกลุ่มทิสโก้ รวมทั้งทบทวนและพิจารณาแผนการจัดการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและข้อผิดพลาดที่มีนัยสาคัญ

 คณะอนุกรรมการความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ เพื่อทาหน้าที่

กาหนดนโยบายการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ
กลุ่มทิสโก้ กากับดูแลให้แน่ใจว่ากระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิผลในกลุ่มทิสโก้ รวมถึงกากับ ติดตาม และควบคุมกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก ตลอดจนกลยุทธ์และโครงการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสาคัญในมุมมองของ
ความเสี่ยงเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ เพื่อรับผิดชอบกาหนด

กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานด้านปฏิบัติการสารสนเทศสาหรับกลุ่มทิสโก้โดยมีหน้าที่ทาให้
เกิดความเชื่อมั่นว่า ศูนย์งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐาน เครื่องเซิร์ฟเวอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ และอุปกรณ์สานักงานทางานอย่างมี ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีหน้ าที่ในการทบทวน
ค่าใช้จ่าย และกากับการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนนโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศและ
โครงสร้างพื้นฐานภายในกลุ่มทิสโก้
 คณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคล ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ เพื่อทาหน้าที่ในการทบทวน

และพิจารณาโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างงาน แผนการสืบทอดตาแหน่ง การบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนของพนักงานในกลุ่มทิสโก้
คณะกรรมการเฉพาะกิจด้านต่างๆ ของธนาคารและบริษัทย่อยอื่น
 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารทิสโก้ ทาหน้าที่ควบคุมดูแลการรับนโยบายบริหารความเสี่ยงในภาพรวม

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

พิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหาของธนาคารทิสโก้ มีหน้าที่กาหนดแนวทางการพิจารณาสินเชื่อ และควบคุมระเบียบปฏิบัติใน
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การให้สินเชื่อในระดับรายการ เพื่อให้มีการดูแลและควบคุมความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่ครบถ้วน ทั้งนี้มีสายควบคุมสินเชื่อ
เป็ นหน่ วยงานสนั บสนุ นในการประเมิ นและติ ดตามควบคุ มการพิ จารณาสิ นเชื่ อในระดั บรายการ นอกจากนี้ ยั ง มี
ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ ทาหน้าที่สอบทานสินเชื่อ (Credit Review) และตรวจสอบกระบวนการพิจารณาสินเชื่อให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์
 คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหาของธนาคารทิสโก้ มีหน้าที่นานโยบายและกลยุทธ์ในการจัดการสินเชื่อที่มี

ปัญหาและการตั้งเงินสารองของกลุ่มทิสโก้ ซึ่งรวมถึงนโยบาย แนวปฏิบัติ และกระบวนการควบคุมเพื่อทบทวน จัดการ
และติดตามสินเชือ่ ที่มีปัญหา มาบังคับใช้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติของกลุ่มทิสโก้ รวมถึง
มีหน้าที่รายงานสินเชื่อที่มีปัญหา การกันสารอง และประเด็นที่มีนัยสาคัญทั้งหมดต่อ คณะกรรมการบริหารและคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทแม่เป็นประจาตามหลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย
9.3

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

9.3.1 การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึง
มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนมีความ
เข้ า ใจที่ เ พี ยงพอในด้ า นการเงิ น การธนาคาร รวมถึ ง ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พย์ เศรษฐกิ จ กฎหมาย เทคโนโลยี สารสนเทศ และอื่ น ๆ
โดยคานึงถึงความจาเป็นขององค์กร การกากับดูแลกิจการที่ดี และโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อสร้างความคิดเห็นที่หลากหลายใน
คณะกรรมการจากพื้ นฐานทางธุ รกิ จ และประสบการณ์ ที่ แตกต่ างกั น ในกรรมการแต่ ละท่ าน ตลอดจนให้ มี องค์ ประกอบที่ มี
ความหลากหลาย (Board Composition) ทั้งในด้านอายุ เพศ ความรู้ ความชานาญ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่สาคัญอื่นๆ
เพื่อให้สามารถรับความเห็นที่แตกต่างและแสดงข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจของบริษัทได้ โดยกาหนดให้มีจานวน
กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ ริหารมากกว่าจานวนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ในขณะที่จานวนตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
แต่ ละรายจะเป็ นไปตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น เพื่ อ การถ่ ว งดุ ลอ านาจอย่ า งเหมาะสม ทั้ งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณา
ค่าตอบแทนจะรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งเสนอชื่อบุคคลที่ควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระของ
บริษัทด้วย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้
ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด ดังรายละเอียดปรากฏในข้อ 9.1
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระ
แทนกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระในกรณีที่กรรมการพ้นตาแหน่งตามวาระหรือเลือกตั้ง กรรมการใหม่
เพิ่มเติม โดยหลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทเป็นดังนี้
1) ให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กาหนดจานวนผู้ที่จะดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นคราวๆ ไปโดยให้
มีจ านวนไม่น้ อยกว่า 5 คน โดยกรรมการจานวนไม่ น้ อยกว่ ากึ่งหนึ่ งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมี ถิ่ นที่ อยู่ ใน
ราชอาณาจักร และมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายกาหนด
2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือคูณด้วยจานวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มอี ยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ใน
กรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
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(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึง
มี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการ ที่จะพึงมี ให้
เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จานวนกรรมการที่จะพึงมี
3) ในการประชุ มสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้ เลือกตั้งคณะกรรมการทั้ งชุดพร้อมกั นในคราวเดี ยว แต่ ให้คณะกรรมการ
ชุดเดิมรักษาการในตาแหน่งเพื่อดาเนินกิจการของบริษทั ต่อไปพลางก่อนเท่าที่จาเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้า
รับหน้าที่ กรรมการผู้ออกไปนั้นจะได้รับเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
4) ผู้เป็นกรรมการนั้นเฉพาะแต่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้นที่จะตั้งหรือถอนได้ อย่างไรก็ดี ถ้าหากว่ามีตาแหน่งว่าง
ลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือสิ้นกาหนดเวลาดังที่ระบุไว้แล้วให้กรรมการที่
คงเหลืออยูต่ ั้งผู้อื่นขึ้นใหม่ให้เต็มที่ว่าง เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทั้งนี้ มติในการตั้งกรรมการ
ดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ แต่ผู้ที่ได้รับการตั้งจาก
กรรมการที่คงเหลือดังว่านี้ จะคงอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่ากาหนดเวลาที่กรรมการผู้ที่เข้าสืบตาแหน่งแทนชอบที่จะอยู่ได้
ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นถอนกรรมการผู้หนึ่งและตั้งผู้อื่นขึ้นไว้แทนที่ ผู้ที่รับแต่งตั้งนั้นให้อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่า
กาหนดเวลาที่กรรมการผู้ถูกถอนนั้นชอบที่จะอยู่ได้
5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่
ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
9.3.2 การสรรหาผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีความสามารถและคุณสมบัติที่
เหมาะสม เพื่อดารงตาแหน่งผู้บริหารสูงสุด โดยมีปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ประกอบการพิจารณา ได้แก่ คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ในสายงานด้านการเงิน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งควรมีแนวคิดและวิสัยทัศน์ ในการบริหารจัดการใน
แนวทางเดียวกับคณะกรรมการ เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรประสบผลสาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ซึ่งผู้บริหารสูงสุดและ
คณะกรรมการจะต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันตลอดจนมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
สาหรับตาแหน่งผู้บริหารอื่นๆ ผู้บริหารสูงสุดจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเพื่ออนุมัติ
9.3.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระนั้น บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
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
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3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา หรือผู้มีอานาจ
จัดการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจจัดการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตามลักษณะที่กาหนดโดยคณะกรรมการกากับตลาดทุน กับบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้
ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสอง (2) ปี
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษั ทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจา
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 น ายน 2561 ให้ สามารถด ารงต าแหน่ งกรรมการอิ สระอยู่ ต่ อไปเกิ น 9 (เก้ า ) ปี ได้ แต่ ต้ องไม่ เกิ น วั น ที่
1 พฤษภาคม 2565 และ
11. ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน หรือไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้
ไม่สามารถให้ความเห็น ตัดสินใจ หรือลงมติเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ
9.3.4 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา1
- ไม่มี –
1

ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2)
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9.4

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลุ่มทิสโก้ ซึ่งประกอบด้วย บริษัทและบริษัทย่อย วางแนวคิดการบริหารของกลุ่มทิสโก้เสมือนเป็นหน่วยธุรกิจเดียว เพื่อให้
มั่นใจว่ามีการกากับดูแลกิจการที่ดีและใช้ทรัพยากรที่มีร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างการบริหารระหว่างบริษัท ซึ่งเป็นบริษัท
แม่ และบริษัทย่อย ภายใต้กรอบดังกล่าว ทาให้มั่นใจว่าธุรกิจดาเนินไปในทิศทางเดียวกันและมีการกากับดูแลกิจการที่ดีด้วยมาตรฐาน
ที่เท่าเทียมกันทั้งองค์กร ทั้งนี้ บริ ษัท ในฐานะบริษัทแม่ ทาหน้าที่กากับดูแล กาหนดนโยบาย รวมถึงมาตรฐานและกลยุทธ์จาก
ส่วนกลางให้กับบริษัทย่อยในกลุ่มทั้งหมด บริษัทยังรวมศูนย์การควบคุมและหน่วยสนับสนุนทั้งหมดสาหรับบริษัทและบริษัทย่อย
ในขณะที่บริษัทย่อยจะเป็นหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ซึ่งทาหน้าที่ การตลาดและการขายลูกค้าสัมพันธ์ ตลอดจนการดาเนินธุรกรรม
และการควบคุมเครดิต
บริษัท ในฐานะบริษัทกากับดูแล เป็นผู้กาหนดทิศทางกลยุทธ์ของกลุ่ม แผนธุรกิจ และการจัดสรรทรัพยากรของบริษัทในกลุ่ม
ทั้ งหมด แม้ ว่ ากลุ่ มทิ สโก้ จะใช้ กระบวนการจั ดท าและด าเนิ นแผนกลยุ ทธ์ ทั้ งจากระดั บบนลงสู่ ล่าง และจากระดั บล่ างขึ้ นสู่ บน
แต่คณะกรรมการเท่านั้นที่มีอานาจสูงสุดในการอนุมัติรูปแบบธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนกลยุทธ์องค์กร แผนธุรกิจ และงบประมาณ
ด้านการเงิน ซึ่งนามาปฏิบัติโดยบริษัทในกลุ่มทิสโก้
ด้วยอานาจการบริหารตามที่ระบุ ในนโยบายก ากั บ ดู แลกิ จการ บริษัทจะเป็ นผู้ แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุ ด ย่ อ ย ของบริ ษั ทย่ อยทั้ งหมด ตลอดจนก าหนดนโยบายและกลยุ ท ธ์ ท างธุ รกิ จ อนุ มั ติ ธุ ร กรรมที่ มี นั ยส าคั ญ และติ ดตาม
ผลการดาเนินงานและประเด็นที่มีนัยสาคัญของบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแม่
หน่วยงานสนับสนุนและควบคุมทั้งหมดจะถูกรวมศูนย์ที่บริษัทแม่ เพื่อสร้างการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ส่งเสริ มความร่วมมือระหว่างกัน และเพิ่มพูนประสิทธิ ภาพและประสิทธิผ ลในการบริ หารงานของกลุ่ม ทั้งนี้ การบริ หารงานแบบ
รวมศูนย์ ครอบคลุมถึงการกากับดูแล กลยุทธ์และการวางแผน การเงินและบัญชี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมเครดิตการกากับ
และการควบคุมภายใน ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการพัฒนาธุรกิจและการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการโดยกลุ่มทิสโก้จะจัดทา
นโยบายกลางในด้านต่างๆ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์สาหรับบริษัทในกลุ่มทั้งหมด ในขณะที่บริษัทย่อยทาหน้าที่เป็นหน่วยธุรกิจเชิงกล
ยุทธ์ ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการด้านการเงินที่หลากหลายรูปแบบ มีบทบาทหลักในด้านการตลาดและการขาย ลูกค้าสัมพันธ์ การส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้า รวมถึงการดาเนินธุรกรรมและการควบคุมเครดิต โดยดาเนินธุรกิจภายใต้นโยบาย แนวทาง และกลยุทธ์
ที่บริษัทแม่กาหนด โดยมีการติดตามผลประกอบการและกิจกรรมหลักทางธุรกิจของบริษัทย่อย จัดทาเป็นรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทแม่อย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ การกากับดูแลในเรื่องการตัดสินใจและการควบคุมที่สาคัญ รวมถึงการตัดสินใจที่มีนัยสาคัญเกี่ยวกับ
การลงทุนหรือการเลิกกิจการ การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการควบรวมหรือการร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของบริษัท
ย่อย จะต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทแม่
นอกจากนี้ บริ ษั ทได้ มอบหมายผู้ บริ หารระดั บสู งและผู้ บริ หารของกลุ่ มที่ รั บผิ ดชอบดู แลหรื อก ากั บส่ วนงานหลั กที่ มี
ความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ มาเป็นพนักงานในสังกัดของบริษัท โดยบริษัทได้มอบหมาย (Secondment) ให้
ผู้บริหารดังกล่าวไปบริหารจัดการบริษัทย่อยเต็มเวลาโดยมีงานในความรับผิดชอบเช่นเดียวกับก่อนการโอนย้ายเพื่อให้มั่นใจว่า
สามารถอุทิศเวลาในการบริหารจัดการบริษัทดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ภายใต้นโยบายและแผนงานของกลุ่ม ซึง่ อนุมัติโดยคณะกรรมการ
เพื่อให้การทาหน้าที่ในการกากับดูแลบริษัทในกลุ่มเป็นไปภายใต้มาตรฐานเดียวกัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง1
บริษั ทมี การก าหนดขอบเขตหน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่บริษั ทมอบหมายให้ เข้ าไปบริหารจัดการ
1

ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
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บริษัทย่อยไว้อย่างชัดเจน มีการติดตามดูแลบริษัทย่อยให้ดาเนินการเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญต่างๆ อย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดูแลควบคุมให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ รวมทั้งมีการติดตามดูแล
ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกาหนด โดยการกากับดูแลดังกล่าว
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยรวมทั้งผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ทาหน้าที่ในการควบคุมดูแล รายละเอียด
ขอบเขต อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยปรากฏในหัวข้อย่อย 8.1 และ 9.2 สาหรับการทารายการ
ระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสาคัญ หรือการทารายการสาคัญอื่นใดของ
บริษัทย่อย เช่น การเลิกบริษัทย่อย การอนุมัติการเพิ่มทุนหรือลดทุน ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อนการทารายการดังกล่าว โดยที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด
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 อง กั บ
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้ได้รวบรวมแนวปฏิบัติทางด้านธุรกิจ กฎระเบียบและข้อบังคับ รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบ
ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม ทิ ส โก้ ไว้ ใ นคู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง าน (Compliance Manual) รวมทั้ ง ก าหนดนโยบายป้ อ งกั น และจั ด การความขั ด แย้ ง
ทางผลประโยชน์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจและให้บริการลูกค้า
กลุ่มทิสโก้ได้กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ซึ่งกาหนดให้ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน
เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และรายงานการซื้อขายต่อหน่วยงานกากับ และ
ห้ามผู้มีส่วนรับรู้ข้อมูลภายในซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงซื้อขายหุ้นบริษัท ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 7 วันก่อนวันทาการสุดท้ายของ
ทุกเดือน จนถึง 2 วันถัดจากวันประกาศงบการเงิน หรือรายการย่อแสดงหนี้สินและสินทรัพย์ของบริษัท
นอกจากนี้ กรรมการต้องเก็บข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับกลุ่มทิสโก้ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะไว้เป็นความลับ การซื้อขาย
หุ้นทิสโก้ด้วยข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะถือเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย นอกจากการห้ามซื้อขายหุ้นบริษัท โดยใช้
ข้อมูลภายในแล้ว กรรมการต้องไม่ให้ข้อมูลภายในต่อผู้อื่นเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวหรือวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตาม ตลอดจนมีหน้าที่
รักษาความลับของข้อมูลภายในที่ได้ทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับกลุ่มทิสโก้ เว้นแต่ได้รับ อนุญาติหรือมีหน้าที่ต้องเปิดเผยตาม
กฎหมาย และในกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต้องการซื้อขายหุ้นของบริษัท กรรมการต้องแจ้งต่อเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 1
วันก่อนการซื้อขายหุ้น ตามที่นโยบายการกากับดูแลกิจการกาหนด
กลุ่มทิสโก้มีมาตรการลงโทษการไม่ปฏิบัติตามแนวทางหรือระเบียบปฏิบัติที่กลุ่มทิสโก้กาหนด รวมถึงการนาข้อมูลภายในไป
ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นใด ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของบริษัท
9.6

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)
กลุ่มทิสโก้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ในรอบปีบัญชี 2563 เป็นจานวนเงินรวม
10,530,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.9 หรือ 490,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณงานผู้สอบบัญชี
เพื่อการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานบัญชีใหม่และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อัตราเงินเฟ้อ ตลอดจนปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นตาม
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จานวนสาขาและธุรกิจที่ขยายตัวของบริษัท ไฮเวย์ จากัด ทั้งนี้ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน
ทิสโก้ จากัด ลดลง เนื่องจากบริษัทได้ทาการชาระบัญชี ในปี 2563
9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)
ในปี 2563 กลุ่มทิสโก้ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น
9.7

การนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้

คณะกรรมการกากับดูแลกิ จการได้ นาเสนอการทบทวนการน าหลักการกากับดู แลกิจการที่ดีมาปรับใช้ในกลุ่มทิสโก้
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 พบว่า คณะกรรมการได้นาหลักการ
ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี สาหรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย น ปี 2560 (“CG Code”) ของสานั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ จรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ของสมาคมธนาคารไทย และหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในการนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็น อย่างดี รวมทั้ง
ได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อเทียบเคียงกับนโยบายการกากับดูแลกิจการและการดาเนินงาน
ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มทิสโก้ ในปัจจุบันอย่างละเอียดและมีความเห็นว่า กลุ่มทิสโก้มีนโยบาย มาตรการ และ
กระบวนการดาเนินงานที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติ ใน CG Code ให้เหมาะสมกับทิศทางการเติบโตทางธุรกิจ และแนวโน้มของ
บริษัทชั้นในระดับสากลแล้ว แต่ยังมีบางหลักปฏิบัติที่คณะกรรมการได้รับหลักการไว้และจะนามาปรับใช้ต่อไป ได้แก่
หลักปฏิบตั ิ CG Code

คาชี้แจง

1. คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมา
ช่วยในการกาหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็น ใน
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ
อย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยการดาเนินการ ดังกล่าว
ไว้ในรายงานประจาปี

คณะกรรมการเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการกากับ
ดู แ ลกิ จ การว่ า กระบวนการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการในปัจจุบัน เพียงพอแล้ว แต่อาจพิจารณาจัดให้มี
ที่ปรึกษาภายนอกได้ในอนาคต

2. คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายให้กรรมการอิ สระ
มี การด ารงต าแหน่ งต่ อ เนื่ องไม่ เกิ น 9 ปี นั บ จากวั น ที่
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก
ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดารงตาแหน่ง
ต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผล
ถึงความจาเป็นดังกล่าว

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

9.8 ข้อมูลการเปรียบเทียบปรับโดยธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- ไม่มี -

131

ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การดาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กลุ่มทิสโก้มุ่งมั่นในการพัฒนาและดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี โดยผนวกแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้า
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกลยุ ท ธ์ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ สร้ า งดุ ล ยภาพในการบริ ห ารจั ด การครอบคลุ ม ทั้ ง 3 มิ ติ ประกอบด้ ว ย
มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ขณะเดียวกันการบริหารจัดการด้าน
ความยั่ งยื นของกลุ่ มทิ สโก้ มิ ได้ พิ จารณาเพี ยงบริ บทความยั่ งยื นขององค์ กร ยั งบู รณาการประเด็ นความยั่ งยื นที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
อุตสาหกรรมการเงินการธนาคารและแนวทางการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต โดยกาหนดกลยุทธ์แนวทางการพัฒนาความยั่งยืน
เป็น 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านธรรมาภิบาล ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนามาบูรณาการเข้าสู่กระบวนการดาเนินงาน
หลักตามพันธกิจขององค์กรและดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีควบคู่ไปกับ
การสร้างคุ ณค่ าให้สังคมและสิ่งแวดล้อม สาหรั บการมุ่งสู่ การเป็ นธนาคารแห่ งความยั่ งยื น (Sustainable Banking) เพื่ อให้ เกิ ด
การดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมนั้น กลุ่มทิสโก้ ได้กาหนดกรอบความยั่งยืน (Sustainability Framework) ของกลุ่มเพื่อนามาใช้ใน
การกาหนดแนวทางการดาเนินการด้านความยั่งยืนตามหัวข้อความยั่งยืนที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสาคัญ โดยกรอบความยั่งยืน
ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารระดับสูง ซึ่งได้นามาผนวกเข้าสู่การดาเนินงานหลักตามพันธกิจของ
องค์ ก ร ตลอดจนร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นเป้ า หมายด้ า นการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ของนานาชาติ
(Sustainable Development Goals: SDGs) ที่ประกาศโดยองค์การสหประชาชาติ
จากกรอบความยั่งยืน (Sustainability Framework) ข้างต้น กลุ่มทิสโก้ได้นามากาหนดเป็นแผนดาเนินการด้านความยั่งยืน
ในระยะ 3 ปี (Sustainability Roadmap) และได้รับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารระดับสูง ซึ่งแผนดังกล่าวได้กาหนดการดาเนิน
การจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหัวข้อความยั่งยืนที่ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้ให้ความสาคัญ 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
กลุ่มทิสโก้สนับสนุนการดาเนินธุรกิจตามแนวทางการธนาคารเพื่อความยั่งยืนในด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบโดยจัดทา
นโยบายการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ กาหนดแผนการพัฒนาแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ และจัดทา
รายการสินเชื่อต้องห้าม รวมถึงสนับสนุนการลงทุนอย่างรับผิดชอบในบริษัทที่ดาเนินธุ รกิจโดยคานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และเปิดโอกาสให้ลูกค้ามีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม โดยนารายได้ส่วนหนึ่งจากการขาย
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน อาทิ โครงการกองทุนภูมิคุ้มกันบาบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) การเป็นสถาบันการเงินที่รับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล
กลุ่ ม ทิ ส โก้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น การตามนโยบายการให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า อย่ า งเป็ น ธรรม
(Market Conduct) อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าในการได้รับบริการที่คานึงประโยชน์ของลูกค้า มีการบริหารความเสี่ยง
องค์กรอย่างเหมาะสมและรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความสาคัญต่อการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในทุก
รูปแบบ นอกจากนี้กลุ่มทิสโก้ได้ให้ความสาคัญต่อการดูแลปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมควบคู่กับพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
3) การสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบ
กลุ่มทิสโก้ดาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
โดยขยายสาขา “สมหวัง เงินสั่งได้” การให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินและภัยทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube Channel ซีรี่ย์
ชุมชนสมหวังหมู่ 8 การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับมาตรการของทางภาครัฐ ลดการสัมผัส เว้นระยะห่างทางสังคม ให้บริการและ
อานวยความสะดวกลู กค้ าผ่ านระบบ Mobile Banking นอกจากนี้ ยังให้ ความสาคัญต่อการลดผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมโดยลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดาเนินงาน ลดการใช้กระดาษและพลังงานไฟฟ้า งดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารในสถานประกอบการ
ทุกแห่งของกลุ่มทิสโก้ 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) และกลุ่มธุรกิจการให้บริการทางการเงิน
(Financial Services Sector Disclosures) โดยระบุรายละเอียดเนื้อหาข้อมูลองค์กร แนวทางการบริหารจัดการ หัวข้อเรื่องความยั่งยืน
และตัวบ่งชี้การดาเนินงานที่มีนัยสาคัญในช่วงปี 2563 ที่ครอบคลุมการดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณา
ความเกี่ยวข้องและการส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนนาเสนอความเชื่อมโยงของการดาเนินงานขององค์กรกับ
เป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของระดับสากล ปี 2573 (SDG2030)
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
กลุ่มทิสโก้ให้ความสาคัญและมุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส พร้อมทั้งรณรงค์เรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
มาตลอดระยะเวลาของการดาเนินธุรกิจด้านการเงิน โดยปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยม
ขององค์ กร รวมถึ งการก าหนดแนวนโยบายและแนวปฏิ บั ติ เกี่ยวกั บการต่ อต้ านทุ จริ ต คอร์ รั ปชั นโดยระบุ เป็ นข้ อปฏิ บั ติ ในคู่ มื อ
การปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้งนี้ รายละเอียดนโยบายมีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทอย่างเป็นทางการในส่วนการกากับดูแล
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กิจการเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างทั่วถึง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มทิสโก้ ได้ที่เว็บไซต์ www.tisco.co.th)
การดาเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้แก่
1) กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกั บการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อป้องกันและลดโอกาสที่บริษัทจะถูกใช้เป็ น
ช่องทางในการทุจริต คอร์ รัปชันและการให้ สินบน ทบทวนประสิ ทธิ ภาพของนโยบายและแนวปฏิบั ติที่ เกี่ ยวข้ องอย่ างสม่าเสมอ
สอดคล้องกับตามแนวปฏิบัติที่ ดี ของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน สื่อสารสาระสาคัญของนโยบายและแนวปฏิบัติให้ผู้บริหารและ
พนักงานรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประกาศบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร การจัดทาสื่อการสอนในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดประชุมชี้แจงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการบรรจุการทดสอบความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชันให้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลประจาปีของพนักงาน (Compulsory KPI)
2) กาหนดและปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับของขวัญให้มีความเข้มงวดมากขึ้น โดยกาหนดห้ามรับของขวัญ หรือสิ่ง
ตอบแทนรูปแบบใดๆ ทุกประเภทจากลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจในทุกวาระโอกาส กรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธการรับได้
กลุ่มทิสโก้จะนาไปบริจาคเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์กับมูลนิธิทิสโก้ หรือองค์กรการกุศลอื่น โดยกลุ่มทิสโก้มีการประกาศ
นโยบายการงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 บนหน้าเว็บไซด์ขององค์กร รวมถึงจัดทาหนังสือขอความร่วมมือยังลูกค้า คู่ค้า
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ในการงดให้ของขวัญกับพนักงานและผู้บริหาร
3) จัดให้มีนโยบายการรับแจ้ งเบาะแส (Whistleblowing Policy) และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสทั้งจาก
บุคคลภายนอกและจากพนั กงานภายใน โดยประกาศช่องทางรับแจ้งเบาะแสจากบุคคลภายนอกไว้ บนหน้าเว็บไซด์ขององค์กร
ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับจะถูกนาไปสืบหาข้อเท็จจริง โดยจัดเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ
4) ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจาทุกปี โดยมีการรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
พิจารณา
5) ในส่วนของการแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชัน
ก. จัดส่งหนังสือเชิญชวนคู่ค้าให้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปยังบริษัทคู่ค้าของกลุ่มเป็น
รายบริ ษั ท พร้ อมกั บการน าส่ ง จรรยาบรรณคู่ ค้ า ที่ ผนวกเรื่ องการต่ อต้ านทุ จริ ต คอร์ รั ปชั น ไว้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
จรรยาบรรณคู่ค้า
ข. แสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันผ่านการร่วมกิจกรรมกับองค์กร สมาคม หรือ กลุ่มความร่วมมือ
อื่นที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในปี 2563 นับเป็นปีที่ 10 ที่กลุ่มทิสโก้ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กรเอกชนในการแสดงออกถึงการสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้
แนวแนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว “Power of Data“ ซึ่งจัดขึ้นในวันต่อต้าน คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เมื่อวันที่
15 กันยายน 2563 ที่ผ่านมาด้วย
6) เปิดเผยผลประเมินการดาเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยกลุ่มทิสโก้มีระดับผลการประเมินปัจจุบันอยู่ในระดับ 4 คือเป็น
บริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai CAC)” และอยู่ระหว่างการปรับปรุงไปสู่
ระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับที่มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันไปยังคู่ค้าหรือบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ
7) บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทางการสนับสนุน
การป้องกันคอร์รัปชันเช่นกัน
ก. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด มีการเปิดเผยผลประเมินความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน
ของบริษัทจดทะเบียนนั้นไว้ในบทวิเคราะห์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ลงทุน
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ข. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด มีการเปิดเผยผลประเมินความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
คอร์รัปชันของหลักทรัพย์ที่ลงทุนไว้ในเอกสารเผยแพร่กองทุน และนาผลการประเมินดังกล่าว รวมถึงฐานะการเป็น
สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยเป็นหนึ่งในปัจจัยในการพิจารณาลงทุนสาหรับกองทุนภายใต้
การจัดการของบริษัท
รางวัลแห่งความสาเร็จจากการดาเนินงานในปี 2563
จากความมุ่งมั่นในการพั ฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วย
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
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด ได้รับ รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น 2020 (OUTSTANDING
ASSET MANAGEMENT COMPANY AWARD 2020) ในงานประกาศรางวัล SET Awards 2020 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและวารสารการเงินธนาคาร ในฐานะบลจ. ที่มีผลงานโดยรวมดีเด่น สามารถสร้างผลตอบแทนจากการบริหารจัดการกองทุนได้
อย่างดี มีกองทุนที่เป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนอย่างเหมาะสม ความสามารถในการระดมเงินจากการขายหน่วยลงทุน และสามารถ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือข้องบังคับต่างๆ ที่วางไว้ได้อย่างต่อเนื่อง
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
ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มที่มีมูลค่าทางการตลาดมากกว่า 10,000 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ในการประกาศผลสารวจการ
รายงานด้านการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 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) หรือกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100
ประจาปี 2563 จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 นับตั้งแต่เริม่ มีการจัดอันดับกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ในปี 2558
ผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” (ปีที่ 6)
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี 2563ด้วย
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 รวมทั้งการตอบสนองต่อเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs
รางวัลปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร”
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) รับรางวัลรองชนะเลิศปฏิทินดีเด่นชนิดตั้งโต๊ะ ชุด “TISCO Calendar 2020”
ประเภทจรรโลงสั งคมและสภาวะแวดล้ อมในปั จจุ บั น ในงานประกาศผลรางวั ลปฏิ ทิ นดี เด่ น “สุ ริ ยศศิ ธร” จั ดโดยสมาคมนั ก
ประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
รางวัลโครงการนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2563
กลุ่มทิสโก้ รั บรางวัลโครงการนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจาปี 2563 หรื อ THAILAND HR
INNOVATION AWARDS 2020 จากผลงานโครงการ “TISCO OASIS เปิดรับ ปรับใช้ ให้ต่อ” ที่จัดโดย สมาคมการจัดการงานบุคคล
แห่งประเทศไทย (PMAT) ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (FTPI) และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (NIDA)
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
รางวัลกองทุนยอดเยี่ยม จาก Morningstar
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด ได้รับรางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยมปี 2020 ประเภทกองทุนหุ้นขนาด
กลางและเล็ก จาก MORNINGSTAR THAILAND FUND AWARDS 2020 จากการบริหาร กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
(TISCOMS) อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้กองทุนมีผลการดาเนินงานเติบโตอย่างโดดเด่น
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รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จากัด ได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 หรือ BEST MUTUAL FUND OF
THE YEAR 2020 ประเภทกองทุนตราสารทุนทั่วไป (Equity General) จากงาน Money & Banking Awards 2020 Live Virtual จัดโดย
วารสารการเงินธนาคาร จากการบริหารจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ให้มีผลการดาเนินงานที่โดดเด่น
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" ของกลุม่ ธุรกิจการเงิน นับเป็นปีที่ 2 ในงานมอบรางวัล “IAA AWARDS FOR LISTED
COMPANIES 2020” จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจและมีความ
เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ซึ่งคัดเลือกจากการเสนอชื่อและให้คะแนนจากนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน
นักวิเคราะห์กลุ่มพลังงานยอดเยี่ยม ประจาปี 2563
คุณวัฒนา ปัญญาวัฒนากุล บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จากัด ได้รับรางวัลนักวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยมกลุ่มพลังงาน
ประเภทนักลงทุนรายสถาบัน ในงานมอบรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจาปี 2563 (IAA BEST ANALYST AWARDS 2020)
จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
รางวัลนักวิเคราะห์กลุ่มเทคโนโลยีดีเด่น (Outstanding) ประจาปี 2563
คุณฐาปน พานิช หัวหน้าสานักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จากัด ได้รับรางวัล Outstanding กลุ่มเทคโนโลยี ประเภทนัก
ลงทุนรายสถาบัน ในงานมอบรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจาปี 2563 (IAA BEST ANALYST AWARDS 2020) จัดโดย
สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
รางวัลนักวิเคราะห์ทางเทคนิคยอดเยี่ยม ประจาปี 2563
คุณวิวัฒน์ เตชะพูลผล รองกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ทางเทคนิค บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จากัด ได้รับรางวัล
นั กวิ เคราะห์ ยอดเยี่ ยม กลุ่ มนั กวิ เคราะห์ ทางเทคนิ ค (ไม่ แยกประเภทนั กลงทุ นรายบุ คคลและรายสถาบั น ) ในงานมอบรางวั ล
นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจาปี 2563 (IAA BEST ANALYST AWARDS 2020) จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
รางวัลทีมวิเคราะห์การลงทุนดีเด่น (Outstanding)
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด ได้รับรางวัลทีมวิเคราะห์การลงทุนดีเด่น (Outstanding) ประเภทนักลงทุนรายสถาบัน ในงาน
มอบรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจาปี 2563 (IAA BEST ANALYST AWARDS 2018) จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
กลุ่มทิสโก้ได้ตระหนักและให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน
ที่ดีเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มทิสโก้สามารถดาเนินธุรกิจได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน
โดยเริ่มต้นตั้งแต่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้มีการดาเนินการธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาลและโปร่งใส มีการกาหนดโครงสร้าง
การบริหารจัดการที่ มีการถ่วงดุล การกาหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานกลางที่สาคั ญเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้
ทุกบริษัทภายใต้กลุ่มทิสโก้มีการนาไปปฏิบัติใช้ภายใต้มาตรฐานและระบบการควบคุมที่เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน รวมถึงมีการจัดทา
จรรยาบรรณพนักงาน การกาหนดบทลงโทษทางวินัย และการกาหนดช่องทางและกระบวนการรับข้อร้องเรียนที่เหมาะสม
การกากับดูแลระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
การกากับดูแลการดาเนินธุรกิจและความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของกลุ่มทิสโก้อยู่ภายใต้การดูแลของ
คณะกรรมการบริษัทผ่านทางคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีโครงสร้างการกากับดูแลกิจการและควบคุม
แบบรวมศูนย์อยู่ที่บริษัทและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีโครงสร้างสาคัญดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารของบริษัท กากับดูแลการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในทั้งหมดของกลุ่มทิสโก้โดยมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านต่างๆ และมอบหมายให้กากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมตามหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายสาหรับบริษัทซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดูแลความเสี่ยงและ
ควบคุ มการปฏิ บัติ งานที่ เกี่ยวข้องแบบรวมศูนย์ โดยแบ่ งออกเป็น คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ ยง คณะอนุกรรมการกากั บ
กฎเกณฑ์และการปฏิบัติงาน คณะอนุกรรมการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับธนาคารซึ่งเป็นบริษัทย่อยภายในกลุ่มทิสโก้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจที่ทาหน้าที่กากับดูแลการบริหารจัดการ
ความเสี่ ยงในส่ วนที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บการด าเนิ นธุ รกิ จธนาคารพาณิ ชย์ โดยแบ่ งออกเป็ น คณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ย ง
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อและคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา เป็นต้น ในส่วนของบริษัทย่อยอื่นๆ ภายในกลุ่มทิสโก้นั้น
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจอื่นๆ เพื่อดูแลความเสี่ยงและควบคุมการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับความสาคัญและ
ความซับซ้อนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องของแต่ละบริษัทตามความจาเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
การควบคุมของบริษัทในกลุ่มทิสโก้มีการดาเนินการภายใต้แนวนโยบายแบบรวมกลุ่ม ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายการควบคุมภายใน
นโยบายการกากับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนถึงนโยบายและแนวปฏิบัติงานกลางที่กาหนดโดยบริษัทใหญ่
2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทาหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการ
ควบคุ มภายในซึ่ งก าหนดและก ากั บดู แลโดยคณะกรรมการบริ หาร รวมถึ งความมี ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในที่มีการจัดทาโดยฝ่ายจัดการ
ของทางบริษัทเป็นประจาทุกปีก่อนนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาในส่วนของการกากับดูแล คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทมีการทบทวนนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน กากับดูแลความเหมาะสมของ
ระบบการควบคุมภายในผ่านการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ รวมถึง
กากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกากับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงานและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทย่อยต่างๆ
เพื่อประเมินความถูกต้องตามควรของรายงานสถานะทางการเงินของบริษัท ความโปร่งใสของการดาเนินธุรกิจ ความเพียงพอเหมาะสม
ของระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในของทุกการปฏิบัติงาน และการดาเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการปฏิบัติงานที่เป็นไป
ตามข้อกาหนดกฎหมายและข้อกาหนดที่มีการบังคับใช้จากทางการ สาหรับบริษัทย่อยอื่นที่มีความสาคัญและอยู่ภายใต้การกากับ
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ดูแลของหน่วยงานกากับดูแลจะกาหนดให้มีการจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและการรายงานระบบการควบคุมและตรวจสอบ
ภายในของแต่ละบริษัทย่อย และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหญ่
สรุปภาพรวมระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
กลุ่มทิสโก้ได้มีวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ ทั้งในระดับภาพรวมขององค์กรไปจนถึง
ระดับกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายของการดาเนินงาน (Operations) อย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) และนาเสนอรายงาน (Reporting) ได้อย่างเหมาะสม
และน่าเชื่อถือ การบริหารความเสี่ยงเป็นการกรอบการดาเนินการขององค์ประกอบต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กันที่เริ่มตั้งแต่การกากับดูแล
และสร้างวัฒนธรรมขององค์กรเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง การกาหนดวัตถุประสงค์ของกลยุทธขององค์กรที่ประสานและ
เชื่อมโยงกับกระบวนการจัดการความเสี่ยง การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์
ดังกล่าว การกากับดูแลการดาเนินการ ตลอดจนถึงการสื่อสารและการรายงาน ระบบการควบคุมภายในเป็นหนึ่งในส่วนสาคัญของ
การบริหารความเสี่ยงและเป็นส่วนทีส่ ร้างมูลค่าและเสริมสร้างประสิทธิภาพของการดาเนินการซึ่งกันและกัน
กลุ่มทิสโก้ได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการควบคุมภายใน เริ่มตั้งแต่การกาหนดให้ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเป็นหนึ่งในคุณค่าหลักขององค์กร การกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การจัดให้มีโครงสร้าง
สายการรายงานที่มีความถ่วงดุลและการกาหนดอานาจในการสั่งการรวมถึงความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับลักษณะงานเพื่อให้องค์กร
บรรลุวัตถุประสงค์ และการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความชานาญในการปฏิบัติงาน ในส่วนของ
การกากับดูแลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัททาหน้าที่ในการกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหารรวมถึงประสิทธิภาพ
ของการควบคุมและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่อย่างเป็นอิสระผ่านการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุม ในขณะที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ทาหน้าที่ในการกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท กรรมการและผู้บริหารของกลุ่มทิสโก้ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มทิสโก้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นอย่างดี โดยจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการกากับดูแล
ความเสี่ยง ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการสรรหากรรมการที่จะมาดารงตาแหน่งเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นอิสระในการกากับดูแล
ความเสี่ยงขององค์กร นอกจากนี้ได้มีการแต่งตั้งและมอบหมายคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทาหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทา
นโยบายบริหารความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยงสาหรับความเสี่ยงที่สาคัญ กาหนดขีดจากัดความเสี่ยงและการติดตามและ
ควบคุมความเสี่ยง ทาการประเมินและวัดระดับความเสี่ยงที่สาคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยง
ด้านการจัดหาเงิน ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการรวมถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงด้านการทุจริต การจัดการ
ภายใต้ กรอบการบริ หารความเสี่ยงมีการกาหนดให้หน่ วยงานบริหารความเสี่ยงท าหน้าที่ ติดตามผลการปฏิบั ติตามแนวปฏิบั ติ
ด้านการบริหารความเสี่ยงและรายงานความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างสม่าเสมอ และจะมี
การตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินธุรกิจของทุกบริษัทภายในกลุ่มทิสโก้มีการปฏิบัติงานภายใต้ระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการปฏิบัติงาน สามารถลดความเสี่ยงที่อาจจะทาให้ไม่บรรลุวัตถุ ประสงค์และ/หรืออาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อองค์กร กลุ่มทิสโก้มีการออกแบบระบบการควบคุมแบบรวมศูนย์ มีการกาหนดแนวนโยบายและแนวทางการควบคุม
หลักและอานาจอนุมัติดาเนินการที่เหมาะสมและบังคับใช้สาหรับทุกบริษัทภายในกลุ่มทิสโก้ รวมถึงการติดตามและกากับดูแล
การปฏิบัติงานเพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันภายในกลุ่มทิสโก้ นอกจากนี้ ภายใต้กรอบการควบคุมของกลุ่มทิสโก้
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มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้รับผิดชอบในการกาหนดกิจกรรมการควบคุม ผู้ ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามและกากับดูแล และผู้ประเมิน
ประสิทธิภาพของการควบคุมเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการตรวจสอบอย่างเหมาะสม
กลุ่ มทิ สโก้ มี การพั ฒนาระบบสารสนเทศอย่ างต่ อเนื่ องเพื่ อ พั ฒนาคุ ณภาพของข้ อมู ลและการสื่ อสารข้ อมู ลได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพทันเวลา ตลอดจนถึงการจัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นเพื่อกากับดูแลและสนับสนุนให้
เกิ ดการควบคุมภายในที่สามารถด าเนิ นไปได้ ตามแนวทางและบรรลุ วัตถุประสงค์ ที่ก าหนดไว้ รวมถึงการกากับดูแลให้ เกิ ดการ
ปฏิ บัติ งานตามแนวปฏิบั ติ เกี่ ยวกั บเทคโนโลยี สารสนเทศที่ เหมาะสมเพี ยงพอ นอกจากนี้ กลุ่ มทิสโก้มี การก าหนดช่ องทางและ
กระบวนการในการสื่อสารข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรที่เหมาะสมและจาเป็น เพื่อให้สามารถสื่อสารข้อมูลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ กลุ่มทิสโก้มีการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน มีการจัดให้มีช่องทางการรายงานและสื่อสารข้อมูลข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในต่อบุคคลที่รับผิดชอบเพื่อให้
มีการกาหนดมาตรการในการดาเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการกาหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบผ่านการปฏิบัติหน้าที่
ของหน่วยงานตรวจสอบและหน่วยงานกากั บที่ท าหน้ าที่ในการประเมิ นประสิ ทธิภาพของระบบการควบคุมและการปฏิบัติ ตาม
กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่กากับดูแลตามแผนงานที่กาหนด ผลการกากับดูแลและการตรวจสอบการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในมีการกาหนดให้รายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 เมื่ อวั นที่ 24 กุ มภาพันธ์ 2564 โดยกรรมการอิสระทั้ง 6 ท่านซึ่ งรวมกรรมการ
ตรวจสอบ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่จัดทา
โดยฝ่ายบริหารและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแบบประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทครอบคลุม 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุม การปฏิบัติ งาน ระบบ
สารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมู ล และระบบการติ ดตาม คณะกรรมการมี ความเห็ นว่ า ระบบการควบคุ มภายในของบริ ษั ทมี
ความเพียงพอและเหมาะสมต่ อการดาเนินธุ รกิจ โดยบริษั ทได้ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและบุคลากรอย่ างเพี ยงพอที่จะ
ดาเนินการตามระบบการปฏิบัติงานที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีกระบวนการติดตามควบคุมดูแลการดาเนินงานของ
บริษัทย่อยให้สามารถดาเนินธุรกิจภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันการทาธุรกรรมที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ได้
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือ
ผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 7 รายงาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่ได้มีความเห็นเพิ่มเติมต่อ
ระบบควบคุมภายในของบริษัทในปี 2563 แต่อย่างใด
11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
(1) หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department)
กลุ่มทิสโก้ได้มอบหมายให้ นางสาวชื่นจิต ตระการรัตติ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ด้านการตรวจสอบที่เหมาะสมต่อการดารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานผู้ตรวจสอบภายใน โดยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ
ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง นางสาวชื่นจิต ตระการรัตติ ได้รับมอบหมายให้ดารงตาแหน่งเลขานุการของ
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คณะกรรมการตรวจสอบอีกตาแหน่ งหนึ่ งด้วย โดยคุณสมบั ติของผู้ด ารงตาแหน่ งหั วหน้ า หน่ วยงานตรวจสอบภายในปรากฎใน
เอกสารแนบ 3
(2) หัวหน้าหน่วยงานกากับ (Corporate Compliance Department)
กลุ่ มทิ สโก้ มอบหมายให้ นางดุ ลยรั ตน์ ทวี ผล ด ารงต าแหน่ งเป็ นหั วหน้ า หน่ วยงานก ากั บ (Corporate Compliance
Department) เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการ ทั้งนี้ หน่วยงานกากับอยู่ภายใต้สายบังคับบัญชาของ
สานั กก ากับดูแลกิจการ (Governance Office) ซึ่งกลุ่ มทิสโก้ มอบหมายให้นายไพรั ช ศรีวิ ไลฤทธิ์ ดารงตาแหน่ ง ผู้ ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่อาวุโส สานักกากับดูแลกิจการ โดยมีคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าปรากฎในเอกสารแนบ 3
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12. รายการระหว่างกัน
บริ ษั ท ได้ เ ปิ ดเผยอยู่ ใ นหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้ อ 4.35 รายการธุ รกิ จ กั บบุ ค คลหรื อ กิ จการที่เ กี่ ย วข้ อ งกั น
ซึ่งปรากฎในงบการเงินรวมของบริษัทปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ บริษัทมีรายการทางธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มและบุคคลหรือ
บริษัทในกลุ่มซึ่งเทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้าทั่วไป
12.1 ความจาเป็นและความสมเหตุผลของรายการ
การทารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นดังกล่าว มีความจาเป็นและมีความสมเหตุผลของการทารายการเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของกลุ่ม ซึ่งเป็นรายการที่สนับสนุนการดาเนินธุรกิจปกติของกลุ่มทิสโก้และเป็นไปตามเกณฑ์กากับแบบรวมกลุ่มของธนาคาร
แห่งประเทศไทย โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
12.2 มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิการทารายการระหว่างกัน
บริษัทจะพิจารณาการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ด้วยมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติ
ที่ไม่แตกต่างจากรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก ผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในรายการใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
การอนุมัติรายการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทได้ให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อระบบการบริหารงานการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบการกากับดูแล
กิจการที่ดี (Good Governance) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัด
ให้มีนโยบายการทารายการระหว่างบุคคล/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง (Related Party Transaction Policy) และบังคับใช้
กับบริษัทในกลุ่มทิสโก้ทั้ งหมด บริษัทจึงไม่มีนโยบายสนับสนุนการทารายการระหว่างกันกับบุ คคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
อย่างไรก็ตาม หากต้องมีการทารายการ รายการดังกล่าวจะเป็นไปตามธุรกิจปกติของกลุ่มทิสโก้
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ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
13.1 งบการเงิน
สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี
งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ผู้สอบบัญชีสำหรับงบกำรเงินของบริษัท และงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ได้แก่ นำงสำวสมใจ คุณปสุต ผู้ สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 4499 จำกบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด โดยรำยงำนของ
ผู้สอบบัญชีสรุปได้ดังนี้
จำกกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำ งต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และ
เฉพำะของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
และได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน มำถือปฏิบัติในกำรจัดทำงบกำรเงิน
ปีปัจจุบัน และเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมในหลำย
ภำคส่วน ซึ่งอำจนำมำซึ่งควำมไม่แน่นอนและอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสด ในอนำคต และจำกผลกระทบ
ของสถำนกำรณ์ดังกล่ำว กลุ่มบริษัทได้จัดทำงบกำรเงินโดยเลือกนำแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เรื่อง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวสำหรับ
กิจกำรที่ให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ที่ประกำศโดยสภำวิชำชีพบัญชี
มำถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้แสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไขต่อกรณีข้ำงต้นแต่อย่ำงใด
งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผู้สอบบัญชีสำหรับงบกำรเงินของบริษัท และงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ได้แก่ นำงสำวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 4499 จำกบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด โดยรำยงำนของผู้สอบ
บัญชีสรุปได้ดังนี้
จำกกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำ งต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และ
เฉพำะของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผู้สอบบัญชีสำหรับงบกำรเงินของบริษัท และงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ได้แก่ นำงสำวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 4499 จำกบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด โดยรำยงำนของผู้สอบ
บัญชีสรุปได้ดังนี้
จำกกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และ
เฉพำะของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
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ตารางสรุปงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและการร่วมค้าสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ ค้างรับ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบีย้ ค้างรับและรายได้ดอกเบีย้ ที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ ค้างรับ
หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู้
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี ัวตนสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ
สินทรัพย์อนื่
รวมสินทรัพย์
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1,220,207
38,212,028
2,173,020
62,095
9,953,256
804,925

1,102,557
45,300,141
21,907
9,363,032
813,602

1,191,800
54,071,389
5,685
9,012,345
800,151

244,355,748
1,901,983
246,257,731
(19,544,201)
(11,825,544)
214,887,986
29,671
27,334
2,921,739
885,486
214,268
766,444
1,058,180
2,226,573
275,443,212

263,569,157
1,240,929
264,810,086
(20,743,017)
(10,709,365)
(7,343)
233,350,361
18,429
30,304
2,984,152
329,460
1,324,904
1,164,066
2,340,175
298,143,090

261,056,899
642,526
261,699,425
(20,402,559)
(11,665,492)
(8,146)
229,623,228
10,857
39,388
2,992,229
448,222
991,525
948,528
2,409,287
302,544,634
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บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
หนี้สนิ และส่วนของเจ้าของ
หนี้สนิ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ ยืม
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
ภาษีเงินได้นติ ิบคุ คลค้างจ่าย
หนี้สินอืน่

203,472,825
5,807,646
1,284,765
12,825,919
828,590
1,691,054
1,097
1,033,041
735,903
495,672
7,804,621
235,981,133

รวมหนี้สนิ
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216,084,551
4,656,133
306,867
25,016,919
1,485,868
820,545
1,005,621
911,330
8,659,142
258,946,976

193,108,310
4,374,674
238,219
10,653
55,556,919
827,442
8,499
995,276
881,275
753,846
7,960,065
264,715,178

ส่วนที่ 3 หัวข้อที่ 13 ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นบุริมสิทธิ 33,858 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 800,669,437 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นบุริมสิทธิ 9,859 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 800,645,624 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ
ส่วนของผู้มสี ่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุมของบริษทั ย่อย
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สนิ และส่วนของเจ้าของ

146

339
8,006,694
8,007,033

339
8,006,694
8,007,033

339
8,006,694
8,007,033

99
8,006,456
8,006,555

99
8,006,456
8,006,555

99
8,006,456
8,006,555

1,018,408
1,018,408
1,837,917

1,018,408
1,018,408
1,810,936

1,018,408
1,018,408
1,753,824

801,000
27,795,056
39,458,936
3,143
39,462,079
275,443,212

801,000
27,556,084
39,192,983
3,131
39,196,114
298,143,090

801,000
26,116,740
37,696,527
132,929
37,829,456
302,544,634

ส่วนที่ 3 หัวข้อที่ 13 ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
กาไรหรือขาดทุน:
รายได้ดอกเบีย้

16,756,709

17,881,207

17,690,276

ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้

(3,659,000)

(5,088,798)

(5,075,507)

13,097,709
5,459,691

12,792,409
6,510,972

12,614,769
6,339,093

(313,660)

(325,754)

(243,666)

5,146,031

6,185,218

6,095,427

257,485

-

-

กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
กาไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

12,372
(1,717)

(24,227)
6,817
12,108

6,339
496,291
222,708

รายได้เงินปันผล

58,903

64,617

62,584

ค่าปรับที่เกี่ยวเนื่องจากเงินให้สินเชื่อ

217,139

294,907

331,035

รายได้จากการดาเนินงานอืน่ ๆ

116,021

103,796

204,018

รวมรายได้จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน

18,903,943

19,435,645

20,033,171

ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับพนักงาน

5,288,351

6,410,362

5,839,300

18,160

18,125

16,425

1,272,885

1,304,846

1,213,428

276,538

296,605

303,080

1,155,889

1,240,853

1,381,034

8,011,823
-

9,270,791
1,109,103

8,753,267
2,701,452

รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน

ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าใช้จา่ ยจากการดาเนินงานอืน่ ๆ
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

3,330,604

-

-

กาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

7,561,516
1,497,654

9,055,751
1,782,553

8,578,452
1,663,017

กาไรสาหรับปี

6,063,862

7,273,198

7,043,741
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ส่วนที่ 3 หัวข้อที่ 13 ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
การดาเนินงานต่อเนื่อง
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ในการร่วมค้า:
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดของการร่วมค้า
ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้ (ขาดทุน)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี (ขาดทุน)
รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดาเนินงานที่ยกเลิก
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

2,053
-

74,272

(233,032)

(6,960)
(411)

1,342
(14,854)

3,517
45,062

(5,318)

60,760

(184,453)

(40,273)
8,072

(288,575)
57,556

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

(32,201)
(37,519)
6,026,343

(231,019)
(170,259)
7,102,939

263,968
79,515
7,123,256

6,026,343
6,026,343

7,102,939
7,102,939

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

6,063,483

7,270,233

6,887,379

การแบ่งปันกาไร
ส่วนที่เป็นของบริษทั ฯ
กาไรสาหรับปีจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไรสาหรับปีจากการดาเนินงานที่ยกเลิก
กาไรสาหรับปีส่วนที่เป็นของบริษทั ฯ

-

-

128,306

6,063,483

7,270,233

7,015,685

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษทั ย่อย
กาไรสาหรับปีส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม

379

2,965

28,056

6,063,862

7,273,198

7,043,741

6,025,964

7,100,094

6,966,734

การแบ่งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษทั ฯ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปีจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปีจากการดาเนินงานที่ยกเลิก

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปีส่วนที่เป็นของบริษทั

-

128,306

6,025,964

7,100,094

7,095,040

379

2,845

28,216

6,026,343

7,102,939

7,123,256

7.57
7.57

9.08
9.08

8.60
0.16
8.76

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษทั ย่อย
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปีส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม

กาไรต่อหุ้นของผูถ้ อื หุ้นของบริษทั ฯ
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)
ส่วนที่เป็นของบริษทั ฯ
กาไรจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไรจากการดาเนินงานที่ยกเลิก
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ส่วนที่ 3 หัวข้อที่ 13 ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ

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

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

7,561,516

9,055,751

8,578,452

-

-

128,306

7,561,516

9,055,751

8,706,758

657,177

381,961

390,757

5,116,156

-

-

-

2,971,802

4,898,708

1,717

(12,108)

(222,708)

-

4,769

(1,355)

564

(11,111)

(268)

(12,372)

(12,501)

(495,267)

(21,803)

41,056

(6,455)

(253,456)

-

-

(กาไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

2,970

1,022

(6,992)

กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มตี ัวตน

(4,891)

(3,290)

(5,661)

ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มตี ัวตน

2,751

2,297

472

กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สินรอการขาย

(33,340)

(42,934)

(71,336)

ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน

204,697

406,899

83,138

รายได้ค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง

184,294

(306,256)

261,429

ค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)

(801,440)

383,486

536,621

(13,097,709)

(12,792,409)

(12,828,669)

(58,903)

(64,617)

(62,584)

เงินสดรับดอกเบีย้

15,729,391

16,948,275

17,680,774

เงินสดจ่ายดอกเบีย้

(3,364,522)

(3,900,762)

(3,844,808)

เงินสดรับเงินปันผล

58,903

64,617

62,584

เงินสดรับภาษีเงินได้

-

18,967

-

(1,456,983)

(1,839,085)

(2,018,179)

10,414,717

11,295,829

13,056,959

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

รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้เงินปันผล

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
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บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ณ วันที่
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

7,077,408

8,758,584

(9,424,150)

12,400,949

(7,808,565)

4,253,506

105,886

(215,538)

1,393,513

สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลูกหนี้สานักหักบัญชี

(291,291)

114,006

(114,224)

ทรัพย์สินรอการขาย

1,855,053

1,746,124

1,849,032

388,509

3,655

(201,668)

(12,611,726)

22,976,241

12,304,466

1,151,513

281,459

357,167

สินทรัพย์อนื่
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

977,898

68,648

(193,142)

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

212,496

(174,731)

(1,220,980)

(2,351,000)

460,000

(25,021,700)

(28,955)

278,256

(52,820)

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น
เจ้าหนี้สานักหักบัญชี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

(54,500)

(37,048)

(47,493)

(328,901)

(565,974)

(1,099,657)

18,918,056

37,180,946

(4,161,191)

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์

(31,435,476)

(36,584,587)

(12,333,737)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์

29,164,080

36,256,313

11,125,400

(168,903)

(206,836)

(191,004)

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มตี ัวตน

(30,943)

(46,891)

(77,495)

เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์

7,663

3,565

8,061

-

395

-

หนี้สินอืน่
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์

เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษทั ย่อย

-

(87,719)

-

(2,463,579)

(665,760)

(1,468,775)

4,160,000

2,400,000

20,000,000

(14,000,000)

(33,400,000)

(10,500,000)

(291,784)

-

-

(6,205,043)

(5,604,429)

(4,003,042)

(16,336,827)

(36,604,429)

5,496,958

117,650

(89,243)

(133,008)

เงินสด ณ วันต้นปี

1,102,557

1,191,800

1,324,808

เงินสด ณ วันปลายปี

1,220,207

1,102,557

1,191,800

158,039

-

-

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
เงินสดจ่ายชาระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
เงินสดจ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่มใิ ช่เงินสด
สินทรัพย์สิทธิการใช้
รับโอนทรัพย์สินรอการขายเพื่อชาระเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

11,242

7,572

-

โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

-

8,062

-

โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

-

-
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13.2

อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

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

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

82.1
32.1
15.4
5.8
1.6
4.3
4.3

77.8
37.4
18.9
5.9
2.0
3.9
2.3

77.9
35.0
18.5
11.6
4.0
7.6
7.8

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตรำส่วนรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์

(%)
(%)
(เท่ำ)

4.6
2.1
6.6

4.3
2.4
6.5

4.2
2.3
6.6

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตรำส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตรำส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ยืมและเงินฝำก
อัตรำส่วนเงินให้กู้ต่อเงินฝำก
อัตรำส่วนเงินฝำกต่อหนี้สินรวม
อัตรำส่วนกำรจ่ำยเงินปันผล

(เท่ำ)
(%)
(%)
(%)
(%)

6.0
103.9
110.5
86.2
N/A

6.6
100.7
112.4
83.4
85.4

7.0
96.8
124.6
72.9
79.9

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

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

5.3
1.7
N/A
210.5
0.8

4.4
1.6
2.8
183.7
0.5

4.8
1.9
2.6
169.8
0.3

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

(%)
(%)

22.78
43.5

22.10
67.2

22.91
105.9

1

ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
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14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
บทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารเป็นการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานรวมและฐานะการเงินรวมของกลุ่มทิสโก้
ในปี 2563 ซึ่งมีบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) เป็นบริษัทใหญ่ เทียบกับปี 2562
ภาวะเศรษฐกิจและตลาดเงินตลาดทุน
ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2563 หดตัวอย่างรุนแรงท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 (COVID-19) โดยตลอดปีที่
ผ่านมา ภาครัฐได้ออกมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งการล็อกดาวน์ประเทศในช่วงกลางปี การเว้นระยะห่าง
ทางสังคม และการปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศตั้งแต่ไตรมาส 2 ซึ่งส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และอุปสงค์ภายในประเทศ
ทรุดตัวลงอย่างมาก โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปิดประเทศและปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติที่
หายไป ภาคการส่งออกอ่อนตัวลงตามอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่อ่อนแอและค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น ในขณะที่การบริโภคภาคครัวเรือน
ชะลอตัวลงอย่างรุนแรงตามกาลังซื้อที่น้อยลง เป็นผลจากปัญหาด้านการจ้างงานและรายได้ภาคครัวเรือนที่ลดลง ประกอบกับ
หนี้ครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ ภาครัฐได้ออกมาตรการเยียวยาผ่านการอัดฉีดเม็ดเงินแก่ประชาชน เช่น โครงการ “คนละ
ครึ่ง” โครงการ “ช้อปดีมีคืน” และโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่งเสริมการบริโภค และช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว เป็นไปตามความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าซึ่งยังมีความ
ไม่ แ น่ น อนสู ง และความเสี่ ยงของการระบาดระลอกใหม่ ที่ เริ่ ม กลั บ มาอี กครั้ งในช่ วงปลายปี 2563 ส าหรั บ ยอดขายรถยนต์
ภายในประเทศของปี 2563 มีจานวน 792,110 คัน ลดลงร้อยละ 21.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
ของปี 2563 ลดลงร้ อยละ 0.85 และประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิ จไทยปี 2563 ของธนาคารแห่ งประเทศไทยหดตั ว
ร้อยละ 7.8
ธนาคารแห่ งประเทศไทยได้ อ อกมาตรการช่ ว ยเหลื อ ลู กหนี้ ที่ ได้ รั บ ผลกระทบ ทั้ ง มาตรการช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ ร ายย่ อ ย
เพื่อลดภาระการชาระหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ย และการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ
SMEs ผ่านการจัดสรรสินเชื่อ Soft Loan นอกจากนี้ ตลอดปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
(Repo-1 วั น ) 3 ครั้ ง มาอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 0.50 พร้ อมกั บ ปรั บลดอั ตราการน าส่ ง เงิ นสมทบกองทุ น ฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาระบบสถาบั น
การเงิน (FIDF) จากอัตราร้อยละ 0.46 เหลือร้อยละ 0.23 ของฐานเงินฝาก เป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อส่งผ่านภาระดอกเบี้ยที่ลดลงให้แก่
ลูกหนี้ของธนาคาร โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ลดลงจากร้อยละ 0.86 จาก
สิ้นปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ร้อยละ 0.37 ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ปรับตัวลดลงจาก
สิ้นปีก่อนหน้า อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) ลดลงจากร้อยละ 6.01 มาอยู่ที่ร้อยละ 5.31 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้า
รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ลดลงจากร้อยละ 6.84 มาอยู่ที่ร้อยละ 5.85 และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย
ชั้นดี (MRR) ลดลงจากร้อยละ 6.87 มาอยู่ที่ร้อยละ 5.98
สาหรับภาวะตลาดทุนในปี 2563 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดที่ 1,449.35 จุด ลดลง 130.49 จุด หรือร้อยละ
8.3 จากสิ้นปีก่อนหน้าที่ 1,579.84 จุด เป็นผลจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ลดลง จากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาด
ของโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ในขณะทีป่ ริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มมากขึ้นในภาวะที่ตลาดทุนผันผวน
โดยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นจาก 52,468 ล้านบาทในช่วงปี 2562 มาเป็น 67,335 ล้านบาท
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พัฒนาการที่สาคัญ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
งบการเงินของบริษัทรอบปี 2563 บริษัทเริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ได้แก่ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) เรื่องเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (TFRS 16) เรื่อง สัญญาเช่า
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยการรายงานข้อมูลงบการเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญไปจากมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับเก่า ดังต่อไปนี้
o การรับรู้รายได้ดอกเบี้ย โดยคานวณรายได้ดอกเบี้ยตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR) และมีข้อแตกต่างที่สาคัญคือ
การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยของลูกหนีท้ ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
o กาไร/ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านงบกาไรขาดทุน ซึ่งเดิมเงินลงทุนใน
ตราสารทุนจะรับรู้ผ่านงบกาไรขาดทุนเมื่อมีการขายเงินลงทุน
o ใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss – ECL) แทนค่าใช้จ่ายหนี้สูญและ
หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า ซึ่งเกณฑ์การคานวณของ TFRS 9 มีการแบ่งกลุ่มลูกหนี้และการคานวณ
ผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยแบบจาลองที่ต่างจากมาตรฐานเดิม พร้อมด้วยการใช้แบบจาลองเรื่องภาวะเศรษฐกิจ
ในอนาคตที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายหนี้สูญ (Forward Looking model) นอกจากนี้ รายได้ดอกเบี้ยของลูกหนี้ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้จะถูกคิดผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเต็มจานวน
ความร่วมมือทางธุรกิจกับ Jefferies
ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด (บล. ทิสโก้) ประกาศความร่วมมือในการเป็นพันธมิตร (Co-Brand
Alliance) กับ Jefferies Hong Kong Limited ซึ่งภายใต้ความร่วมมือนี้ บล. ทิสโก้ จะมุ่งเน้นการพัฒนาและให้บริการด้านงานวิจัย
หลักทรัพย์ (Research) ของบริษัทจดทะเบียนในไทย รวมถึงเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุน การให้บริการด้านการซื้อขายหลักทรัพย์
และการเข้าถึงบริษัท แก่นักลงทุนสถาบันที่เป็นลูกค้าของ Jefferies ที่กระจายอยู่ทั่วโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่
สนใจซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย
14.1 ภาพรวมผลการดาเนินงาน
บริ ษั ท ทิ สโก้ ไฟแนนเชี ย ลกรุ๊ ป จ ากั ด (มหาชน) มี ก าไรสุ ทธิ จากผลการด าเนิ นงานเฉพาะกิ จ การในปี 2563 จ านวน
5,059.30 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากรายได้เงินปันผล แต่เนื่องจากบริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ
การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่มีการประกอบธุรกิจหลักอื่นใด ดังนั้น ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินที่
ใช้ในการวิเคราะห์ จึงเป็นงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจหลั ก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์และ
กลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์
ผลการดาเนินงานรวมของบริษัทงวดปี 2563
สาหรับผลประกอบการของบริษัทงวดปี 2563 กาไรสุทธิในส่วนของบริษัท ลดลงจานวน 1,206.75 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.6
จากปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 6,063.48 ล้านบาท ตามสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
กดดันรายได้จากธุรกิจหลักของธนาคาร รวมถึงภาระการตั้งค่าเผื่อสารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่สูงขึ้นเพื่อสะท้อนสถานการณ์
เศรษฐกิจในปัจจุบัน
สาหรับรายได้ดอกเบี้ยสุทธิปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 จากการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพในภาวะดอกเบี้ย
ขาลง ส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลงร้อยละ12.6 โดยเฉพาะรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ทั้งธุรกิจนายหน้า
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ประกันภัย และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อ จากการปล่อยสินเชื่อใหม่ที่ลดลง อย่างไรก็ดี รายได้ค่าธรรมเนียมของธุรกิจ
ตลาดทุนปรับตัวดีขึ้นร้อยละ12.8 ตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น และการออกกองทุนใหม่ที่ตอบสนองความต้องการ
ของนักลงทุนในภาวะที่ตลาดทุนผันผวน สาหรับค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานลดลง สอดคล้องกับรายได้ที่ชะลอตัว ในส่ว นของ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ร้อยละ 1.42 ของยอดสินเชื่อเฉลี่ย เพื่อรองรับความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน บริษัทยังคงติดตามและดูแลลูกหนี้ทุกกลุ่มอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้
อัตราส่วนสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อสินเชื่อรวม (NPL Ratio) ปรับเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากสิ้นปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ร้อยละ
2.50 ณ สิ้นปี 2563
บริษัทมีกาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic earnings per share) สาหรับปี 2563 เท่ากับ 7.57 บาทต่อหุ้น ลดลงจาก 9.08 บาท
ต่อหุ้นในปี 2562 โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE) ของปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 15.4
งบกาไรขาดทุนของบริษัท
งบกาไรขาดทุนของบริษัทสาหรับปี 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 : งบกาไรขาดทุนของบริษัท สาหรับปี 2563 และ 2562
ประเภทของรายได้
(ล้านบาท)
รายได้ดอกเบี้ย
เงินให้สินเชื่อ
รายการระหว่างธนาคาร
เงินให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
เงินลงทุน
รวมรายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน และธุรกรรมเพื่อค้า
และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธสี ่วนได้เสีย
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า / ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
กาไรก่อนภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวดจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรส่วนที่เป็นของบริษัท
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เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

ปี 2563

ปี 2562

8,002.72
251.33
8,360.38
142.27
16,756.71
(3,659.00)
13,097.71
5,459.69
(313.66)
5,146.03

8,047.67
575.86
9,025.26
232.41
17,881.21
(5,088.80)
12,792.41
6,510.97
(325.75)
6,185.22

269.86

(17.41)

(1.72)
392.06
18,903.94
(8,011.82)

12.11
463.32
19,435.65
(9,270.79)

(114.2)
(15.4)
(2.7)
(13.6)

(3,330.60)

(1,109.10)

200.3

7,561.52
(1,497.65)
6,063.86
(0.38)
6,063.48

9,055.75
(1,782.55)
7,273.20
(2.96)
7,270.23

(16.5)
(16.0)
(16.6)
(87.2)
(16.6)

(0.6)
(56.4)
(7.4)
(38.8)
(6.3)
(28.1)
2.4
(16.1)
(3.7)
(16.8)
n.a.

ส่วนที่ 3 หัวข้อที่ 14 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ

(1)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

ในปี 2563 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิมีจานวน 13,097.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 305.30 ล้านบาท (ร้อยละ 2.4) จากปีก่อนหน้า
โดยรายได้ดอกเบี้ยมีจานวน 16,756.71 ล้านบาท ลดลง 1,124.50 ล้านบาท (ร้อยละ 6.3) และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยมีจานวน 3,659.00
ล้านบาท ลดลง 1,429.80 ล้านบาท (ร้อยละ 28.1)
อัตราผลตอบแทนของเงินให้สินเชื่อในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 7.08 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.91 ในปี 2562 เป็นผลจากการขยาย
สัดส่วนสินเชื่อไปยังกลุ่มสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนในระดับสูง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
บัญชี TFRS 9 ซึ่งคานวณรายได้ดอกเบี้ยตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR) และรับรู้รายได้ดอกเบี้ยของลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
หากไม่รวมผลกระทบจากมาตรฐานบัญชี TFRS 9 อัตราผลตอบแทนของเงินให้สินเชื่อปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 6.8 ตามการปรับลด
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย สาหรับต้นทุนเงินทุนลดลงจากร้อยละ 2.11 ในปี 2562 มาเป็นร้อยละ 1.58 เป็นผลมาจากการบริหารจัดการ
ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพในภาวะดอกเบี้ยขาลง และการลดการนาส่งเงินสมทบกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(FIDF) จากร้อยละ 0.46 เหลือร้อยละ 0.23 ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของเงินให้
สินเชื่อเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.80 มาเป็นร้อยละ 5.50 ในขณะที่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่
ร้อยละ 4.62
ตารางที่ 2 : ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย

อัตราผลตอบแทนของเงินให้สินเชื่อ (Yield on Loans)
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (Cost of Fund)
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Loan Spread)
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin)
1

(2)

ปี 2563
(ร้อยละ)
7.08
1.58
5.50
4.62

ปี 2562
(ร้อยละ)
6.91
2.11
4.80
4.22

ไม่รวมการปรับปรุงการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยก่อนการเริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) และค่าใช้จ่ายสารองที่เกิดขึ้นจากรายได้ดอกเบี้ยดังกล่าว

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีจานวน 5,806.23 ล้านบาท อ่อนตัวลงร้อยละ 12.6 จากปีก่อนหน้า จากการชะลอตัวของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 โดยบริษัทมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจากธุรกิจหลักจานวน 5,736.19 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 12.4 สาเหตุหลักมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ลดลงจานวน 1,085.37 ล้านบาท (ร้อยละ 24.6)
มาอยู่ที่ 3,321.19 ล้านบาท จากการอ่อนตัวลงของรายได้ ค่าธรรมเนียมธุรกิจนายหน้าประกันภั ย และรายได้ ค่าธรรมเนียมที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจสินเชื่อ เป็นไปตามการปล่อยสินเชื่อใหม่ที่ลดลง ในส่วนของรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น
จานวน 66.75 ล้านบาท (ร้อยละ 9.3) มาอยู่ที่ 784.80 ล้านบาท ตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นในภาวะตลาดทุนผันผวน
ในขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมพื้ นฐานของธุ รกิจจัดการกองทุนเติบโตจานวน 115.86 ล้านบาท (ร้อยละ 8.3) มาอยู่ ที่ 1,514.32
ล้านบาท จากการออกกองทุนใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของนักลงทุน นอกจากนี้ บริษัทมีรายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจจานวน
83 ล้านบาท จากการเป็นผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์ในช่วงปีที่ผ่านมา
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ตารางที่ 3 : โครงสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจหลัก
ประเภทของรายได้
หน่วย: ล้านบาท

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ธุรกิจนายหน้าประกันภัย
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์อื่น
ธุรกิจจัดการกองทุน
ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจวาณิชธนกิจ
รายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจหลัก

ปี 2563

ปี 2562

%YoY

3,321.19
2,222.94
1,098.53
1,514.32
784.80
115.60
5,736.19

4,406.56
3,129.05
1,277.51
1,398.46
718.04
24.76
6,547.82

(24.6)
(29.0)
(14.0)
8.3
9.3
367.0
(12.4)

ในส่ วนของรายได้ ที่มิ ใช่ ดอกเบี้ ยอื่นปรั บตั วดีขึ้ นร้ อยละ 44.1 จากปีก่ อนหน้า โดยในปี นี้ บริษั ทมี การรับรู้ ผลกาไรจาก
เงินลงทุนซึ่งเป็นไปตามการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านงบกาไรขาดทุน (FVTPL) จานวน 257 ล้านบาท เป็นไปตามมูลค่าเงินลงทุน
ที่ปรับตัวสูงขึ้น สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี TFRS 9
(3)

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานมีจานวน 8,011.82 ล้านบาท ลดลง 1,258.97 ล้านบาท (ร้อยละ 13.6) เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
สาเหตุหลักเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามการชะลอตัวของรายได้และผลกาไร ทั้งนี้ บริษัทยังคงสามารถควบคุมต้นทุน
ในการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 42.4
(4)

ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้น

ค่าใช้จ่ายผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) อยู่ที่จานวน 3,330.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่าย
หนี้สูญจานวน 1,109.10 ล้านบาทในปี 2562 และคิดเป็นอัตราร้อยละ 1.42 ของยอดสินเชื่อเฉลี่ย เป็นผลมาจากภาวะความเสี่ยง
ด้านเครดิตที่เพิ่มสูงขึ้น จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 สาหรับค่าใช้จ่ายผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของงวดไตรมาส 4 เพิ่มสูงขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า แม้ว่าสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตปรับตัวดีขึ้น
แต่จากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ที่กลับมาเร่งตัวขึ้นในช่วงปลายปี บริษัทเห็นความจาเป็นในการตั้งสารองเพื่อรองรับ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาดดังกล่าว นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทมีการปรับลด
เงินสารองส่วนเกิน (Excess Reserve) จานวน 1,056 ล้านบาท (หรือคิดเป็นจานวน 264 ล้านบาทต่อไตรมาส) ซึ่งทยอยปรับลด
ด้วยวิธีเส้นตรงทุกไตรมาสเท่าๆ กัน เป็นระยะเวลา 2 ปี (ปี 2563-2564) เป็นไปตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย
สาหรับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ
ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้ และการพักช าระหนี้ โดยบริษัทยังคงดาเนินนโยบายการตั้งสารองผลขาดทุนด้ านเครดิ ตที่คาดว่ า
จะเกิดขึ้นอย่างเข้มงวด ตามสถานะการชาระหนี้ของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจริงที่กาหนดไว้ในมาตรฐานบัญชี TFRS 9
(5)

ภาษีเงินได้นติ ิบุคคล

บริษัทมีค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้นิติบคุ คลสาหรับปี 2563 จานวน 1,497.65 ล้านบาท คิดเป็นอัตราภาษีร้อยละ 19.8 เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 19.7 ในปี 2562 ทั้งนี้ บริษัทถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ออกประกาศโดยกรมสรรพากร
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ตารางที่ 4: ภาพรวมรายได้ ผลกาไรจากการดาเนินงาน และภาษีเงินได้
ปี 2563
หน่วย: ล้านบาท

ปี 2562
หน่วย: ล้านบาท

จานวน
พนักงาน(คน)

รายได้

ผลกาไรจากการ
ดาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้

จานวน
พนักงาน(คน)

รายได้

ผลกาไรจากการ
ดาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้

5,015

18,903.94

6,063.48

1,497.65

4,997

19,435.65

7,270.23

1,782.55

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

สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจานวน 275,443.21 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.6 จากปีก่อนหน้า โดย
เงินให้สินเชื่อลดลงจาก 242,826.14 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 มาอยู่ที่ 224,811.55 ล้านบาท (ร้อยละ 7.4) และรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงินลดลงจาก 45,300.14 ล้านบาท มาอยู่ที่ 38,212.03 ล้านบาท (ร้อยละ 15.6) ในส่วนของเงินลงทุนแบ่งเป็น
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน จานวน 2,173.02 ล้านบาท และเงินลงทุนสุทธิจานวน
9,953.26 ล้านบาท
ตารางที่ 5: โครงสร้างสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าสุทธิ
เงินให้สินเชื่อ
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
1,220.21
0.4
38,212.03
13.9
62.09
0.0
2,173.02
0.8
9,953.26
804.92
224,811.55
(11,825.54)
10,031.68
275,443.21

(2)

3.6
0.3
81.6
(4.3)
3.6
100.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เปลี่ยนแปลง
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
1,102.56
0.4
10.7
45,300.14
15.2
(15.6)
21.91
0.0
183.4
n.a.
9,363.03
813.60
242,826.14
(10,716.71)
9,432.42
298,143.09

3.1
0.3
81.4
(3.6)
3.2
100.0

6.3
(1.1)
(7.4)
10.3
6.4
(7.6)

หนี้สนิ
หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจานวน 235,981.13 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.9 จากปีก่อนหน้า โดย
เงินฝากรวมลดลงจาก 216,121.47 ล้านบาท มาเป็น 203,509.74 ล้านบาท (ร้อยละ 5.8) และหุ้นกู้ลดลงจาก 24,980.00 ล้านบาท
มาเป็น 12,789.00 ล้านบาท (ร้อยละ 48.8) ส่วนรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน เพิ่มขึ้นจาก 4,656.13 ล้านบาท มาเป็น
5,807.65 ล้านบาท (ร้อยละ 24.7)
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ตารางที่ 6: รายละเอียดของหนี้สินจาแนกตามประเภท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
หนี้สิน
เงินฝากรวม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หุ้นกู้
อื่น ๆ
หนี้สินรวม

(3)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
203,509.74
86.2
5,807.65
2.5
12,789.00
5.4
5.9
13,874.74
235,981.13
100.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เปลี่ยนแปลง
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
216,121.47
83.4
(5.8)
4,656.13
1.8
24.7
24,980.00
9.6
(48.8)
5.2
13,189.37
5.2
258,946.98
100.0
(8.9)

ส่วนของเจ้าของ

ส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจานวน 39,462.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 265.97 ล้านบาท (ร้อยละ 0.7) จากปี
ก่อนหน้า จากการเพิ่มขึ้นของกาไรสะสมตามผลการดาเนินงานของปี 2563 ส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 เท่ากับ 49.29 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 48.96 บาทต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2562
(4)

สภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินสด จานวน 1,220.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 จากปี 2562 ประกอบด้วยกระแส
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 18,918.06 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้า
ขณะที่กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 2,463.58 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากเงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เพื่อการลงทุน ขณะที่มีกระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 16,336.83 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจาก
เงินสดจ่ายชาระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
(5)

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างเงินทุนตามงบการเงินรวม ประกอบด้วยหนี้สินจานวน 235,981.13 ล้านบาท และ
ส่วนของเจ้าของจานวน 39,462.08 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 6.0 เท่า โดยองค์ประกอบของแหล่ง
เงินทุนด้านหนี้สิน ได้แก่ เงินฝากรวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.9 ของแหล่งเงินทุน รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินมีสัดส่วน
ร้อยละ 2.1 หุ้นกู้และอื่นๆร้ อยละ 9.7 ขณะที่ ส่วนของผู้ถื อหุ้ นคิ ดเป็นสัดส่วนร้ อยละ 14.3 ตามลาดั บ บริ ษัทมีแหล่ งใช้ไปของ
เงินทุนหลัก คือ เงินให้สินเชื่อ ซึ่งมีจานวน 224,811.55 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563 ทาให้อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก1 คิดเป็น
ร้อยละ 110.5 นอกจากนี้ยังได้นาเงินทุนไปลงทุนในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และตราสารประเภทต่างๆ เพื่อเป็น
การบริหารสภาพคล่อง
(6)

การรับอาวัล การค้าประกัน และภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารทิสโก้ บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัท มีการรับอาวัล การค้าประกัน และภาระผู กพัน
จานวน 3,045.54 ล้านบาท เพิ่มร้อยละ 52.7 จากสิ้นปี 2562

1

เงินฝาก รวมถึง เงินกู้ยืมระยะสั้นที่เป็นฐานลูกค้าเงินฝากปกติของธนาคาร
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14.3 ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละกลุ่มธุรกิจ
(1)

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์
 เงินให้สนิ เชื่อ

เงินให้สินเชื่อของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจานวน 224,811.55 ล้านบาท ลดลง 18,014.59 ล้านบาท (ร้อยละ
7.4) จากสิ้นปี 2562 จากการหดตัวของสินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งนี้ สัดส่วนเงินให้สินเชื่อ
ของบริษัทแบ่งออกเป็น สินเชื่อรายย่อยร้อยละ 77.8 สินเชื่อธุรกิจร้อยละ 16.7 สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร้อยละ 4.5
และสินเชื่ออื่นๆ ร้อยละ 1.1
 สินเชื่อรายย่อย
บริษัทมีสินเชื่อรายย่อยจานวน 174,870.98 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.3 จากปีก่อนหน้า โดยสินเชื่อรายย่อยของบริษัท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ร้อยละ 72.7 สินเชื่อจานาทะเบียนร้อยละ 19.4 และ
สิ นเชื่ อเพื่ อที่ อยู่ อาศั ยร้ อยละ 7.9 มู ลค่ าของสิ นเชื่ อเช่ าซื้ อมี จ านวน 127,110.32 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 7.9 จากปี ก่ อนหน้ า
ตามการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดในภาวะความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับหนี้ครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับสูง โดยยอดขายรถยนต์ใหม่
ภายในประเทศของปี 2563 อยู่ที่ 792,110 คัน ลดลงร้อยละ 21.4 เมื่อเทียบกับยอดขายรถของปี 2562 ที่ 1,007,552 คัน ทั้งนี้ อัตรา
ปริมาณการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ของบริษัทต่อปริมาณการจาหน่ายรถยนต์ใหม่ (Penetration Rate) ของปี 2563 ปรับตัว
ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 5.2
สินเชื่อจานาทะเบียน (“Auto Cash”) มีจานวน 33,889.01 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.0 จากปีก่อนหน้า จากทุกช่องทาง
แม้ในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ความต้องการสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคยังคงอยู่ในระดับสูง แต่ด้วยความเสี่ยงที่สูงขึ้นจาก
ภาวะเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนสูง บริ ษัทยังคงดาเนินนโยบายการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวังและเข้มงวด ในระหว่างที่
รอดูความชัดเจนของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ สาหรับสินเชื่อจานาทะเบียนผ่านช่องทาง “สมหวัง เงินสั่งได้” มีจานวน 18,039.46
ล้า นบาท ลดลงจ านวน 373.46 ล้ านบาท (ร้ อยละ 2.0) จากสิ้ นปี ก่ อนหน้ า และคิ ดเป็ นสั ดส่ วนร้อยละ 53.2 ต่ อสิ นเชื่ อจ าน า
ทะเบียนรวม อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงดาเนินนโยบายการขยายเครือข่ายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นปี 2563 สาขาสานักอานวย
สินเชื่อ “สมหวัง เงินสั่งได้” มีจานวนทั้งสิ้น 347 สาขาทั่วประเทศ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมีจานวน 13,871.64 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.4 จากปีก่อนหน้า ในภาวะตลาดที่มีความแข่งขันสูง
และความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้น
 สินเชื่อธุรกิจ
บริษั ทมีสินเชื่ อธุรกิจจานวน 37,433.59 ล้ านบาท เติ บโตร้อยละ 2.0 จากสิ้นปี ก่อนหน้ า จากการเพิ่มขึ้นของสิ นเชื่ อใน
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
 สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บริษัทมีสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจานวน 10,035.11 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24.0 จากปีก่อนหน้า เป็นผล
มาจากการชะลอตัวของสินเชื่อเพื่อผู้แทนจาหน่ายรถยนต์ในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว
 สินเชื่ออื่นๆ

บริษัทมีสินเชื่ออื่นๆ จานวน 2,471.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อนหน้า

159

ส่วนที่ 3 หัวข้อที่ 14 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ

ตารางที่ 7: 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
7.3
19,317.22
8.6
37,433.59
16.7
10,035.11
4.5
127,110.32
56.5
33,889.01
15.1
13,871.64
6.2
174,870.98
77.8
2,471.87
1.1
224,811.55
100.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เปลี่ยนแปลง
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
2,630.54
1.1
(35.9)
14,674.57
6.0
12.0
19,388.66
8.0
(0.4)
36,693.77
15.1
2.0
13,200.02
5.4
(24.0)
137,990.30
56.8
(7.9)
35,660.00
14.7
(5.0)
16,996.46
7.0
(18.4)
190,646.76
78.5
(8.3)
2,285.59
0.9
8.2
100.0
242,826.14
(7.4)

สัดส่วนเงิ นให้สินเชื ่อ

1.1%
4.5%
16.7%

56.5%

0.9%
5.4%

77.8%

15.1%

56.8%

78.5%

6.2% 15.1%

(
(

7.0% 14.7%

)
)

ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2563 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย
ระยะที่ 1 ได้สิ้นสุดลง ลูกหนี้ส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือสามารถกลับมาชาระหนี้ได้ตามปกติ ในขณะที่มีลูกหนี้ส่วนน้อย
ขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือต่อในระยะที่ 2
 คุณภาพสินทรัพย์และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (NPLs) จานวน 5,618.48 ล้านบาท ลดลง 215.95 ล้านบาท
(ร้อยละ 3.7) เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 และคิดเป็นอัตราส่วนสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อสินเชื่อรวม ( NPL Ratio)
ที่ร้อยละ 2.50 สาเหตุหลักมาจากลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจรายหนึ่งสามารถกลับมาชาระคืนหนี้ได้ ในขณะที่สินเชื่อที่มีการด้อยค่า
ด้ า นเครดิ ต ของลู ก หนี้ ในกลุ่ ม สิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อและสิ น เชื่ อ จ าน าทะเบี ย นเพิ่ ม ขึ้ น ตามภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ช ะลอตั ว จากการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี้ของลูกหนี้ อย่างไรก็ดี ในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทเน้น
เรื่ องการเร่ งรั ดติ ดตามทวงถามหนี้ เพิ่ มมากขึ้ น ส่ งผลให้ จ านวนสิ นเชื่ อที่ มี การด้ อยค่ าด้ านเครดิ ตของกลุ่ มสิ นเชื่ อรายย่ อย
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ไม่เพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 ทั้งนี้ บริษั ทยังคงติดตามและดูแลลูกหนี้ทุกกลุ่มอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งมีการตั้งสารอง
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างระมัดระวัง
สาหรับลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (Stage 2) ของบริษัท ณ สิ้นปี 2563 มีจานวน 29,517.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
เมื่ อเที ยบกั บลู กหนี้ กลุ่ มจั ดชั้ นกล่ าวถึ งเป็ นพิ เศษ (Special Mention) ตามมาตรฐานเดิ มเมื่ อสิ้ นปี 2562 สาเหตุ มาจาก
การจั ดชั้ นตามการเพิ่ มขึ้ นของความเสี่ ยงด้ านเครดิ ตอย่ างมี นัยสาคั ญ (SICR) ซึ่ งก าหนดปั จจั ยเพื่ อการจั ดชั้ นอื่ นเพิ่ มเติ ม
จากการเกณฑ์ค้างชาระตามปกติ เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี TFRS 9
ตารางที่ 8 : 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

189,675.65

220,168.77

(13.8)

29,517.41

16,822.93

75.5

5,618.48
224,811.55

5,834.44
242,826.14

(3.7)
(7.4)

ตารางที่ 9 : 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
3,267.99
2.57
1,295.44
3.82
986.35
7.11
5,549.77
3.17
4.68
0.19
5,618.48
2.50

ณ วันที่
31 ธ.ค. 62
ล้านบาท
%
259.45
9.86
259.45
0.71
158.45
1.20
3,248.86
2.35
848.02
2.38
1,315.69
7.74
5,412.57
2.84
3.97
0.17
5,834.44
2.40

%YoY
(100.0)
n.a.
n.a.
(100.0)
(59.6)
0.6
52.8
(25.0)
2.5
18.0
(3.7)

สาหรับปี 2563 ค่าใช้จ่ายผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น มีจานวน 3,330.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ค่าใช้จ่ายหนี้สูญจานวน 1,109.10 ล้านบาทในปี 2562 และคิดเป็นอัตราร้อยละ 1.42 ของยอดสินเชื่อเฉลี่ย เป็นผลมาจากภาวะ
ความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพิ่มสูงขึ้นจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 สาหรับค่าใช้จ่ายผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของงวดไตรมาส 4 เพิ่มสูงขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า แม้ว่าสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต
ปรับตัวดีขึ้น แต่จากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ที่กลับมาเร่งตัวขึ้น ในช่วงปลายปี บริษัทเห็นความจาเป็นในการตั้งสารอง
เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาดดังกล่าว นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทมี
การปรับลดเงินสารองส่วนเกิน (Excess Reserve) จานวน 1,056 ล้านบาท (คิดเป็นจานวน 264 ล้านบาทต่อไตรมาส) ซึ่งทยอยปรับ
ลดด้วยวิธีเส้นตรงทุกไตรมาสเท่าๆ กัน เป็นระยะเวลา 2 ปี (ปี 2563-2564) เป็นไปตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย
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ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมจานวน 11,825.54 ล้านบาท โดยเป็น
ค่าเผื่อสารองตามโมเดล ECL จานวน 10,769.15 ล้านบาท และมีสารองส่วนเกินคงเหลือจานวน 1,056.40 ล้านบาท ในส่วนของ
ระดับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Coverage Ratio) ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ
210.5 ณ สิ้นปี 2563
 เงินฝาก1 และเงินกู้ยืม
เงินฝากและเงิ นกู้ ยืมของบริษั ทมีจ านวน 216,298.74 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.3 จากปี ก่อนหน้า โดยเงินฝากรวม
มี จ านวน 203,509.74 ล้ า นบาท ลดลง 12,611.73 ล้ า นบาท (ร้ อ ยละ 5.8) และหุ้ น กู้ ล ดลงจ านวน 12,191.00 ล้ า นบาท
(ร้อยละ 48.8) มาอยู่ที่จานวน 12,789.00 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องประมาณ
47,272 ล้านบาท ลดลงจานวน 2,424 ล้านบาท (ร้อยละ 4.9) จากปีก่อนหน้า ทั้งนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องคิดเป็นร้อย 21.3
เมื่อเทียบกับปริมาณเงินฝากและเงินกู้ยืมของบริษัท และมี Liquidity Coverage Ratio (LCR) อยู่ที่ร้อยละ 138.5
ตารางที่ 10 : โครงสร้างเงินฝาก
ประเภทของเงินฝาก
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
บัตรเงินฝาก
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินฝากรวม

(2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
3,199.91
1.6
50,319.59
24.7
43,882.32
21.6
106,071.01
52.1
36.92
0.0
203,509.74
100.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เปลี่ยนแปลง
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
2,638.32
1.2
21.3
37,801.62
17.5
33.1
56,560.88
26.2
(22.4)
119,083.73
55.1
(10.9)
36.92
0.0
0.0
216,121.47
100.0
(5.8)

ธุรกิจหลักทรัพย์

ในปี 2563 รายได้ ค่านายหน้ าจากการซื้ อขายหลั กทรั พย์ของ บล. ทิ สโก้ เติบโตร้ อยละ 9.3 มาอยู่ ที่ 784.80 ล้ านบาท
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าสถาบันในประเทศและลูกค้ารายย่อยที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่มูลค่า
การซื้อขายเฉลี่ยต่อวันผ่านบล.ทิสโก้ ลดลงจาก 1,918.01 ล้านบาท มาอยู่ที่ 1,768.61 ล้านบาท จากปริมาณการซื้อขายของลูกค้า
สถาบันต่างประเทศที่หดตัวลง ภายหลังจากการยุติความร่วมมือในบริษัทร่วมทุน “บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนดอยซ์ ทิสโก้
จากัด” ในส่วนของส่วนแบ่งทางการตลาดของ บล. ทิสโก้ อ่อนตัวลงจากร้อยละ 2.1 มาเป็นร้อยละ 1.5 จากการลดลงของส่วนแบ่ง
ทางการตลาดของลูกค้าสถาบันต่างประเทศจากร้อยละ 1.2 มาอยู่ที่ร้อยละ 0.03 และส่วนแบ่งทางการตลาดของลูกค้ารายย่อย
ลดลงจากร้อยละ 1.9 มาเป็นร้อยละ 1.5 ในขณะที่ส่วนแบ่งตลาดของลูกค้าสถาบันในประเทศ (ไม่รวมบัญชีบริษั ทหลักทรัพย์)
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.3 มาเป็นร้อยละ 6.7 ทั้งนี้ สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บล.ทิสโก้ ประกอบด้วยลูกค้าสถาบัน
ในประเทศร้อยละ 51.0 ลูกค้าสถาบันต่างประเทศร้อยละ 0.9 และลูกค้ารายย่อยร้อยละ 48.1
ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 บล.ทิสโก้ ประกาศความร่วมมือในการเป็นพันธมิตร (Co-Brand Alliance) กับ Jefferies Hong
Kong Limited ซึ่งคาดว่าจะช่วยสนับสนุนการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ากลุ่มสถาบันต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

1

เงินฝากรวม หมายถึง เงินฝาก และเงินกู้ยืมระยะสั้นซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนปรกติของกลุ่มทิสโก้
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(3)

ธุรกิจจัดการกองทุน

บลจ. ทิสโก้ มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 318,567.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8
จากปี ก่ อ นหน้ า จากการขยายตั ว ของทุ ก ธุ ร กิ จ โดยเฉพาะธุ ร กิ จ กองทุ น สารองเลี้ ยงชี พ รายได้ ค่ า ธรรมเนี ย มรวมของธุ ร กิ จ
จัดการกองทุนมีจานวน 1,571.26 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.7 จากปี 2562 โดยเป็นรายได้ค่าธรรมเนียมพื้นฐานจานวน 1,514.32
ล้านบาท เพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 8.3 จากการออกกองทุ นใหม่ ที่ตอบสนองความต้องการของนั กลงทุ น และเป็ น รายได้ค่ าธรรมเนี ยม
ตามผลประกอบการของธุรกิจจัดการกองทุนสาหรับปี 2563 จานวน 56.95 ล้านบาท
ทั้งนี้ มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของ บลจ.ทิสโก้ แบ่งเป็ นสัดส่วนของกองทุนสารองเลี้ยงชีพร้อยละ 64.7 กองทุน
ส่วนบุคคลร้อยละ 18.6 และกองทุนรวมร้อยละ 16.7 และมีส่วนแบ่งตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นอันดับที่ 8 คิดเป็นร้อยละ
3.9 โดยแบ่งเป็นกองทุนสารองเลี้ยงชีพซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 16.5 กองทุนส่วนบุคคลมีส่วนแบ่งตลาดเป็น
อันดับที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 3.0 และกองทุนรวมมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับที่ 14 คิดเป็นร้อยละ 1.1
ตารางที่ 11: มูลค่าของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของ บลจ. ทิสโก้ จาแนกตามประเภทกองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
กองทุน
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
กองทุนส่วนบุคคล
กองทุนรวม
สินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
205,993.72
64.7
59,240.02
18.6
53,333.79
16.7
318,567.53
100.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เปลี่ยนแปลง
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
184,246.82
63.5
11.8
56,824.62
19.6
4.3
49,167.53
16.9
8.5
290,238.97
100.0
9.8

14.4 เงินกองทุน
เงินกองทุนของกลุ่มทิสโก้ตามหลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุนภายใน (ICAAP) เพื่อรองรับความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 มีจานวนทั้งสิ้น 40,538.25 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าเงินกองทุนขั้นต่าของกลุ่มเพื่อรองรับความเสี่ยงจานวน 13,024.70 ล้านบาท
ที่ประเมินจากแบบจาลองความเสี่ยงภายใน โดยเพิ่มขึ้น 200.04 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2562 ส่วนใหญ่เนื่องมาจาก
การปรับเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระดับเงินกองทุนส่วนเกินที่มีอยู่สูงถึง 27,513.55 ล้านบาทหรือร้อยละ
67.9 ของเงินกองทุนรวม
ความต้องการใช้เงินกองทุนโดยรวมของกลุ่มทิสโก้ที่ประเมินจากแบบจาลองภายในของกลุ่มประกอบด้วยเงินกองทุนที่ใช้
รองรับความเสี่ยงด้านเครดิตซึ่งเพิ่มขึ้น 324.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.3 เป็น 10,188.77 ล้านบาท โดยสินเชื่อรวมของกลุ่มทิสโก้ลด
ลงร้อยละ 7.4 ในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสินเชื่อรายย่อย ทั้งนี้ อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของกลุ่มทิสโก้เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 2.4 เป็นร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา ซึ่งการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตและอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
นั้น ส่วนใหญ่เนื่องมาจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ในขณะที่เงินกองทุนที่ใช้รองรับความเสี่ยงด้านตลาดปรับลดลงจากสิ้นปี 2562 ที่ 206.20 ล้านบาทมาอยู่ที่ 73.09 ล้านบาท
ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในช่วงที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน ความแตกต่างของสินทรัพย์และหนี้สิน
โดยรวม (Duration Gap) ปรับลดลงจาก 0.89 ปีมาอยู่ที่ 0.70 ปี ซึ่งอยู่ในกรอบนโยบายที่ สามารถบริหารจัดการได้ โดยระยะเวลา
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เฉลี่ ยของการปรับอั ตราดอกเบี้ ยทางด้ านสินทรั พย์ ปรั บลดลงจาก 1.39 ปีมาอยู่ที่ 1.27 ปี ในขณะที่ ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของ
การปรับอัตราดอกเบี้ยทางด้านหนี้สินปรับเพิ่มขึ้นจาก 0.50 ปี เป็น 0.57 ปี
ตารางที่ 12 : ระยะเวลาเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สิน และผลกระทบ

สินทรัพย์
หนี้สิน1
ความแตกต่างสุทธิ (Gap)
1

ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับ
อัตราดอกเบี้ย

การเปลี่ยนแปลงของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิใน
1 ปีต่อการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นร้อยละ 1

หน่วย: ปี

หน่วย: ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63
1.27
0.57
0.70

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62
1.39
0.50
0.89

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63
1,213.37
(1,110.93)
102.44

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62
1,361.11
(1,384.39)
(23.28)

ไม่รวมบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวัน

เมื่ อพิจารณาในเรื่ องความเพี ยงพอของเงินกองทุ นตามกฎหมายของธนาคารทิ สโก้ รวมถึงกลุ่มทิ สโก้ และบล. ทิ สโก้
ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามลาดับ ธนาคารและ
กลุ่มทิสโก้ได้ดารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามเกณฑ์การดารงเงินกองทุนตามวิธี 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 สาหรับเงินกองทุนตามกฎหมายของกลุ่มทิสโก้มีทั้งสิ้น 40,477.63 ล้านบาท และ
มีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง อยู่ที่ร้อยละ 21.86
ร้อยละ17.48 และร้อยละ 4.38 ตามลาดับ ซึ่งยังคงสูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่าที่กาหนด และสาหรับ บล. ทิสโก้ มีเงินกองทุน
สภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไป (NCR) อยู่ที่ร้อยละ 43.47 ซึ่งยังคงสูงกว่าอัตราขั้นต่าที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้ที่ร้อยละ 7.0
ตารางที่ 13 : ความเพียงพอของเงินกองทุนตามกฎหมาย
ความเพียงพอของเงินกองทุน
หน่วย: %

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

ณ วันที่
31 ธ.ค. 63

ณ วันที่
31 ธ.ค. 62

17.5
4.4
21.9

16.3
4.4
20.7

18.1
4.7
22.8

17.3
4.7
22.1

14.5 อันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จากัด ทั้งนี้ ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 บริษัท ทริส เรทติ้ง
จากัด ได้ประกาศยืนยันคงอันดับเครดิต A- ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่”’ อันดับเครดิตดังกล่าว สะท้อนถึงความสามารถใน
การทากาไร ความเชื่อมั่นในคุณภาพสินทรัพย์ และฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งของบริษัท ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ มีดังนี้
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วันที่ประกาศผลอันดับเครดิต
17 เมษายน 2563
Aคงที่

ผลอันดับเครดิต
(Unsolicited Rating)
อันดับเครดิต
แนวโน้มอันดับเครดิต

14.6 ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการดาเนินงานอย่างมีนัยสาคัญในอนาคต (Forward Looking)
ปัจจัยเชิงมหภาคที่อาจมีผลต่อการดาเนินงานของบริษัทประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ แนวโน้มอัตรา
ดอกเบี้ย และความต้องการสินเชื่อและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน โดยมีรายละเอียดของปัจจัยต่างๆ ดังนี้
บริษัทคาดว่าภาวะเศรษฐกิจในปี 2564 มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างอ่อนๆ ท่ามกลางความไม่แน่นอน และความผันผวนภาวะ
เศรษฐกิจโลกและความเปราะบางของปัจจัยภายในประเทศ นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่เป็นปัจจัย
สาคัญที่กดดันต่อการบริโภคภาคเอกชน และการท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้กลับมามีความไม่แน่นอน
อีกครั้ง ขณะที่ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงยังคงเป็นปัจจัยกดดันต่อกาลังซื้อภายในประเทศและสร้างความเปราะบาง
ทางการเงิน อย่างไรก็ดี วัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าประเทศไทยจะสามารถฉีดวัคซีนได้
ในวงกว้างและวัคซีนมีประสิทธิภาพควบคุมการแพร่ระบาดได้ ปัจจัยดังกล่าวจะช่วยให้สถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายและเป็น
ปัจจัยบวกต่อการฟื้นตัวของ ภาคการส่งออก การท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ ขณะที่
การใช้จ่ายในประเทศยังได้รับแรงสนับสนุนจากนโยบายการเงินและการคลังที่ผ่อนคลาย
สาหรับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในประเทศ บริษัทคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะดาเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สอดคล้องไปกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจ ท่ามกลางวิกฤตการระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด -19 ตลอดปี 2564 อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อความยั่งยืนในระยะยาวจากปัญหาหนี้ครัวเรือน
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กาหนดมาตรการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน (Macroprudential Policy) โดยเฉพาะมาตรการกากับ
ดูแลสินเชื่อรายย่อย และแนวทางการกากับดูแลการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นปัจจัยสาคัญที่กดดัน
ต่อการขยายตัวของสินเชื่อ รายได้และผลการดาเนินงานของธุรกิจธนาคารพาณิชย์
บริษัทคาดว่าธุรกิจสินเชื่อมีแนวโน้มเติบโตในกรอบจากัดตามภาวะเศรษฐกิจ สาหรับแนวโน้มยอดขายรถยนต์ในประเทศซึ่ง
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อของบริษัท คาดว่าจะขยายตัวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2563 จากการออก
โมเดลใหม่ของผู้ผลิตรถยนต์ค่ายต่างๆ และแคมเปญส่งเสริมการขายที่จูงใจที่ส่งผลบวกต่อยอดขายรถยนต์ในปี 2564 สาหรับธุรกิจ
สินเชื่อจานาทะเบียนรถ บริษัทคาดว่ายังคงมีแนวโน้มที่เติบโตต่อเนื่องตามความต้องการเงินทุนของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทคาดว่า
ธุรกิจบริการบริหารความมั่งคั่งจะมีแนวโน้มที่เติบโตในระดับปานกลาง ท่ามกลางภาวะดอกเบี้ยต่า ทาให้ลูกค้ามองหาทางเลือก
ในการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น รวมถึงการที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้ความต้องการด้านการวางแผนทาง
การเงิน รวมถึงประกันชีวิตและสุขภาพมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
มองไปข้างหน้า แม้สภาพเศรษฐกิจจะมีแนวโน้มฟื้นตัวสอดคล้องไปกับทิศทางเศรษฐกิจโลก แต่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน กอปรกับกาลังซื้อในประเทศยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจน บริษัทจึงมุ่งเน้นคุณภาพสินเชื่อมากกว่า
การเติบโต ผ่านการขยายสินเชื่ออย่างความระมัดระวังเพื่อป้องกันผลกระทบจากการด้อยคุณภาพของสินเชื่อที่อาจเกิดขึ้น และ
การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของไวรัสโควิดตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้
การก ากั บ ดู แ ลกิ จการและการบริ หารจั ดการความเสี่ ย งที่ ดี ตลอดจนการการใช้ ป รั บ ใช้ เทคโนโลยี และนวั ต กรรมเพื่ อสร้ า ง
ประสิทธิภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ยึดลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจจะสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน
ในระยะยาว
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ บริษัท
ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
ในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสาคัญของบริษัท
และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้ง
ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่ง ครอบคลุ ม ถึง ข้ อบกพร่ อ งและการเปลี่ย นแปลงที่ สาคั ญ ของระบบการควบคุ ม ภายใน รวมทั้ง การกระท าที่ มิ ชอบที่อ าจมี
ผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมายให้ นายไพรั ช ศรี วิ ไลฤทธิ์ หรื อ นายกนต์ ธี ร์ สุ น ทรประดิ ษ ฐ์ เป็ น ผู้ ลงลายมื อ ชื่ อ ก ากั บ เอกสารนี้ ไว้ ทุ ก หน้ า ด้ ว ย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ หรือ นายกนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์ กากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมู ล
ทีบ่ ริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล

ประธานคณะกรรมการบริหาร

- สุทัศน์ เรืองมานะมงคล -

กรรมการบริหาร

- ศักดิ์ชยั พีชะพัฒน์ -

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สานักกากับดูแลกิจการ

- ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ -

หัวหน้าควบคุมการเงิน

- กนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์ -

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์
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 /

สัดส่วนการถือหุน้

ความสัมพันธ์

ตาแหน่ง /

(ปี)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

ในบริษัท/1
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

ทางครอบครัว

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด
1. นายปลิว มังกรกนก
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการอิสระ

ระหว่างกรรมการ

4 กันยายน 2551
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด :
26 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
72 Master of Business Administration (Finance)

สามัญ
บุริมสิทธิ

(ประเภทธุรกิจ)

-

กลุม่ ทิสโก้

(ร้อยละ 0.28)

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

2,221,010
-

Stanford University, USA
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ ครัง้ แรก:

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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

167

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. นายฮอน คิท ชิง
(อเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)
รองประธานคณะกรรมการ
กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

และผูบ้ ริหาร
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.
43 Bachelor of Science (Economics)
Massachusetts Institute of Technology, USA

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

(ประเภทธุรกิจ)

2553-ปัจจุบนั
2551-ปัจจุบนั

กลุม่ ทิสโก้
รองประธานคณะกรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ ครัง้ แรก:
4 กันยายน 2551

2560-ปัจจุบนั

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัทอืน่ ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทจดทะเบียนอืน่
กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด :
26 มิถุนายน 2563

2555-ปัจจุบนั

บริษัทอืน่ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ประธานคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2555-ปัจจุบนั

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2555-ปัจจุบนั

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2551-ปัจจุบนั

Senior Advisor

มิ.ย.2563-ปัจจุบนั

Executive Chairman, Managing Director and
Chief Restructuring Officer
หน่วยงานอืน่
-
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ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

Shin Kong Textile Public Company Limited
(อุตสาหกรรมนาเข้าและส่งออก)
Cottonwood Group
(อสังหาริมทรัพย์)
Boston Seaport M1&2 Development Limited Liability Company
(อสังหาริมทรัพย์)
5th Ave Gateway Development Limited Liability Company
(อสังหาริมทรัพย์)
CDIB & Partners Investment Holding Corporation
(การลงทุน)
Whittle School &Studios Holdings, Ltd.
(การศึกษา)

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
3. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
(กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม)

ความสัมพันธ์
ระหว่างกรรมการ

59 Master of Science (Finance)

สามัญ

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

บุริมสิทธิ

4,100,000

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร
(ประเภทธุรกิจ)

-

กลุม่ ทิสโก้

(ร้อยละ 0.51)

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

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
- 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.
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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
4. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ ครัง้ แรก:
4 กันยายน 2551
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด :
26 มิถุนายน 2563

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

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

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

(ประเภทธุรกิจ)

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
- 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

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

5. ศ. ดร. ปราณี ทินกร
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกากับดูแลกิจการ
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ ครัง้ แรก:
30 ธันวาคม 2551
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด :
26 มิถุนายน 2563

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
- ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
- Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
Bain & Company, Inc.
71 Doctor of Philosophy (Economics)
Master of Arts (Economics)
University of Pennsylvania, USA
Bachelor of Arts (Economics)
Swarthmore College, USA
การอบรมภายนอก
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program
- หลักสูตร Director Certification Program
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function
- หลักสูตร Audit Committee Program
- หลักสูตร Director Accreditation Program
- Board of the Year, Board of the Future
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ วิธีปฏิบตั ิสาหรับบอร์ดในการกากับดูแลการป้องกัน
และรับมือภัยไซเบอร์
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การอบรมภายใน
- Understanding Thailand Data Protection Law and its unintened
consequence
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
- 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
- Opportunities in Financial Services as a result of
Digital disruption and changing customer behaviours
CAPCO - The Capital Markets Company Limited

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

(ประเภทธุรกิจ)

กลุม่ ทิสโก้
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการกากับดูแลกิจการ
บริษัทอืน่ ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทจดทะเบียนอืน่
บริษัทอืน่ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
หน่วยงานอืน่
ธ.ค.2561-ปัจจุบนั
กรรมการตรวจสอบ
2557-2559
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ส.ค.2555-ก.ย.2559 กรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย
ก.พ.2561-ปัจจุบนั
ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สานักธรรมศาสตร์และการเมือง
มิ.ย. 2560-ปัจจุบนั
กรรมการจัดทาพจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์
2551-ปัจจุบนั
กรรมการบริหาร
2548-ปัจจุบนั
กรรมการสภาสถาบัน TDRI
2563-ปัจจุบนั
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
2552-2563
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เม.ย.2556-ปัจจุบนั
2551-ปัจจุบนั
2562-2564
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บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

สานักงานราชบัณฑิตยสภา

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกริก

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. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
กากับความเสีย่ ง
ประธานคณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการ
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ ครัง้ แรก:
8 พฤษภาคม 2556
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด :
26 มิถุนายน 2563

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

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.
64 Doctor of Philosophy (Economics)
University of Wisconsin at Madison, USA

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

(ประเภทธุรกิจ)

-

กลุม่ ทิสโก้
พ.ค.2562-ปัจจุบนั

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ปริมาณวิเคราะห์)
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
กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ ครัง้ แรก:
30 เมษายน 2557
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด :
26 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

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.

7. นายสถิตย์ อ๋องมณี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว

74 Master of Business Administration (Finance)

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

สามัญ

บัญชีบณ
ั ฑิต

150,035

-

บุริมสิทธิ

(ประเภทธุรกิจ)
มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปญ
ั ญาสาธารณะ
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุม่ ทิสโก้

(ร้อยละ 0.02)

Fairleigh Dickinson University, USA

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

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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.
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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
-

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
8. ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์
กรรมการอิสระ
กรรมการกากับความเสีย่ ง
กรรมการกากับดูแลกิจการ

ความสัมพันธ์
ระหว่างกรรมการ

22 เมษายน 2562

ช่วงเวลา

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

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร
(ประเภทธุรกิจ)

2562-ปัจจุบนั

University of California at Los Angeles, USA

กลุม่ ทิสโก้
กรรมการอิสระ
กรรมการกากับความเสีย่ ง

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

กรรมการกากับดูแลกิจการ

Massachusetts Institute of Technology, USA

2562-ปัจจุบนั

กรรมการกากับความเสีย่ ง

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

2561-ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ

(ธนาคารพาณิชย์)

Bachelor of Science

บริษัทอืน่ ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

Massachusetts Institute of Technology, USA
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด :
26 มิถุนายน 2563

ตาแหน่ง

และผูบ้ ริหาร

Master of Engineering
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ ครัง้ แรก:

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว

-

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
9. ดร. กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
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
กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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

10. นายชือ-เหา ซุน
(โฮเวิร์ด ซุน)
กรรมการ
กรรมการบริหาร
(กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม)
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ ครัง้ แรก:
29 มิถุนายน 2554

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

และผูบ้ ริหาร

43 Master of Science (Finance)
Bentley University, USA
Master of Business Administration
Boston University, USA
Bachelor of Arts (Economics)
Taipei University, Taiwan
การอบรมภายใน
- Cybersecurity Threatscape and You
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

2559-ม.ค. 2564

กรรมการอิสระ

2559-ม.ค. 2564
2556-2563

กรรมการอิสระ
ประธานอนุกรรมการความเสีย่ ง
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

2556-2560

ผูท้ รงคุณวุฒิ อนุกรรมการบริหารความเสีย่ งจากการลงทุน

2554-2560

ที่ปรึกษา

2556-2559

อนุกรรมการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน

2553-2559

ผูท้ รงคุณวุฒิอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง

2549-2559

กรรมการ

2555-ปัจจุบนั
2554-ปัจจุบนั
เม.ย.2557-ปัจจุบนั
ก.ย.2555-ปัจจุบนั

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด :
26 มิถุนายน 2563

2556-ปัจจุบนั

กลุม่ ทิสโก้
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
บริษัทอืน่ ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทจดทะเบียนอืน่
บริษัทอืน่ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
Senior Vice President
หน่วยงานอืน่
-
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ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร
(ประเภทธุรกิจ)
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
(ให้บริการต่อเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ )
บริษัท สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด
(ให้บริการต่อเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ )
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
(หน่วยงานรัฐ)
กองทุนประกันสังคม
(หน่วยงานรัฐ)
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
(สภาวิชาชีพบัญชี )
กรมบัญชีกลาง
(หน่วยงานรัฐ)
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(หน่วยงานรัฐ)
มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงพิจิตรจิราภา เทวกุล
(มูลนิธิ)
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

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
11. 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

66,177
(ร้อยละ 0.01)
บุริมสิทธิ
-

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร
(ประเภทธุรกิจ)

พ.ค.2555-ปัจจุบนั

12. 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 Unite)
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)

2553-2560

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท ไฮเวย์ จากัด

2552-2560
2552-2560

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
บริษัทอืน่ ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทจดทะเบียนอืน่
บริษัทอืน่ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระ

(เช่าซื้อ)
บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลิสซิ่ง จากัด
(ลีสซิ่ง)

2562-มี.ค 2564

- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุน่ ที่ 3
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
- หลักสูตร Financial Executive Development Program (FINEX 14)
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

2549-ปัจจุบนั
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กรรมการ
กรรมการอานวยการ
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

บริษัท แอกซ่าประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
(ประกันภัย)

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)

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

หน่วยงานอืน่
-

into Corrupt-less Society
โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- 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
- Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
Bain & Company, Inc.
13. นางกฤษณา ธีระวุฒิ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

70 Master of Business Administration (Marketing)

สามัญ

-

University of Wisconsin-Madison, USA

บุริมสิทธิ

-

-

กลุม่ ทิสโก้
มิ.ย.2556-ปัจจุบนั

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

บัญชีบณ
ั ฑิต (ทฤษฎีบญ
ั ชี)

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อืน่ ๆ
2529-ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

2555-ปัจจุบนั

กรรมการ

- หลักสูตร Audit Committee Program

2553-ปัจจุบนั

อุปนายก

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-อุดรธานี

- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management

2553-ปัจจุบนั

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

- หลักสูตร Role of Compensation Committee

2559-ปัจจุบนั

ประธาน

ศูนย์สงเคราะห์บคุ คลปัญญาอ่อน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การอบรมภายนอก

บริษัท ถาวรอุดร จากัด
(โรงแรม)

- หลักสูตร Director Certification Program
- หลักสูตร Director Accreditation Program

บริษัท ครัวเจริญ จากัด
(อาหารและเครือ่ งดืม่ )

- หลักสูตร Effective Audit Committees and Best Practices Program

- หลักสูตร Role of the Chairman Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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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
14. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์
กรรมการอานวยการ
กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
54 Master of Business Administration (Finance)
University of Wisconsin-Milwaukee, USA
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

สามัญ

195,800
(ร้อยละ 0.02)
บุริมสิทธิ
-

-

(ประเภทธุรกิจ)
กลุม่ ทิสโก้
เม.ย 2564-ปัจจุบนั
กรรมการอานวยการ
ก.พ.2560-มี.ค 2564 รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

ม.ค.2553-ม.ค.2560 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่อาวุโส

การอบรมภายนอก

เม.ย 2564-ปัจจุบนั

กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

- หลักสูตร Director Certification Program

2562-ปัจจุบนั

กรรมการกากับความเสีย่ ง

(ธนาคารพาณิชย์)

ก.พ.2560-ปัจจุบนั

รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ สายธุรกิจธนบดี และบริการธนาคาร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร IT Governance & Cyber Resilience Year 2019

ก.ค.2556-ม.ค.2560 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่อาวุโส สายสินเชื่อรายย่อย

- Bangkok Sustainable Banking Forum 2019

2562-ปัจจุบนั

ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด

2560-2562

กรรมการ

(หลักทรัพย์)

2562-ปัจจุบนั

ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด

2560-2562

กรรมการ

(จัดการกองทุน)

เม.ย.2562-2563

กรรมการ

บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ทิสโก้ จากัด
(ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ปรึกษาการลงทุน )

ธนาคารแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Capital Market Outlook
FETCO
การอบรมภายใน
- Understanding Thailand Data Protection Law and its
unintended consequence

อืน่ ๆ

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด

2542-2561

- Cybersecurity Threatscape and You

กรรมการ

บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จากัด
(ขนส่ง)

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.
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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
15. นายพิธาดา วัชรศิริธรรม
รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่

ความสัมพันธ์
ระหว่างกรรมการ

56 Master of Business Administration

สามัญ

80,000

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

กลุม่ ทิสโก้

(ร้อยละ 0.01)

Indiana University of Pennsylvania, USA
บุริมสิทธิ

ม.ค.2556-ปัจจุบนั

รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่

2553-ปัจจุบนั

รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ สายบรรษัทธนกิจ

2554-ปัจจุบนั

กรรมการ

-

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

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
Bain & Company, Inc.
59 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

(ประเภทธุรกิจ)

-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่

ช่วงเวลา

และผูบ้ ริหาร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

16. นายชลิต ศิลป์ศรีกุล

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
(หลักทรัพย์)

อืน่ ๆ
-

สามัญ

79

-

กลุม่ ทิสโก้

(ร้อยละ 0.00)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาบัญชี )

-

รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)

ก.ค.2556-ม.ค.2560 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่อาวุโส

(การลงทุน)

การอบรมภายนอก

ก.พ.2560-ปัจจุบนั

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

- Financial Executive Development Program (FINEX 14)

ก.ค.2556-ม.ค.2560 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่อาวุโส สายธุรกิจธนบดีธนกิจ

(ธนาคารพาณิชย์)

มี.ค.2560-ปัจจุบนั

บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จากัด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บุริมสิทธิ

ก.พ.2560-ปัจจุบนั

สมาคมสถาบันการศึกษาธนาคารและการเงินไทย

รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ สายสินเชื่อรายย่อย
ประธานคณะกรรมการ

- 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
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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

17. นายชาตรี จันทรงาม
รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
สายควบคุมการเงินและบริหาร
ความเสีย่ ง

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

และผูบ้ ริหาร
- ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
- Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
Bain & Company, Inc.
50 Master of Finance (Distinction)
Imperial College, London, UK
Master of Business Administration (International Business)
Schiller International University, UK
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Certified Financial Analyst
CFA Institute, USA
การอบรมภายนอก
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (2016)
- หลักสูตร Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร TFRS 9 Workshop: Classification Measurement
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร Update on IFRS9 and other new standards
- หลักสูตร Transfer Pricing
- หลักสูตร Related Party Transaction and Impairment Issues
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
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
- การพัฒนาความยัง่ ยืนองค์กร
บริษัท เอสบีดีไอ จากัด
- ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
- Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
Bain & Company, Inc.

สามัญ

30,000
(ร้อยละ 0.00)
บุริมสิทธิ
-

(ประเภทธุรกิจ)

-

2554-ปัจจุบนั

กลุม่ ทิสโก้
รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่อาวุโส
สายควบคุมการเงินและบริหารความเสีย่ ง
รักษาการหัวหน้าสือ่ สารองค์กร
รักษาการหัวหน้าการลงทุน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
สายควบคุมการเงินและบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ

2554-ปัจจุบนั

กรรมการ

2552-ปัจจุบนั

กรรมการ

2552-ปัจจุบนั

กรรมการ

2550-ปัจจุบนั

กรรมการ

2562-2563

กรรมการ

2558-2560

กรรมการ

2554-2560

กรรมการ

2552-2560

กรรมการ

เม.ย 2564-ปัจจุบนั
2560-มี.ค 2564
2564-ปัจจุบนั
2555-2562
2553-2560

อืน่ ๆ
-
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ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จากัด
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บริษัท ศูนย์การเรียนรูท้ ิสโก้ จากัด
(บริการงานด้านฝึกอบรม)
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
(หลักทรัพย์)
บริษัท ไฮเวย์ จากัด
(เช่าซื้อ)
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
(หลักทรัพย์จัดการกองทุน )
บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ทิสโก้ จากัด
(ที่ปรึกษาการลงทุน)
บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จากัด
(ลีสซิ่ง)
บริษัท ทิสโก้ ลีสซิ่ง จากัด
(ลีสซิ่ง)
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
18. นายไพบูลย์ นลินทรางกูร
รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่

19. นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่อาวุโส

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

54 Master of Business Administration (Finance)
Indiana University at Bloomington, USA
Bachelor of Arts (Computer Science)
University of California at Santa Cruz, USA
Chartered Financial Analyst
CFA Institute, USA
การอบรมภายนอก
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรการกากับดูแลกิจการที่ดี (รุน่ 12/2016)
- หลักสูตร Director Certification Program
- หลักสูตร Audit Committee Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การอบรมภายใน
- Cybersecurity Threatscape and You
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)

สามัญ

286,000
(ร้อยละ 0.04)
บุริมสิทธิ
-

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

-

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ ริหาร
-

-

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

(ประเภทธุรกิจ)
กลุม่ ทิสโก้
เม.ย 2564-ปัจจุบนั
รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
2553-มี.ค 2564
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่อาวุโส
2549-ปัจจุบนั
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2548-ปัจจุบนั
กรรมการ
อืน่ ๆ
2563-ปัจจุบนั
คณะกรรมการกากับและพัฒนาตลาดตราสารหนี้
2563-ปัจจุบนั
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐศาสตร์
2561-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
2562-ปัจจุบนั
ที่ปรึกษากิตติมศักดิป์ ระจาคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
2562-ปัจจุบนั
กรรมการ
2562-ปัจจุบนั
กรรมการ
2562-ปัจจุบนั
กรรมการ
2562-ปัจจุบนั
กรรมการ
2552-ปัจจุบนั
นายกสมาคม
2552-ปัจจุบนั
นายกสมาคม
2560-2562
ประธานกรรมการ
2557-2558
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
กลุม่ ทิสโก้
เม.ย 2564-ปัจจุบนั
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่อาวุโส
ก.พ.2560-มี.ค 2564 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่อาวุโส เม.ย.2564-ปัจจุบนั
บริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 2
ก.พ.2560-มี.ค.2564 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ - บริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 2
2556-2560
ผูอ้ านวยการสายอาวุโส สินเชื่อรายย่อย – บริหารกิจการสาขา
2552-2556
รองหัวหน้าธนกิจลูกค้ารายย่อย หัวหน้าบริหารการขายทางสาขา
2559–ปัจจุบนั
กรรมการ
2556-ปัจจุบนั

กรรมการ
อืน่ ๆ
-

182

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
(หลักทรัพย์)
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
คณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
วุฒิสภา
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย
คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
สมาพันธ์นักวิเคราะห์การลงทุนแห่งเอเชีย
สภาปฏิรูปแห่งชาติ
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

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

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
20. นายเดชพินันท์ สุทัศนทรวง
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่อาวุโส

ความสัมพันธ์
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
51 Master of Business Administration
Eastern Michigan University, USA
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมภายนอก

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

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
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.

(ประเภทธุรกิจ)
กลุม่ ทิสโก้
เม.ย 2564-ปัจจุบนั
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่อาวุโส
ก.พ.2560-มี.ค 2564 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่อาวุโส – ปฏิบตั ิการสินเชื่อรายย่อย
เม.ย.2564-ปัจจุบนั
ก.พ.2560-มี.ค 2564 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ – ปฏิบตั ิการสินเชื่อรายย่อย

- หลักสูตร Privacy Law and Cybersecurity

21. นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่อาวุโส

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว

2553-ม.ค.2560

ผูอ้ านวยการสายอาวุโส – ปฏิบตั ิการสินเชื่อรายย่อย

2560-ปัจจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

2559 – ปัจจุบนั

กรรมการ

2551 – ปัจจุบนั

กรรมการ

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)

อืน่ ๆ
-

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

กลุม่ ทิสโก้
เม.ย 2564-ปัจจุบนั
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่อาวุโส
มี.ค.2560-มี.ค 2564 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ – บริหารการขาย และการตลาด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - บริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 1
เม.ย.2564-ปัจจุบนั
ก.พ.2560-มี.ค 2564 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ - บริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 1
ผูอ้ านวยการสายอาวุโส - สินเชื่อรายย่อย – บริหารผลิตภัณฑ์และการตลาด
2558–ม.ค.2560
2552–2558
รองหัวหน้าธนกิจลูกค้ารายย่อยและหัวหน้าบริหารการขายทางกรุงเทพ
ก.ย.2561-ปัจจุบนั
กรรมการ
อืน่ ๆ
-
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บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จากัด
(ประกันภัย)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

ตาแหน่ง /

(ปี)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งแรก /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด
22. นายพิชา รัตนธรรม
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่อาวุโส

23. นางสาวภาวิณี องค์วาสิฏฐ์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่อาวุโส

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

และผูบ้ ริหาร
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
- การพัฒนาความยัง่ ยืนองค์กร
บริษัท เอสบีดีไอ จากัด
- ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
- Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
Bain & Company, Inc.
52 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)
Oregon State University
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมภายใน
- 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.

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร
(ประเภทธุรกิจ)

กลุม่ ทิสโก้
เม.ย 2564-ปัจจุบนั
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่อาวุโส
ก.พ.2560-มี.ค 2564 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
เม.ย.2564-ปัจจุบนั
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่อาวุโส สายธุรกิจธนบดี และบริการธนาคาร
ก.พ.2560-มี.ค 2564 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ - ธุรกิจธนบดี
ผูอ้ านวยการสายอาวุโส - ธุรกิจธนบดีธนกิจ
2556-ม.ค.2560
กรรมการ
2562-ปัจจุบนั

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
(จัดการกองทุน)

อืน่ ๆ

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

เม.ย 2564-ปัจจุบนั
2562-มี.ค 2564
2559-2561
2561-ปัจจุบนั
2559-ปัจจุบนั
2554-2560
2561-ปัจจุบนั
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กลุม่ ทิสโก้
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่อาวุโส
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
ผูอ้ านวยการสายอาวุโส
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
หัวหน้าจัดการลงทุน
อืน่ ๆ
กรรมการ

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
(จัดการกองทุน)

บริษัท ฟิทช์ เรทติง้ ส์ (ประเทศไทย) จากัด
(ให้บริการจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจต่างๆ)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

ตาแหน่ง /

(ปี)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งแรก /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด
24. นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์
เลขานุการบริษัท
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่อาวุโส
สานักกากับดูแลกิจการ

และทักษะของการเป็นกรรมการ
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
การอบรมภายใน
- Understanding Thailand Data Protection Law and its
unintended consequence
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
- Cybersecurity Threatscape and You
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance
into Corrupt-less Society
โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ ต่อต้านการทุจริต
- 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
และผูบ้ ริหาร
-
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ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร
(ประเภทธุรกิจ)

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

กรรมการ

ก.ย.2556-2561

กรรมการ

2562-2563
2562-ปัจจุบนั
2554-ปัจจุบนั
2553-ปัจจุบนั
2553-ปัจจุบนั

อืน่ ๆ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกลาง
กรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
กรรมการพัฒนาการตรวจสอบภายในภาคราชการ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

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

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

ตาแหน่ง /

(ปี)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งแรก /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด
25. นางสาววันธนา โชติชัยสถิตย์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

26. นางสาวรัชฎา พฤกษานุบาล
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่

และทักษะของการเป็นกรรมการ
55 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมภายนอก
- Thailand Data Protection Law
สมาคมธนาคารไทย
- Cybersecurity Act 2019, Personal Data Protection Act 2019
- หลักสูตร IT Governance & Cyber Resilience
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- CIO Summit 2019 Race to Reinvent The Digital Determination Playbook
International Data Corporation (IDC)
- Huawei Global FSI Summit 2019, Huawei
- Blockchain Based Business Model Change
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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
- หลักสูตร Culture of Innovation at Google
บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จากัด
- 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.

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)
สามัญ

23,161
(ร้อยละ 0.00)
บุริมสิทธิ
-

สามัญ
บุริมสิทธิ

79,000
(ร้อยละ 0.01)
-

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

และผูบ้ ริหาร
-

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร
(ประเภทธุรกิจ)

ก.พ.2562-ปัจจุบนั
2561-2562
2557-ปัจจุบนั

เม.ย 2564-ปัจจุบนั
2562-มี.ค 2564
เม.ย 2564-ปัจจุบนั
2561-ปัจจุบนั
2561-2562
2547 - 2560
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ตาแหน่ง
กลุม่ ทิสโก้
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอ้ านวยการสายอาวุโส เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ัดการ
อืน่ ๆ
-

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

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)
บริษัท ทิสโก้อนิ ฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จากัด
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)
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
27. นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่

หัวหน้าควบคุมการเงิน
รักษาหัวหน้าวางแผนและงบประมาณ

29. นางสาวชุตินธร ไวกาสี
หัวหน้าบัญชี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
53 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สามัญ

สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรสัมมนาผูบ้ ริหารธนาคารและสถาบันการเงิน FINEX รุน่ ที่ 23
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
นักวางแผนการเงิน Certified Financial Planner (CFP)
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
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
- การพัฒนาความยัง่ ยืนองค์กร
บริษัท เอสบีดีไอ จากัด
- ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
44 Master of Management (Operation Research)
Case Western Reserve University, USA
Master of International Economics and Finance
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมภายใน
- การพัฒนาความยัง่ ยืนองค์กร
บริษัท เอสบีดีไอ จากัด

57 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบณ
ั ฑิต (ทฤษฎีบญ
ั ชี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8,800

บุริมสิทธิ

(ประเภทธุรกิจ)

-

กลุม่ ทิสโก้

(ร้อยละ 0.00)

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดทั่วไป) เกียรตินิยมอันดับ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุน่ ที่ 21

28. นายกนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

-

เม.ย 2564-ปัจจุบนั

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)

2561-มี.ค 2564
2561-ปัจจุบนั
2556-2560

ผูอ้ านวยการสายอาวุโส
กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
ผูอ้ านวยการสายอาวุโส

(การลงทุน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
(จัดการกองทุน)

2552-2556

กรรมการผูจ้ ัดการ
อืน่ ๆ
กรรมการ
อุปนายกสมาคม

2561-ปัจจุบนั
2563-ปัจจุบนั

สามัญ

13,200

-

กลุม่ ทิสโก้

(ร้อยละ 0.00)
บุริมสิทธิ
-

สามัญ
บุริมสิทธิ

16,356
(ร้อยละ 0.00)
-

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ม.ค.2564-ปัจจุบนั
ม.ค.2564-ปัจจุบนั
ก.พ.2556-2563
ปัจจุบนั

หัวหน้าควบคุมการเงิน
รักษาการหัวหน้าวางแผนและงบประมาณ
หัวหน้าวางแผนและงบประมาณ
กรรมการ

ปัจจุบนั

กรรมการ

ปัจจุบนั

กรรมการ

2552-ปัจจุบนั

อืน่ ๆ
กลุม่ ทิสโก้
หัวหน้าบัญชี

-

อืน่ ๆ
-

187

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)
บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จากัด
(ประกันภัย)
บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จากัด
(ลีสซิ่ง)
บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จากัด
(ลีสซิ่ง)

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

ตาแหน่ง /

(ปี)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งแรก /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด
30. นายนิพนธ์ วงษ์โชติวัฒน์
หัวหน้าบริหารความเสีย่ ง
และควบคุมสินเชื่อ
รักษาการหัวหน้าบริหารความเสีย่ ง

31. นางสาวสุรางค์ เตชะรุ่งนิรันดร์
หัวหน้าควบคุมสินเชื่อ

32. นายภูวรินทร์ กุลพัฒน์กานนท์
หัวหน้าวิเคราะห์ความเสีย่ งและธุรกิจ

33. นายพิชิต ตรีเทพาสัมพันธ์
หัวหน้าประเมินราคาทรัพย์สนิ

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)
-

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

และผูบ้ ริหาร
-

44 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Bachelor of Commerce (Finance & Economics)
University of Wollongong, Australia
การอบรมภายใน
- การพัฒนาความยัง่ ยืนองค์กร
บริษัท เอสบีดีไอ จากัด

สามัญ
บุริมสิทธิ

46 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงิน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมภายใน
- การพัฒนาความยัง่ ยืนองค์กร
บริษัท เอสบีดีไอ จากัด
40 Master of Arts in Economics
New York University, USA
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมภายนอก
Financial Risk Manager (FRM)
Global Association of Risk Professionals, USA
การอบรมภายใน
- การพัฒนาความยัง่ ยืนองค์กร
บริษัท เอสบีดีไอ จากัด
47 เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนที่อยูอ่ าศัยและอสังหาริมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

ตาแหน่ง

(ประเภทธุรกิจ)
ม.ค.2564-ปัจจุบนั
ม.ค.2564-ปัจจุบนั
ก.พ.2556-2563
ปัจจุบนั

กลุม่ ทิสโก้
หัวหน้าบริหารความเสีย่ งและควบคุมสินเชื่อ
รักษาการหัวหน้าบริหารความเสีย่ ง
หัวหน้าบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ

อืน่ ๆ
กลุม่ ทิสโก้
ม.ค.2562-ปัจจุบนั
หัวหน้าควบคุมสินเชื่อ
ก.ค.2556-ธ.ค.2561 หัวหน้าสานักคณะกรรมการสินเชื่อ
อืน่ ๆ
-

พ.ค.2557-ปัจจุบนั

กลุม่ ทิสโก้
หัวหน้าวิเคราะห์ความเสีย่ งและธุรกิจ
อืน่ ๆ
-

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

ก.ค.2556-ปัจจุบนั

กลุม่ ทิสโก้
หัวหน้าประเมินราคาทรัพย์สนิ

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินทรัพย์สนิ

หัวหน้ากากับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมภายนอก
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries รุน่ ที่ 15/2559
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัท ออล-เวย์ส จากัด
(ตลาดกลางพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ )

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)

อืน่ ๆ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
63 บัญชีบณ
ั ฑิต (บัญชี)

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

(การลงทุน)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
34. นางดุลยรัตน์ ทวีผล

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

กลุม่ ทิสโก้
2556-ปัจจุบนั

หัวหน้ากากับ

2552-ปัจจุบนั

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

2552-2563

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

2562-2563

กรรมการ

ก.ย.2556-2562

กรรมการ

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
(หลักทรัพย์)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
(จัดการกองทุน)
บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ทิสโก้ จากัด
(ที่ปรึกษาการลงทุน)
บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จากัด
(ที่ปรึกษาการลงทุน)

อืน่ ๆ
-
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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
35. นางสาวมณีรัตน์ วัฒนจักร์
หัวหน้ากากับ - ธุรกิจธนาคาร

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
51 บัญชีมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

(ประเภทธุรกิจ)

-

กลุม่ ทิสโก้

บัญชีบณ
ั ฑิต

2560-ปัจจุบนั

หัวหน้ากากับ - ธุรกิจธนาคาร

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)

2553-2560

หัวหน้ากากับ - ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน

(การลงทุน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อืน่ ๆ
-

36. นางสาวสกรรัตน์ มานุวงศ์
หัวหน้ากากับ - ธุรกิจหลักทรัพย์

50 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

กลุม่ ทิสโก้

บัญชีบณ
ั ฑิต (บัญชี)

2560-ปัจจุบนั

หัวหน้ากากับ - ธุรกิจหลักทรัพย์

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)

2553-2559

หัวหน้ากากับ - ธุรกิจธนาคาร

(การลงทุน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อืน่ ๆ
-

การอบรมภายนอก
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries (2016)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
37. นางญาณินี ภาพน้า
หัวหน้ากากับ ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน

50 บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สามัญ
บุริมสิทธิ

-

-

38. นางสาวณัฎฐินี สุวรรณพาณิชย์

47 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สามัญ

-

-

บุริมสิทธิ

-

หัวหน้ากฎหมาย

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

มี.ค.2560-ปัจจุบนั
2557-ก.พ.2560

กลุม่ ทิสโก้
หัวหน้ากากับ - ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เจ้าหน้าที่กากับอาวุโส - ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อืน่ ๆ
-

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

กลุม่ ทิสโก้
2553-ปัจจุบนั

หัวหน้ากฎหมาย

นิติศาสตรบัณฑิต

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อืน่ ๆ
-

39. นายประยุกต์ เจริญจรัสกุล
หัวหน้าบริหารความเสีย่ ง
ด้านปฏิบตั ิการ

41 Master of Business Administration
University of North Carolina at Chapel Hill,USA
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามัญ

400

บุริมสิทธิ

(ร้อยละ 0.00)
-

-

กลุม่ ทิสโก้
ม.ค.2564-ปัจจุบนั

หัวหน้าบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั ิการ

ม.ค.2562 - ธ.ค.2563 ผูช้ ่วยหัวหน้าพัฒนาบิสสิเนสเซอร์วสิ
ส.ค.2557 - ธ.ค.2561 หัวหน้าเพิ่มผลผลิต

40. นางสาวจิราภรณ์ ซอสุขไพบูลย์
หัวหน้าสอบทานสินเชื่อ

50 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (บัญชี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Certified Internal Auditor (CIA)
The Institute of Internal Auditors (IIA), USA
Certified Information Systems Auditor (CISA)
ISACA, USA

สามัญ
บุริมสิทธิ

16,544
(ร้อยละ 0.00)
-

ม.ค.2564-ปัจจุบนั
ก.พ.2556-2563
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อืน่ ๆ
กลุม่ ทิสโก้
หัวหน้าสอบทานสินเชื่อ
หัวหน้าตรวจสอบภายใน
อืน่ ๆ
-

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)
บริษัท ทิสโก้อนิ ฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จากัด
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

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
41. นายเอกรัฐ พงษ์กิติวณิชกุล
หัวหน้าบริหารความเสีย่ ง

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
46 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

(ประเภทธุรกิจ)

-

กลุม่ ทิสโก้
ก.ค.2561-ปัจจุบนั

หัวหน้าบริหารความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

มี.ค.2560-ก.ค.2561 หัวหน้ากากับข้อมูล

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

เม.ย.2558-มี.ค.2560 ผูจ้ ัดการจัดการข้อมูล
ก.พ.2556-เม.ย.2558 ผูช้ ่วยหัวหน้าตรวจสอบภายใน
หัวหน้าตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อืน่ ๆ
42. นางสาวชื่นจิต ตระการรัตติ
หัวหน้าตรวจสอบภายใน

51 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

กลุม่ ทิสโก้

บัญชีบณ
ั ฑิต (บัญชี)

ม.ค.2564-ปัจจุบนั

หัวหน้าตรวจสอบภายใน

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)

ส.ค.2557-2563

หัวหน้าบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั ิการ

(การลงทุน)

อืน่ ๆ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

43. นางอารี อาชามงคล
หัวหน้าธุรการสานักงาน
และจัดซื้อ

51 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

สามัญ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

บุริมสิทธิ

33,400

-

กลุม่ ทิสโก้

(ร้อยละ 0.00)

ม.ค.2564-ปัจจุบนั

หัวหน้าธุรการสานักงานและจัดซื้อ

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)

-

มิ.ย. 2561-2563

หัวหน้าจัดซื้อและจัดการผูจ้ ัดจาหน่าย

(การลงทุน)

2557-2561

หัวหน้าจัดหาและกากับผูใ้ ห้บริการ

บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จากัด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

การอบรมภายใน
อืน่ ๆ

- การพัฒนาความยัง่ ยืนองค์กร
บริษัท เอสบีดีไอ จากัด

-

- ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
44. นายคมศร ประกอบผล
หัวหน้าศูนย์วเิ คราะห์เศรษฐกิจ
และกลยุทธ์ทิสโก้

41 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

-

กลุม่ ทิสโก้

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

2561-ปัจจุบนั

หัวหน้าศูนย์วเิ คราะห์เศรษฐกิจทิสโก้

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)

2557-2560

หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ ศูนย์วเิ คราะห์เศรษฐกิจทิสโก้

(การลงทุน)

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อืน่ ๆ
-

45. นางขวัญนภา อัมพรวิศรุต
หัวหน้าบริหารเงิน และการลงทุน

51 ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบัญชี)

สามัญ

วิทยาลัยครูบา้ นสมเด็จเจ้าพระยา

1,650

-

กลุม่ ทิสโก้
มี.ค.2564 - ปัจจุบนั

(ร้อยละ 0.00)
บุริมสิทธิ

-

หัวหน้าบริหารเงินและการลงทุน

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)

ม.ค.2563 -ก.พ.2564 รักษาการหัวหน้าบริหารเงินและการลงทุน

(การลงทุน)

2558 - 2562

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด

เจ้าหน้าที่บริหารเงินและการลงทุนอาวุโส

(หลักทรัพย์)
อืน่ ๆ
-

190

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
46. นายวัศกร เทพทิม
หัวหน้าสายทรัพยากรบุคคล

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
48 Master of Information System
University of Manchester, UK

สามัญ

-

บุริมสิทธิ

-

(ประเภทธุรกิจ)

-

กลุม่ ทิสโก้
2555-ปัจจุบนั

หัวหน้าสายทรัพยากรบุคคล

2554-ปัจจุบนั

ผูอ้ านวยการศูนย์การเรียนรูท้ ิสโก้

บริษัท ศูนย์การเรียนรูท้ ิสโก้ จากัด

2554-ปัจจุบนั

กรรมการ

(บริการงานด้านฝึกอบรม)

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมภายใน

อืน่ ๆ

- การพัฒนาความยัง่ ยืนองค์กร
บริษัท เอสบีดีไอ จากัด
- ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง

-

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
47. นายกิตติพงษ์ ติยะบุญชัย
หัวหน้าการจัดการทรัพยากรบุคคล

48. นางสาวชุติภรณ์ เหลืองรุ่งสว่าง
หัวหน้าบริการงานทรัพยากรบุคคล

48 Master of Information Systems
University of Memphis, USA
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามัญ

8,823
(ร้อยละ 0.00)
บุริมสิทธิ
-

36 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)

สามัญ

ต.ค.2556-ปัจจุบนั

กลุม่ ทิสโก้
หัวหน้าการจัดการทรัพยากรบุคคล

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

อืน่ ๆ
2,100

-

กลุม่ ทิสโก้

(ร้อยละ 0.00)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตรบัณฑิต

-

บุริมสิทธิ

ก.พ.2560-ปัจจุบนั

-

หัวหน้าบริการงานทรัพยากรบุคคล

มี.ค.2559-ม.ค.2560 หัวหน้าหน่วยปฏิบตั ิการงานทรัพยากรบุคคล

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

มี.ค.2558-ก.พ.2559 เจ้าหน้าที่บริการงานทรัพยากรบุคคลอาวุโส

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส.ค.2557-มี.ค.2558 เจ้าหน้าที่บริการงานทรัพยากรบุคคล
อืน่ ๆ
หมายเหตุ:

/1 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 รายละเอียดการถือหุน้ บริษทั ของกรรมการและผูบ้ ริหาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2564)
หุน้ สามัญ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายนาม

หุน้ บุริมสิทธิ

ณ วันที่

ณ วันที่

1 ม.ค. 2563

1 ม.ค. 2564

2,221,010

2,221,010

-

-

-

-

0.28

คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ

-

-

-

-

-

-

-

นายฮอน คิท ชิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)

-

-

-

-

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ

-

-

-

-

-

-

-

3,700,000

4,100,000

400,000

-

-

-

0.51

คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ

-

-

-

-

-

-

-

รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์

-

-

-

-

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ

-

-

-

-

-

-

-

ศ. ดร. ปราณี ทินกร

-

-

-

-

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ

-

-

-

-

-

-

-

ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

-

-

-

-

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ

-

-

-

-

-

-

-

150,035

150,035

-

-

-

-

0.02

คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ

-

-

-

-

-

-

-

ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์

-

-

-

-

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ

-

-

-

-

-

-

-

ดร. กุลภัทรา สิโรดม

-

-

-

-

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นายปลิว มังกรกนก

นายสุทศั น์ เรืองมานะมงคล

นายสถิตย์ อ๋องมณี

10 นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ระหว่างปี
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ณ วันที่

ณ วันที่

1 ม.ค. 2563

1 ม.ค. 2564

สัดส่วน
การถือหุน้ บริษทั
(ร้อยละ)

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ระหว่างปี

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

หุน้ สามัญ
ลาดับ

รายนาม

11 นายซาโตชิ โยชิทาเกะ
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
12 นายศักดิช์ ยั พีชะพัฒน์
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
13 นางกฤษณา ธีระวุฒิ
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
14 นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
15 นายพิธาดา วัชรศิริธรรม
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
16 นายชลิต ศิลป์ศรีกลุ
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
17 นายชาตรี จันทรงาม
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
18 นายไพบูลย์ นลินทรางกูร
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
19 นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ

ณ วันที่

ณ วันที่

1 ม.ค. 2563

1 ม.ค. 2564

หุน้ บุริมสิทธิ
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ระหว่างปี

ณ วันที่

ณ วันที่

1 ม.ค. 2563

1 ม.ค. 2564

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ระหว่างปี

สัดส่วน
การถือหุน้ บริษทั
(ร้อยละ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66,177

66,177

-

-

-

-

0.01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

195,800

195,800

-

-

-

-

0.02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80,000

80,000

-

-

-

-

0.01

-

-

-

-

-

-

-

79

79

-

-

-

-

0.00

30,000

30,000

-

-

-

-

0.00

-

-

-

-

-

-

-

286,000

286,000

-

-

-

-

0.04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

หุน้ สามัญ
ลาดับ

รายนาม

20 นายเดชพินนั ท์ สุทศั นทรวง
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
21 นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจติ รกุล
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
22 นายพิชา รัตนธรรม
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
23 นางสาวภาวิณี องค์วาสิฏฐ์
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
24 นายไพรัช ศรีวไิ ลฤทธิ์
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
25 นางสาววันธนา โชติชยั สถิตย์
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
26 นางสาวรัชฎา พฤกษานุบาล
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
27 นายธีรนาถ รุจเิ มธาภาส
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
28 นายกนต์ธรี ์ สุนทรประดิษฐ์
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
29 นางสาวชุตนิ ธร ไวกาสี
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
30 นายนิพนธ์ วงษ์โชติวฒ
ั น์
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ

ณ วันที่

ณ วันที่

1 ม.ค. 2563

1 ม.ค. 2564

หุน้ บุริมสิทธิ
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ระหว่างปี

ณ วันที่

ณ วันที่

1 ม.ค. 2563

1 ม.ค. 2564

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ระหว่างปี

สัดส่วน
การถือหุน้ บริษทั
(ร้อยละ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23,161

23,161

-

-

-

-

0.00

-

-

-

-

-

-

-

79,000

79,000

-

-

-

-

0.01

-

-

-

-

-

-

-

8,800

8,800

-

-

-

-

0.00

-

-

-

-

-

-

-

13,200

13,200

-

-

-

-

0.00

-

-

-

-

-

-

-

16,356

16,356

-

-

-

-

0.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

หุน้ สามัญ
ลาดับ

รายนาม

31 นางสาวสุรางค์ เตชะรุ่งนิรันดร์
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
32 นายภูวรินทร์ กุลพัฒน์กานนท์
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
33 นายพิชติ ตรีเทพาสัมพันธ์
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
34 นางดุลยรัตน์ ทวีผล
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
35 นางสาวมณีรัตน์ วัฒนจักร์
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
36 นางสาวสกรรัตน์ มานุวงศ์
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
37 นางญาณินี ภาพน้า
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
38 นางสาวณัฎฐินี สุวรรณพาณิชย์
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
39 นายประยุกต์ เจริญจรัสกุล
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
40 นางสาวจิราภรณ์ ซอสุขไพบูลย์
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
41 นายเอกรัฐ พงษ์กติ วิ ณิชกุล
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ

ณ วันที่

ณ วันที่

1 ม.ค. 2563

1 ม.ค. 2564

หุน้ บุริมสิทธิ
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ระหว่างปี

ณ วันที่

ณ วันที่

1 ม.ค. 2563

1 ม.ค. 2564

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ระหว่างปี

สัดส่วน
การถือหุน้ บริษทั
(ร้อยละ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400

400

-

-

-

-

0.00

-

-

-

-

-

-

-

16,544

16,544

-

-

-

-

0.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

หุน้ สามัญ
ลาดับ

รายนาม

42 นางอารี อาชามงคล
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
43 นางสาวชืน่ จิต ตระการรัตติ
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
44 นายคมศร ประกอบผล
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
45 นางขวัญนภา อัมพรวิศรุต
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
46 นายวัศกร เทพทิม
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
47 นายกิตติพงษ์ ติยะบุญชัย

ณ วันที่

ณ วันที่

1 ม.ค. 2563

1 ม.ค. 2564

คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ระหว่างปี

ณ วันที่

ณ วันที่

1 ม.ค. 2563

1 ม.ค. 2564

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ระหว่างปี

สัดส่วน
การถือหุน้ บริษทั
(ร้อยละ)

2,300

33,400

31,100

-

-

-

0.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,650

1,650

-

-

-

-

0.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,823

8,823

-

-

-

-

0.00

-

-

-

-

-

-

-

2,100

2,100

-

-

-

0.00

-

-

-

-

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
48 นางสาวชุตภิ รณ์ เหลืองรุ่งสว่าง

หุน้ บุริมสิทธิ
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย (ณ วันที่ 1 เมษายน 2564)

ชื่อ-สกุล
1. นายปลิว มังกรกนก
2. นายฮอน คิท ชิง
(อเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)
3. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล
4. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
5. ศ. ดร. ปราณี ทินกร
6. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
7. นายสถิตย์ อ๋องมณี
8. ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์
9. ดร. กุลภัทรา สิโรดม
10. นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)
11. นายซาโตชิ โยชิทาเกะ
12. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์
13. นางกฤษณา ธีระวุฒิ
1
2

บมจ.
ทิสโก้
บมจ.
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ธนาคารทิสโก้

บล.
ทิสโก้

บลจ.
ทิสโก้

บริษัทในกลุ่มทิสโก้
บจก. ทิสโก้ บจก. ทิสโก้
บจก.
อินฟอร์เมชั่น อินชัวรันส์
ไฮเวย์
เทคโนโลยี
โซลูชั่น
-

บจก.
ศูนย์การเรียนรู้
ทิสโก้
-

บจก.
ออลเวยส์
-

บจก. ทิสโก้
โตเกียว
ลีสซิ่ง
-

บจก.
เอชทีซี
ลีสซิ่ง/1
-

ID, C
NED, VC, NCC

ID, C
-

-

-

ED, CEBD
ID, CAC
ID, CNCC,
CGC
NED, CROC,
CCGC
ID, AC, NCC
ID, ROC, CGC
ID, AC, NCC
ED, EBD
ED, EBD
ED, EBD, ROC,
GCEO
A

ED, CEBD
ID, CAC
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NED, CROC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ID, AC
ID, ROC
ID, AC
ED, EBD
ED, EBD
ED, EBD, ROC

-

-

-

-

-

-

-

D
-

D, MD
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จากัด
ผู้บริหารของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ที่ได้รับมอบหมาย (Secondment) ให้บริหารจัดการบริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย

ชื่อ-สกุล
14. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ /2
15. นายพิธาดา วัชรศิริธรรม /2
16. นายชลิต ศิลป์ศรีกลุ /2
17. นายชาตรี จันทรงาม
18. นายไพบูลย์ นลินทรางกูร /2
19. นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา /2
20. นายเดชพินันท์ สุทัศนทรวง /2
21. นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล /2
22. นายพิชา รัตนธรรม /2
23. นางสาวภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ /2
24. นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์
25. นางสาววันธนา โชติชัยสถิตย์ /2
26. นางสาวรัชฎา พฤกษานุบาล /2
27. นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส /2
28. นายกนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์
29. นางสาวชุตินธร ไวกาสี
30. นายนิพนธ์ วงษ์โชติวัฒน์
31. นางสาวสุรางค์ เตชะรุ่งนิรันดร์
32. นายภูวรินทร์ กุลพัฒน์กานนท์
1
2

บมจ.
ทิสโก้
บมจ.
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ธนาคารทิสโก้
COO
SEVP
SEVP
SEVP, ROC
SEVP
FEVP
FEVP
FEVP
FEVP
FEVP
CS, FEVP
EVP
EVP
EVP
FH
FH
FH
FH
FH

PRES, ROC
SEVP
SEVP
FEVP
FEVP
FEVP
FEVP
CS
EVP
-

บล.
ทิสโก้

บลจ.
ทิสโก้

C, AC
D
D
D, CEO
CS
-

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

บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จากัด
ผู้บริหารของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ที่ได้รับมอบหมาย (Secondment) ให้บริหารจัดการบริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้
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บริษัทในกลุ่มทิสโก้
บจก. ทิสโก้ บจก. ทิสโก้
บจก.
อินฟอร์เมชั่น อินชัวรันส์
ไฮเวย์
เทคโนโลยี
โซลูชั่น
D
D
D
D
D
D
D, MD
D
-

บจก.
ศูนย์การเรียนรู้
ทิสโก้
D
D
-

บจก.
ออลเวยส์
D
D
D
-

บจก. ทิสโก้
โตเกียว
ลีสซิ่ง
C
D
D
-

บจก.
เอชทีซี
ลีสซิ่ง/1
C
D
-

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย

ชื่อ-สกุล
33. นายพิชิต ตรีเทพาสัมพันธ์
34. นางดุลยรัตน์ ทวีผล
35. นางสาวมณีรัตน์ วัฒนจักร์
36. นางสาวสกรรัตน์ มานุวงศ์
37. นางญาณินี ภาพนา
38. นางสาวณัฎฐินี สุวรรณพาณิชย์
39. นายประยุกต์ เจริญจรัสกุล
40. นางสาวจิราภรณ์ ซอสุขไพบูลย์
41. นายเอกรัฐ พงษ์กิติวณิชกุล
42. นางสาวชื่นจิต ตระการรัตติ
43. นางอารี อาชามงคล
44. นายคมศร ประกอบผล
45. นางขวัญนภา อัมพรวิศรุต
46. นายวัศกร เทพทิม
47. นายกิตติพงษ์ ติยะบุญชัย
48. นางสาวชุติภรณ์ เหลืองรุ่งสว่าง

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

-

บล.
ทิสโก้

บลจ.
ทิสโก้

D, AC
-

D, AC
-
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บริษัทในกลุ่มทิสโก้
บจก. ทิสโก้ บจก. ทิสโก้
บจก.
อินฟอร์เมชั่น อินชัวรันส์
ไฮเวย์
เทคโนโลยี
โซลูชั่น
-

บจก.
ศูนย์การเรียนรู้
ทิสโก้
D, H
-

บจก.
ออลเวยส์
-

บจก. ทิสโก้
โตเกียว
ลีสซิ่ง
-

บจก.
เอชทีซี
ลีสซิ่ง/1
-

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย

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

ตาแหน่งด้านกรรมการ
C
= ประธานคณะกรรมการ
VC
= รองประธานคณะกรรมการ
A
= ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
CEBD = ประธานคณะกรรมการบริหาร
EBD
= กรรมการบริหาร
CROC = ประธานคณะกรรมการกากับความเสีย่ ง
ROC
= คณะกรรมการกากับความเสี่ยง
AC
= กรรมการตรวจสอบ
CNCC = ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
NCC
= กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
CCGC = ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
CGC = กรรมการกากับดูแลกิจการ
CS
= เลขานุการบริษัท
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ตาแหน่งด้านบริหาร
GCEO = ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่ม
COO = กรรมการอานวยการ
SEVP = รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
FEVP = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
EVP
= ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
CEO
= ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
PRES = กรรมการผู้จัดการใหญ่
MD
= กรรมการผู้จัดการ
H
= ผู้อานวยการศูนย์
DH
= หัวหน้าสายงาน
FH
= หัวหน้าหน่วยงาน
= ไม่ได้ดารงตาแหน่งใดๆ

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 ัดการใหญ่
สานักกากับดูแลกิจการ

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

201

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

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

บริษัท หลักทรัพย์ทปี่ รึกษาการลงทุน ทิสโก้ จากัด
(ทีป่ รึกษาการลงทุน)
บริษัท หลักทรัพย์ทปี่ รึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จากัด
(ทีป่ รึกษาการลงทุน)

อื่นๆ
3. นางสาวชืน่ จิต ตระการรัตติ
หัวหน้าตรวจสอบภายใน

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

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
- ไม่มี -

203

เอกสารแนบ 5 รายงานจากคณะกรรมการบริหาร

เอกสารแนบ 5
รายงานจากคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษั ท ทิ สโก้ ไฟแนนเชี ยลกรุ๊ ป จ ากั ด (มหาชน) แต่ งตั้ งโดยคณะกรรมการบริ ษั ท เมื่ อวั น ที่
29 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วยกรรมการบริหาร จานวน 4 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล
นายชือ-เหา ชุน (โฮเวิร์ด ซุน)
นายซาโตชิ โยชิทาเกะ
นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์

ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

กรรมการทุกท่านดารงตาแหน่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารตลอดปี 2563
ตลอดปี 2563 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้
ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

กาหนดและนาเสนอแผนกลยุทธ์ของกลุ่มทิสโก้ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ทบทวนแผนธุรกิจและงบประมาณของกลุ่มทิสโก้ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ติดตามผลการดาเนินงานรวมของสายธุรกิจภายในกลุ่ม รวมถึงตัวชี้วัดหลักและงบประมาณ
จัดทา ทบทวน และอนุมัตินโยบายการปฏิบัติงานและการควบคุม ที่สาคัญและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้
สัตยาบันตามควรแก่กรณี
รับทราบระดับความเสี่ยงของกลุ่ม และสรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัตกิ าร ความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการกากับ
ทบทวนและให้สัตยาบันสรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ และคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ
ที่มีปัญหา
พิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่สาคัญ รวมถึงอนุมัติการทบทวนนโยบายสินเชื่อและแนวทางปฏิบัติด้านสินเชื่อ
จัดทาแบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
ทบทวนและนาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ทบทวนและอนุมัติธุรกรรมที่มีความสาคัญทางธุรกิจและมีความเสี่ยงสูง
รับทราบสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 และผลกระทบ รวมถึ งกฎเกณฑ์ และมาตรการต่ างๆ
จากธนาคารแห่งประเทศไทย
รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารประจาปีต่อคณะกรรมการบริษัท
ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร และนาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้สัตยาบัน
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เอกสารแนบ 5 รายงานจากคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริ ห ารได้ ป ระเมิ น ตนเอง โดยเปรี ย บเที ย บการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการบริ ห ารกั บ กฎบั ต รของ
คณะกรรมการบริ ห ารและแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี และเห็ น ว่ า คณะกรรมการบริ ห ารได้ ป ฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ
อย่างเพียงพอและมีประสิทธิผลตามที่กาหนดในกฎบัตรและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- สุทัศน์ เรืองมานะมงคล (นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
28 มกราคม 2564
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เอกสารแนบ 6
รายงานจากคณะกรรมการกากับความเสี่ยง
ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการกากับความเสี่ยงของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ประกอบด้วยกรรมการ จานวน 4 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ศ.ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์
นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์
นายชาตรี จันทรงาม

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการทุกท่านดารงตาแหน่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการกากับความเสี่ยงตลอดปี 2563
ในปี 2563 คณะกรรมการกากับความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่
ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการกากับความเสี่ยง โดยครั้งที่ 5 มีวาระการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รายงาน
ผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง 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
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติแผนงานของคณะกรรมการปี 2563 คณะกรรมการพิจารณาและรับทราบรายงานผลการ
ตรวจสอบของธปท. รายงานการตรวจสอบธนาคารทิสโก้ ของสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปี 2562 รวมถึง
พิจารณาและเห็นชอบรายงานของหน่วยงานกากับประจาปี 2562 และแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานกากับประจาปี 2563

2.

คณะกรรมการพิจารณาและรับทราบการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 ตามมาตรการเชิง
ป้องกันของบริษัท คณะกรรมการทบทวนรายงานกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนที่สอดคล้องกับระดับ
ความเสี่ยงของสถาบันการเงินของธนาคารทิสโก้ สถานการณ์การทดสอบภาวะวิกฤตและแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้าง
ความมั่นคงและแก้ไขปัญหา (recovery plan) ของกลุ่มทิสโก้ คณะกรรมการทบทวนและเห็นชอบนโยบายการกากับของ
กลุ่มทิสโก้ฉบับปรับปรุงและกฎบัตรการกากับและนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงของกลุ่มทิสโก้ นอกจากนี้ คณะกรรมการทบทวนสถานะ
ความเสี่ ยง การติดตามดั ชนี ชี้ วัดความเสี่ยงหลั ก และกิ จการที่สาคัญตามประเภทความเสี่ยง ระหว่ างเดื อนมกราคม
ถึงกุมภาพันธ์ 2563

3.

คณะกรรมการพิจารณาและรับทราบการประเมินความเสี่ยงของสถานการณ์ COVID-19 การประมาณการงบการเงินและ
ผลกระทบที่มีต่องบแสดงฐานะทางการเงินและความเพียงพอของเงินกองทุน รวมถึงแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินของ
บริษัท ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรศาสตร์และกลยุทธ์ของธนาคารในรูปแบบดิจิตอล
คณะกรรมการทบทวนสถานะความเสี่ยง การติดตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก และกิจการที่สาคัญตามประเภทความเสี่ยง
ระหว่ างเดื อ นมี น าคม ถึ ง เมษายน 2563 นอกจากนี้ คณะกรรมการพิ จ ารณาธุ รกรรมของหุ้ นกู้ การบิ นไทยว่ ามี ค วาม
สมเหตุสมผลในการป้องกันการเลิกกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นได้และรักษาภาพลักษณ์ของบริษัท
206

เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการกากับความเสี่ยง

4.

คณะกรรมการทบทวนสมมติฐานและผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 จากรายงานการประเมินผลกระทบด้วยตนเอง
ว่ามีความเหมาะสมกับระดั บเงินกองทุนที่เพียงพอ ณ สิ้นปี 2563 คณะกรรมการรับทราบการใช้แผนรองรับสถานการณ์
ฉุกเฉิน COVID-19 แนวปฏิบัติในการบริหารกองทุนรวม และรายงานผลการประเมินบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด ของ
ตลาดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทยปี 2562 นอกจากนี้ คณะกรรมการทบทวนสถานะความเสี่ ยง การติดตามดัชนี ชี้ วั ด
ความเสี่ยงหลัก และกิจการที่สาคัญตามประเภทความเสี่ยงระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2563

5.

คณะกรรมการรับทราบรายงานการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จากัด ของสานักงานก.ล.ต. และแนะนา
ให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องประสานงานกับหน่วยงานทางการ และเน้นการพัฒนาในเชิงป้องกัน ให้ความสาคัญกับความเสี่ยง
ด้านชื่อเสียง และผลกระทบที่มีต่อลูกค้า คณะกรรมการทบทวนสถานะความเสี่ยง การติดตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก และ
กิจการที่สาคัญตามประเภทความเสี่ยงระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2563 สาหรับวาระการประชุมร่วมระหว่าง
คณะกรรมการกากับความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมิน
ความเพียงพอและประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงของทิสโก้ปี 2563 โดยที่คณะกรรมการกากับความเสี่ยงจะรวบรวม
ความคิดเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใช้ในการทบทวนการปฏิบัติงานในการบริหารความเสี่ยงในเรื่องความเพียงพอ
และความมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการรับทราบประเด็นสาคัญในการตรวจสอบของธปท. และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
โดยประเด็นสาคัญถูกยกขึ้นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ และความเสี่ยงเทคโนโลยี
สารสนเทศ และจะได้รับการทบทวนโดยคณะกรรมการกากับความเสี่ยงต่อไป

6.

คณะกรรมการทบทวนความเพียงพอและประสิ ทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงของทิ สโก้ ในปี 2563 ทบทวนวิธี และ
ผลการทดสอบภาวะวิ ก ฤต (Stress Test) ว่ า มี ค วามเหมาะสมกั บ ระดั บ เงิ น กองทุ น ที่ เ พี ย งพอในทุ ก สภาวะวิ ก ฤต
คณะกรรมการรับทราบรายงานการติดตามบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด ของสานักงานก.ล.ต. คณะกรรมการ
ทบทวนสถานะความเสี่ยง การติดตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก และกิ จการที่สาคัญตามประเภทความเสี่ยง ระหว่างเดือน
กันยายน ถึง ตุลาคม 2563 นอกจากนี้คณะกรรมการรับทราบการแบ่งประเภทความเสี่ยงของลูกค้าที่เข้ามาตรการช่วยเหลือ
ตามเกณฑ์ที่ธปท. กาหนดและเน้นย้าว่าบริษัทควรมีความระมัดระวังในการประเมินความเสี่ยงโดยตรวจสอบและติดตาม
ลูกค้าอย่างใกล้ชิด

คณะกรรมการกากับความเสี่ยงได้ประเมินตนเอง โดยเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกากับความเสี่ยงกับ
กฎบัตรของคณะกรรมการกากับความเสี่ยงและแนวปฏิบัติที่ดี และเห็นว่าคณะกรรมการกากับความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่
และความรับผิดชอบอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผลตามที่กาหนดในกฎบัตรและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์(ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์)
ประธานคณะกรรมการกากับความเสี่ยง
20 มกราคม 2564
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เอกสารแนบ 7
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. รศ.ดร.อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
2. นายสถิตย์ อ๋องมณี
3. ดร. กุลภัทรา สิโรดม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้กาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างมีอิ สระ และไม่มี
ข้อจากัดในการได้รับข้อมูล คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นให้บริษัทมีการดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี อันได้แก่
การปฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่ ที่ ได้ รั บ มอบหมาย มี ค วามโปร่ ง ใส ยุ ติ ธ รรม เชื่ อ ถื อ ได้ สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมี ร ะบบ
การถ่วงดุลอานาจ อันนาไปสู่ประโยชน์สูงสุด ไม่เพียงแต่สาหรับผู้ถือหุ้น แต่ยังรวมถึงพนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน รวม 14 ครั้ง โดยได้ดาเนินการในเรื่องที่สาคัญดังต่อไปนี้
 รายงานทางการเงิน : สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี โดยพิจารณาความเหมาะสมของนโยบาย
การบัญชีที่บริษัทใช้ในการจัดทางบการเงินและความครบถ้วนของการเปิด เผยข้อมูลก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทเพียงพอและถูกต้อง
ตามที่ควร รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการสอบทานสินเชื่อ: สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในรวมถึ งพิ จารณาข้ อสั งเกตที่ ตรวจพบและรายงานโดยผู้ สอบบั ญชี หน่ วยงานตรวจสอบภายใน และ
หน่ ว ยงานสอบทานสิ น เชื่ อ ประเมิ น ความเป็ น อิ ส ระของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในและอนุ มั ติ แ ผนการตรวจสอบ
กลยุ ท ธ์ ตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ในการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบ กฎบั ต รของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน รวมถึ ง อนุ มั ติ
แผนการสอบทานสินเชื่อ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท
มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล
 การกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ : สอบทานแผนงานและรายงานการกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจาปี
กิจกรรมการกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ของบริษัท รวมทั้งสถานภาพของคดีและการฟ้องร้องดาเนินคดีตามกฎหมาย
รับทราบผลการตรวจสอบโดยธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่กากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน พร้อมทั้ง
ประเมินแนวทางการแก้ไขปรับปรุงของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้ อ ก าหนดของหน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ลที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งเหมาะสม และได้ ด าเนิ น การแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ตามข้ อ เสนอแนะ
ของหน่วยงานทางการอย่างเข้มงวด
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 ผู้สอบบัญชี : สอบทานและประเมินความเป็ นอิ สระของผู้สอบบั ญชี รวมทั้งขอบเขตการตรวจสอบ และเรื่องสาคัญที่ เน้ น
ในการตรวจสอบรายไตรมาสและประจาปี คัดเลือกและเสนอชื่อผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนาเสนอต่อผู้ถือหุ้น
เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ จากผลการพิ จ ารณาถึ ง ความเป็ น อิ สระ ความเชี่ ย วชาญในวิ ช าชี พ สอบบั ญ ชี ของสถาบั น การเงิ น
ผลการปฏิ บัติ งาน และค่ าสอบบั ญชี ที่ เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะให้ แต่ งตั้ ง นางสาวสมใจ คุ ณปสุ ต
จากบริษัท สานักงานอีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสาหรับปี 2563
 รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์: สอบทานและประเมินรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และนโยบายการกาหนดราคา เพื่อให้แน่ใจว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามกฎระเบียบที่
เกี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง แนวนโยบายร่ ว มระหว่ างธนาคารแห่ งประเทศไทยและสานั กงานคณะกรรมการก ากั บหลั กทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการกากับกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีการประกอบธุรกิจจัดการกองทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
มี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั บผู้ สอบบั ญชี หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน และหน่ วยงานก ากั บ ของบริ ษั ท ว่ ารายการที่ เ กิ ด ขึ้ น
เป็นรายการปกติทางธุรกิจ หรือเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท การเปิดเผยรายการดังกล่าวเป็นไป
ตามนโยบายการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ร ายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง
ทางผลประโยชน์
 การบริ หารความเสี่ ยง: รั บทราบการน าเสนอของผู้ บ ริ หารในเรื่ องความมี ป ระสิ ทธิ ผลของระบบการบริ หารความเสี่ ย ง
ความเพียงพอของเงินกองทุน การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารความเสี่ยงด้ านปฏิบัติการ
รั บทราบรายงานเหตุ การณ์ ความเสี ยหายทั้ งด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศและด้ านปฏิ บั ติ การและการประเมิ น สาเหตุ และ
ความเหมาะสมของแนวทางป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ ร่ วมประชุ มกั บคณะกรรมการกากั บความเสี่ ยง (Joint Meeting) เพื่อรั บทราบและให้ ความเห็ นต่ อกรอบการประเมิ น
ความเพี ย งพอและประสิ ท ธิ ผลของการบริ ห ารความเสี่ ย งซึ่ ง ครอบคลุ มถึ ง การประเมิ นนโยบายและกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห าร
ความเสี่ยงของกลุ่มทิสโก้
 การประเมินตนเอง : ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเปรียบเทียบกิจกรรมที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบกับ
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติที่ดี ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ ปฏิบัติ งานตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่ างเพี ยงพอและมีประสิทธิผลตามที่ได้กาหนดไว้ในกฎบั ตรขอ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตามทีไ่ ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ (รองศาสตรจารย์ ดร.อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
22 มกราคม 2564
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เอกสารแนบ 8
รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้ ง
โดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ เป็นผู้บริหาร จานวน 4 ท่าน
และมีกรรมการอิสระเป็นประธาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ศ. ดร. ปราณี ทินกร
นายฮอน คิท ชิง
นายสถิตย์ อ๋องมณี
ดร. กุลภัทรา สิโรดม

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการกาหนดนโยบายค่าตอบแทน สรรหา
คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น การเสนอ
ชื่อโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือการสรรหาโดย
กระบวนการอื่นที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรและเหมาะสม โดยใช้ตารางความรู้ความชานาญเฉพาะ
ด้ าน (Board Skill Matrix) เป็ นข้ อมู ลประกอบการพิ จารณา ซึ่ งได้ แก่ คุ ณสมบั ติ และความหลากหลายทั้ งในด้ านความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และการศึกษา อย่างเหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยังมีหน้าที่เสนอชื่อ
กรรมการเพื่อดารงตาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทและ
บริษัทย่อย และเสนอชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุ มผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งโครงสร้างคณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร ที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และสนับสนุนการกากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มทิสโก้
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ได้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท
ซึ่งเป็นไปตามที่ กาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยในปี 2563 มีการประชุมทั้งหมด
5 ครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องสาคัญต่างๆ ซึ่งได้มีการรายงานผลการประชุมพร้อมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการ
บริษัทรับทราบและให้การรับรองอย่างต่อเนื่อง ปรากฏสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
1. ทบทวนหลักเกณฑ์องค์ประกอบของคณะกรรมการและการสรรหาและคัดเลือกกรรมการของกลุ่มทิสโก้เพื่อให้หลักเกณฑ์
ดังกล่าวมีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ และนาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ทบทวนทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสม และจาเป็นสาหรับคณะกรรมการ และพิจารณาคุณสมบัติ ของบุคคล
ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
3. เสนอจ านวนกรรมการ และเสนอชื่ อ บุ คคลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เหมาะสมในการด ารงต าแหน่ ง กรรมการของบริ ษั ทและ
ของธนาคารทิสโก้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
4. ทบทวนนโยบายค่าตอบแทนสาหรับกรรมการและผู้บริหาร และนาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. ทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการเพื่ อให้เกิ ดความมั่ นใจได้ ว่ า ค่ าตอบแทนของคณะกรรมการเหมาะสมกั บ
ความรับผิดชอบและผลงานที่กรรมการทาให้แก่บริษัท และเทียบเคียงได้กับบรรทัดฐานในอุตสาหกรรม และเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
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6. เสนอการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการกากับความเสี่ ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ รวมถึงที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
7. จั ด ท าแนวทางและแบบสอบถามในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการบริ ษั ท ส าหรั บ ปี 2563
เพื่อทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองว่าได้บรรลุผลในบทบาทความรับผิดชอบที่กาหนดไว้เพียงใด และระบุแนวทาง
สาหรั บการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการ และส่งเสริ ม
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร
8. รับทราบผลการประเมิ นตนเองในการปฏิ บั ติ งานของคณะกรรมการบริ ษั ท รวมถึงผลการประเมิ นความเป็นอิ สระ
ของกรรมการ และนาเสนอผลต่อคณะกรรมการเพื่อให้สัตยาบัน และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
9. พิจารณาวาระการดารงต าแหน่ง ค่ าตอบแทน และสั ญญาจ้ างประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ มทิ สโก้ และพิ จารณา
ตัวชี้วัดทางธุรกิจที่นาเสนอโดยผู้บริหาร ซึ่งใช้ในการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ และเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
10. ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารกลุ่ ม ทิ ส โก้ และน าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะก รรมการ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
11. พิจารณาการวางแผนสืบทอดตาแหน่งกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องธรรมาภิบาลของ
สถาบันการเงิน
12. ทบทวนกฎบั ตรและจั ดท าแผนงานประจ าปี ของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทน และน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
13. รับทราบการพัฒนาความรูแ้ ละการฝึกอบรมของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
14. พิ จารณาแต่ งตั้ ง กรรมการรายใหม่ ของบริ ษั ท และธนาคารทิ สโก้ และเสนอที่ ประชุ ม คณะกรรมการเพื่ อ เสนอต่ อ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
15. อนุมัติการปรับตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง และรายงานให้คณะกรรมการรับทราบ
16. อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนและเงินพิเศษแก่พนักงานและผู้บริหาร สาหรับปี 2563 และรายงานให้คณะกรรมการรับทราบ
17. รับทราบการดาเนินงานและกิจกรรมของคณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและการวางแผนสืบทอดตาแหน่งงานสาหรับ
ผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเปรียบเทียบกิจกรรมที่
สาคัญของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กับกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติที่ดี และมีความเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โปร่งใส และเป็นอิสระ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามที่ได้กาหนดไว้
ในกฎบัตร ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ปราณี ทินกร (ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
23 กุมภาพันธ์ 2564
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เอกสารแนบ 9
รายงานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ดังนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน

2. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร

กรรมการกากับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ

3. ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์

กรรมการกากับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ ได้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการให้ มี ห น้ า ที่ ก าหนดทบทวนนโยบายและ
แนวปฏิบัติด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กากับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและ
ผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี จรรยาบรรณ และกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีการถ่วงดุลอานาจ
ระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร ปกป้องสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ตลอดจนพัฒนากระบวนการกากับดูแลกิจการ
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มทิสโก้
ในปี 2563 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการทั้งคณะ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการได้เข้าร่วมประชุมครบ
ทุกครั้ง มีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
1. พิจารณากฎบัตรของคณะกรรมการเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานกากับ
2. พิจารณาผลการประเมินและข้อเสนอแนะเรื่องการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยสมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย สมาคมนักลงทุนไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
3. รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
4. ทบทวนและรับทราบผลการจัดลาดับหัวข้อความยั่งยืนที่สาคัญต่อกลุ่มทิสโก้และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
5. ทบทวนและรับทราบโครงสร้างเนื้อหาในรายงานความยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการรายงานและมาตรฐานการเปิดเผย
ข้อมูลภายใต้มาตรฐานขององค์กรแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล
6. ทบทวนและรับทราบความคืบหน้าของการดาเนินงานตามนโยบายกากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจน
แผนพัฒนาความยั่งยืนและการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
7. พิ จ ารณาและรั บ ทราบความคื บ หน้ า กิ จ กรรมของสมาคมธนาคารไทยว่ า ด้ ว ยการธนาคารที่ ยั่ ง ยื น และการให้ สิ น เชื่ อ
อย่างรับผิดชอบ
8. รับทราบแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในช่วงระยะเวลา 3 ปี ซึ่งตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืนขององค์การ
สหประชาชาติและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และทิศทางธุรกิจของบริษัท
9. รับทราบการปรับปรุงแนวปฏิบัติจรรยาบรรณคู่ค้า ที่ได้จัดทาขึ้นเพื่อส่งเสริมการดาเนินการอย่างยั่งยืน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ
ให้กับคู่ค้าของบริษัท
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10. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการตระหนักถึงความสาคัญของการเป็นองค์กรที่ยั่งยืน โดยได้จัดอบรมสาหรับกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน เรื่องการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร
11. รับทราบการปรับปรุงของแบบรายงาน 56-1 One Report ประกาศโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่งจะเริ่มใช้บังคับกับการยื่นข้อมูลรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
12. ทบทวนกฎบัตรและแผนงานประจาปีของคณะกรรมการ ตามหลักกฎหมาย ข้อบังคับ และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการ กับกฎบัตรของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดี และมีความเห็นว่าคณะกรรมการกากับดูแล
กิ จการได้ ปฏิ บั ติ งานตามหน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบอย่ างเพี ยงพอและมี ป ระสิ ทธิ ผล ตามที่ ก าหนดในกฎบั ตรและตามที่ ได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์(ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์)
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
18 กุมภาพันธ์ 2564
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เอกสารแนบ 10
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
24 กุมภาพันธ์ 2564

แบบประเมินนี้จัดทาโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
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แนวคิดและวัตถุประสงค์
การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มีประชาชนเป็นผู้ถือหุ้น
โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ ที่มีส่วนได้เสีย
ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่จะต้องดาเนินการให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม
และเพียงพอในการดูแลการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทาบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”)
ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้บริษัทใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ด้วยตนเอง
แบบประเมินนี้ ได้จัดทาตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) ที่ได้ปรับปรุง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และนามาปรับให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งเหมาะสมกับบริษัท
จดทะเบียนไทย ซึ่งคาถามหลักยังแบ่งออกเป็ น 5 ส่วนเช่นเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ขยายความแต่ละส่วนออกเป็น
หลักการย่อยรวม 17 หลักการ เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
การนาไปใช้
บริษัทควรใช้แบบประเมินนี้เป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยทุกปี
และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ การประเมิน
ดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น
มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถกาหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทได้
การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง หากประเมินแล้วพบว่า บริษัทยังขาดการควบคุม
ภายในที่เพียงพอในข้อ ใด (ไม่ว่ าจะเป็นการไม่มีระบบในเรื่องนั้ น หรือมีแล้วแต่ยังไม่เหมาะสม) บริษัทควรอธิบายเหตุผลและ
แนวทางแก้ไขประกอบไว้ด้วย

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) และสถาบันนัก
บัญชีเพื่อการบริหาร (Institute of Management Accountants หรือ IMA)
215

เอกสารแนบ 10 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
คาถาม
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกาหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณในการดาเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจาวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
1.1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก
1.2 มีข้อกาหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษา
จรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีข้อกาหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สาหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม
1.2.2 มีข้อกาหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทาให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร2
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกาหนดข้างต้น
1.2.4 มีการสื่อสารข้อกาหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น 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
1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทาที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายใน
เวลาอันควร

ใช่

ไม่ใช่

/
/

/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทาหน้าที่กากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดาเนินการด้าน
การควบคุมภายใน
คาถาม
2.1 มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อานาจเฉพาะของคณะ
กรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน

2

บริษัทควรกาหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท
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คาถาม
2.2 คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ 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 คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการ
สร้าง สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการ
ติดตาม

ใช่
/

ไม่ใช่

/

/
/

/

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสม
เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คาถาม
3.1 ผู้บริหารระดับสูงกาหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณา
ถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สาคัญ ซึ่งทาให้ เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบ
ภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น
3.2 ผู้บริหารระดับสูงกาหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอานาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล
3.3 มีการกาหนด มอบหมาย และจากัดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง
คณะกรรมการบริษัท 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
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คาถาม
4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา
(mentoring) และการฝึกอบรม
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตาแหน่ง (succession plan) ที่สาคัญ

ใช่
/

ไม่ใช่

/

5. องค์กรกาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม
5.1 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบ
ต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่จาเป็น
5.2 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารกาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัลที่
เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของ
บริษัท
5.3 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยง
กับความสาเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย
5.4 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรแต่ละคน

ใช่
/

ไม่ใช่

/

/
/

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

ใช่
/

ไม่ใช่

/
/
/

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
คาถาม
7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน
และหน้าที่งานต่างๆ
7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความ
เสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดาเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง
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คาถาม
7.4 บริษัทได้ประเมินความสาคัญของความเสี่ยงโดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น
(acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง
(sharing)

ใช่
/
/

ไม่ใช่

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทารายงานทางการ
เงินเท็จ การทาให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน
(management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สาคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่ง
ทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น
8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กาหนด
แล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มี
ลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทาไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง
จนทาให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่
บริษัทดาเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต
8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่กาหนดไว้

ใช่
/
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/

/
/

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงทีอ่ าจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
คาถาม
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทาธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นาองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว

ใช่
/

ไม่ใช่

/
/

มาตรการควบคุม (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ชว่ ยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
คาถาม
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น
สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดาเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่นๆ
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คาถาม
10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กาหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ
อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหาร
ทั่วไป ตลอดจนกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ และลาดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกาหนดขนาดวงเงินและอานาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละ
ระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูล
รายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัด
ให้มีกระบวนการสาหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทารายการระหว่างกัน หรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทาสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะ
ยาวไปแล้ว เช่น การทาสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม 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 เพื่อเป็น
การตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าที่อนุมัติ
(2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
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11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
คาถาม
11.1 บริษัทควรกาหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบัติงานและ
การควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ
11.2 บริษัทควรกาหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
11.3 บริษัทควรกาหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
11.4 บริษัทควรกาหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม
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12. องค์กรจัดให้มกี ิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่
กาหนดไว้นั้นสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
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 (หากบริษัทไม่มีเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยหรือ บริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)
12.5 บริษัทกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนานโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและ
พนักงาน
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนาไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มี
ความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ
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ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามทีก่ าหนดไว้
คาถาม
13.1 บริษัทกาหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดาเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพ
และเกี่ยวข้องต่องาน
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับรวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล
13.3 บริษัทดาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอสาหรับ ใช้ประกอบการตัดสินใจ
ตัวอย่างข้อมูลที่สาคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่างๆ
13.4 บริษัทดาเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุ
ข้อมูลที่จาเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่าตามที่
กฎหมายกาหนด
13.5 บริษัทดาเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบ
ย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของ
กรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับ
เรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น
13.6 บริษัทมีการดาเนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
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เอกสารแนบ 10 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คาถาม
13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่อง ในการควบคุมภายใน
บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว

ใช่
/

ไม่ใช่

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จาเป็นต่อการ
สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามที่วางไว้
คาถาม
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง การสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อ
สนับสนุนการควบคุมภายใน
14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สาคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถ
เข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการต่างๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกาหนด
บุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถาม
ข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามทีค่ ณะ
กรรมการร้องขอการจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุม
คณะกรรมการ เป็นต้น
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่างๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูล
หรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย

ใช่
/

ไม่ใช่

/

/

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
คาถาม
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง
การสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น
15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย

ใช่
/

ไม่ใช่

/

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/หรือ
การประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท
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ใช่
/

/
/

ไม่ใช่

เอกสารแนบ 10 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คาถาม
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
17.2บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามี
เหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทาที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อ
ชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดาเนินการ
จัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ
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เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

เอกสารแนบ 11
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและ งบการเงิน
รวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญ ชีที่รับ รองทั่ว ไปในประเทศไทย โดยเลือ กใช้น โยบายบัญ ชีที่เ หมาะสมและถือ ปฏิบัติอ ย่า งสม่าเสมอใช้
ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทารวมทั้งมีการเปิดเผยข้ อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน และปฏิบัติต ามข้อ กาหนดของประกาศของธนาคารแห่ง ประเทศไทย สานัก งานคณะกรรมการกากับ
หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ และตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย งบการเงิน ดัง กล่า ว ได้ผ่า นการตรวจสอบและ
ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ที่เป็นจริง
และโปร่งใส อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษัท ได้จ ัด ให้มีแ ละด ารงไว้ซึ ่ง ระบบบริห ารความเสี ่ย ง และระบบควบคุม ภายในที่เ หมาะสมและ
มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความน่าเชื่อถือ และเพื่อที่จะดารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท รวมถึ งเพื่อให้
ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันมิใ ห้เกิดความเสี่ยงจากการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน และระบบควบคุม ภายใน โดยความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ย วกับ เรื่อ งนี ้ป รากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษั ทมี ความเห็ นว่าระบบควบคุ มภายในของบริ ษั ทโดยรวมอยู่ ในระดั บที่ น่ าพอใจ และสามารถให้
ความเชื่อมั่นต่อความเชื่อถือได้ในงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ปลิว มังกรกนก

สุทัศน์ เรืองมานะมงคล

(นายปลิว มังกรกนก)

(นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล)

ประธานคณะกรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้
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เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวม
และงบกระแสเงินสดรวมสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่
สาคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียล
กรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน และตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกาหนดจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตเรื่องดังต่อไปนี้
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 กลุ่มบริษัทได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาถือปฏิบัติในการจัดทางบการเงินปีปัจจุบัน และได้รับรู้ผลกระทบสะสมตามแนวทางที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และที่กาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 และข้อ 1.5 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วน สถานการณ์ดังกล่าว อาจนามาซึ่งความไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบ
ต่อผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดในอนาคต และจากผลกระทบของสถานการณ์ดังกล่าวกลุ่มบริษัทได้จัดทางบการเงินโดย
เลือกนาแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบัติ
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีข้างต้นแต่อย่างใด
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบ
งบการเงินสาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่องเหล่านี้
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ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินใน
รายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่
ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญในงบการเงิ น
ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสาหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามที่ กล่ าวไว้ ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นข้ อ 4.8 ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2563 กลุ่ ม บริ ษั ทมี เงิ น ให้ สินเชื่ อแก่ ลูกหนี้ เป็ น
จานวน 226,714 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 82 ของยอดสินทรัพย์รวม) และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจานวน
11,826 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นจานวนที่มีสาระสาคัญอย่างมากต่องบการเงิน ในปี 2563 กลุ่มบริษัทได้นามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน มาถือปฏิบัติ โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ กาหนดหลักการเกี่ยวกับวิ ธีการคานวณการด้อยค่าของสิ นทรั พย์ทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุ น
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หลักการดังกล่าวต้องอาศัยการพัฒนาแบบจาลองสาหรับการคานวณที่มีความซับซ้อน โดยต้องใช้
ดุลยพินิจและการประมาณการ อย่างมากจากผู้บริหารในการพัฒนาแบบจาลอง รวมถึงการระบุเงื่อนไขการประเมินการเพิ่มขึ้นใน
ความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้นับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ค่าความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิดนัดชาระหนี้ ร้อยละของ
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้ต่อจานวนเงินของยอดหนี้ ประมาณการยอดหนี้เมื่อลูกหนี้ ผิดนัดชาระ
การคานวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ การเลือกข้อมูลการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตมา
ใช้ในแบบจาลอง และการปรับปรุงส่วนเพิ่มจากการบริหารจัดการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากข้อจากัด
ของแบบจาลอง ด้วยความมีสาระสาคัญและการที่ผู้บริหารต้องใช้ ดุลยพินิจอย่างสูงในการพิจารณาประมาณการดังกล่าว ข้าพเจ้า
จึงให้ความสาคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ข้าพเจ้าได้ศึกษาทาความเข้าใจ ประเมินและสุ่มทดสอบความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ปล่อยสินเชื่อ การรับชาระเงิน การประเมินค่าความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิดนัดชาระหนี้ ร้อยละของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อ
ลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้ต่อยอดหนี้ และประมาณการยอดหนี้เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชาระ รวมถึงการคานวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่ าจะเกิดขึ้ นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และทดสอบระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่ เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบความสมเหตุสมผลของแบบจาลองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่กลุ่มบริษัทใช้ในการประเมินการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตประเภทต่างๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ใช้ใน
การออกแบบ ประสิทธิภาพของแบบจาลองสาหรับกลุ่มลูกหนี้ที่สาคัญ และกระบวนการกากับดูแลการพัฒนาแบบจาลองโดย
การสอบทานเอกสารประกอบการพัฒนาแบบจาลอง สุ่มทดสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลที่ นามาใช้พัฒนา
แบบจาลอง ประเมินวิธีการคานวณและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคานวณ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินความสมเหตุสมผลของปัจจัยทาง
เศรษฐศาสตร์มหภาค และความน่าจะเป็นถ่วงน้าหนักของสถานการณ์ที่แตกต่างกัน และความเหมาะสมของการปรับปรุงส่วนเพิ่ม
จากการบริหารจัดการ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานนโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรของผู้บริหารที่ระบุถึงนโยบายและวิธีการ
เพื่อให้ได้มาซึ่งการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นว่าได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารที่มีอานาจในระดับที่
เหมาะสม อีกทั้งเปรียบเทียบนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
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จะเกิดขึ้นโดยการสุ่มทดสอบการจัดกลุ่มเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตนับตั้งแต่การรับรู้
รายการเมื่อเริ่มแรก และทดสอบการคานวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี รวมถึง
การทดสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่นามาใช้ในการคานวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
กลุ่มบริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่รับรู้ในปี 2563 จานวน 16,363 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87 ของรายได้รวม
ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งการกาหนดอัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริงจาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการของผู้บริหารในการประมาณการ เงินสดรับในอนาคตตลอดอายุที่คาดไว้ของ
เครื่องมือทางการเงิน โดยคานึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และค่าธรรมเนียม ตลอดจนต้นทุนที่เป็นส่วนหนึ่งของ
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง นอกจากนี้ รายได้ดอกเบี้ยดังกล่าวเกิดจากธุ รกรรมการปล่อยสินเชื่อประเภทต่างๆ ที่มีรายการจานวนมาก
และมีลูกค้าจานวนมากราย อีกทั้งสัญญาเงินให้สินเชื่อแต่ละประเภทอาจมีเงื่อนไขการรับรู้รายได้ที่แตกต่างกัน ข้าพเจ้าจึงให้
ความสาคัญกับการตรวจสอบว่ารายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อได้รับรู้ด้วยมูลค่าที่ถูกต้องตามที่ควรและในระยะเวลาที่เหมาะสมตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้าพเจ้าได้ศึกษาทาความเข้าใจ ประเมินและสุ่มทดสอบความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ปล่อยสินเชื่อ การรับรู้รายได้ดอกเบี้ย การรับชาระเงิน และระบบการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง โดยการ
สอบถามผู้บริหาร ทาความเข้าใจและประเมินวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดรับและช่วงอายุของเครื่องมือทาง
การเงินในการกาหนดอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง รวมทั้งสุ่มทดสอบความถูกต้องของข้อมูลและการคานวณ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่ม
ตัวอย่างสัญญาเงินให้สินเชื่อ เพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการเงินให้สินเชื่อและการรับรู้รายได้ว่ามีการรับรู้รายได้เป็นไปตามเงื่อนไข
ในสัญญาและมีการปรับปรุงด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชี
รายได้ และสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่สาคัญที่ทาผ่านใบสาคัญทั่วไป
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจาปีของกลุ่มบริษัท แต่ไม่รวมถึงงบการเงินแล ะ
รายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่น
ในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มี
สาระสาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูล ที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลทราบเพื่อให้มีการดาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทา งบการเงินที่ปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่
เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่
ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม
ความเห็ นของข้ าพเจ้าอยู่ด้ วย ความเชื่อมั่นอย่ างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่ นในระดั บสูงแต่ ไม่ได้เป็ นการรั บประกั นว่ าการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า
รายการที่ขัดต่อข้ อเท็ จจริ งแต่ ละรายการหรือทุ กรายการรวมกันจะมี ผลต่ อ การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ ใช้งบการเงิ นจาก
การใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญซึ่งเป็นผลมาจาก การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต
อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูลการแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทาความเข้าใจเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ ทางบัญชีและการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทา
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบั ญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุป
ของข้ าพเจ้ าขึ้ นอยู่กั บหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้ รับจนถึงวัน ที่ในรายงานของผู้ สอบบั ญชี ของข้ าพเจ้ า อย่ างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่องได้
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• ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่า
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรม
ทางธุ ร กิ จ ภายในกลุ่ ม บริ ษั ท เพื่ อ แสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น รวม ข้ า พเจ้ า รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การก าหนดแนวทาง
การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ
และได้ สื่ อ สารกั บ ผู้ มี ห น้ า ที่ ใ นการก ากั บ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ทั้ ง หมดตลอดจนเรื่ อ งอื่ น ซึ่ ง ข้ า พเจ้ า เชื่ อ ว่ า มี เ หตุ ผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความ
เป็นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปัจจุบันและกาหนดเป็นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี
เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่ าวในรายงานของข้าพเจ้ า เพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้

สมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
กรุงเทพฯ: 11 กุมภาพันธ์ 2564
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บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2563

2562

สินทรัพย์
เงินสด

1,220,207

1,102,557

70

70

4.3, 4.10

38,212,028

45,300,141

17,394

1,098,459

ผ่านกาไรหรือขาดทุน

4.4

2,173,020

-

890,053

-

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์

4.5

62,095

21,907

-

-

4.6, 4.10

9,953,256

9,363,032

205,965

836,827

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าสุทธิ

4.7

804,925

813,602

20,069,143

20,069,135

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับ

4.8, 4.10
244,355,748

263,569,157

3,180,000

2,210,000

1,901,983

1,240,929

-

-

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับ

246,257,731

264,810,086

3,180,000

2,210,000

หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู้

(19,544,201)

(20,743,017)

-

-

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนสุทธิ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบีย้ ค้างรับและรายได้ดอกเบีย้ ทีย่ งั ไม่ถงึ กาหนดชาระ

หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้น

4.9

(11,825,544)

-

(4,134)

-

หัก: ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ

4.9

-

(10,709,365)

-

-

หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

4.9

-

(7,343)

-

-

214,887,986

233,350,361

3,175,866

2,210,000

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

4.11

29,671

18,429

-

-

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

4.12

27,334

30,304

910,728

955,266

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

4.13

2,921,739

2,984,152

826,965

800,379

สินทรัพย์สิทธิการใช้สุทธิ

4.14

885,486

-

879

-

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ

4.15

214,268

329,460

98,827

124,209

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

4.33

766,444

1,324,904

202,800

146,763

1,058,180

1,164,066

-

-

ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย

4.35

-

-

3,844,954

5,877,944

สินทรัพย์อนื่

4.16

2,226,573

2,340,175

188,819

196,712

275,443,212

298,143,090

30,432,463

32,315,764

รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

2563

2562

2563

2562

เงินรับฝาก

4.17

203,472,825

216,084,551

-

-

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

4.18

5,807,646

4,656,133

3,780,000

-

1,284,765

306,867

-

-

หนีส้ นิ และส่วนของเจ้ำของ
หนีส้ นิ

หนีส้ ินจ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม
ตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกูย้ มื

4.19

12,825,919

25,016,919

1,629,000

6,300,000

หนีส้ ินตามสัญญาเช่า

4.20

828,590

-

889

-

ประมาณการหนีส้ ิน

4.21

1,691,054

1,485,868

291,741

265,897

หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

4.33

1,097

-

-

-

1,033,041

820,545

-

-

ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

735,903

1,005,621

1,029

17,045

ภาษีเงินได้นิติบคุ คลค้างจ่าย

495,672

911,330

10,237

9,380

7,804,621

8,659,142

1,603,518

1,449,497

235,981,133

258,946,976

7,316,414

8,041,819

เจ้าหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ

หนีส้ ินอืน่

4.22

รวมหนีส้ นิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2563

2562

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

339

339

339

339

8,006,694

8,006,694

8,006,694

8,006,694

8,007,033

8,007,033

8,007,033

8,007,033

99

99

99

99

8,006,456

8,006,456

8,006,456

8,006,456

8,006,555

8,006,555

8,006,555

8,006,555

-

-

87

87

1,018,408

1,018,408

7,031,436

7,031,436

1,018,408

1,018,408

7,031,523

7,031,523

1,837,917

1,810,936

304,430

348,081

801,000

801,000

801,000

801,000

27,795,056

27,556,084

6,972,541

8,086,786

39,458,936

39,192,983

23,116,049

24,273,945

3,143

3,131

-

-

39,462,079

39,196,114

23,116,049

24,273,945

275,443,212

298,143,090

30,432,463

32,315,764

-

-

-

-

หุน้ สามัญ 800,669,437 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
หุน้ บุรมิ สิทธิ 9,859 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
หุน้ สามัญ 800,645,624 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ บุรมิ สิทธิ
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ

4.24

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
ส่วนของผู้ถอื หุน้ ของบริษัทฯ
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย
รวมส่วนของเจ้ำของ
รวมหนีส้ นิ และส่วนของเจ้ำของ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

(นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์)
กรรมการอานวยการ

(นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้
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เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุน้ แสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2563

2562

กำไรหรือขำดทุน:
รายได้ดอกเบีย้

4.25

16,756,709

17,881,207

65,370

60,658

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้

4.26

(3,659,000)

(5,088,798)

(70,440)

(86,109)

13,097,709

12,792,409

(5,070)

(25,451)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

5,459,691

6,510,972

-

-

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

(313,660)

(325,754)

(21,975)

(17,175)

4.27

5,146,031

6,185,218

(21,975)

(17,175)

4.28

257,485

-

53,226

-

เงินตราต่างประเทศ

4.29

-

(24,227)

-

(59,493)

กาไรสุทธิจากเงินลงทุน

4.30

12,372

6,817

-

-

ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

4.7.2

(1,717)

12,108

-

-

รายได้เงินปันผล

4.7.1

58,903

64,617

4,821,694

5,877,944

217,139

294,907

-

-

-

-

2,145,465

2,185,213

116,021

103,796

79,293

84,092

18,903,943

19,435,645

7,072,633

8,045,130

5,288,351

6,410,362

1,062,114

997,625

18,160

18,125

18,160

18,125

1,272,885

1,304,846

624,414

610,850

276,538

296,605

2,238

2,298

ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอืน่ ๆ

1,155,889

1,240,853

81,555

113,108

รวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำน

8,011,823

9,270,791

1,788,481

1,742,006

รำยได้ดอกเบีย้ สุทธิ

รำยได้คำ่ ธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ
กาไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินทีว่ ดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
ขาดทุนสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรต

ค่าปรับทีเ่ กีย่ วเนือ่ งจากเงินให้สินเชื่อ
รายได้การบริหารงานสนับสนุน

4.35

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

หนีส้ ูญ หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

4.31

-

1,109,103

-

-

ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้น

4.32

3,330,604

-

172,415

-

7,561,516

9,055,751

5,111,737

6,303,124

1,497,654

1,782,553

52,442

78,840

6,063,862

7,273,198

5,059,295

6,224,284

กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

4.33

กำไรสำหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุน้ แสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2563

2562

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
กาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

2,053

-

(1,536)

-

-

74,272

-

114,260

(6,960)

1,342

-

-

(411)

(14,854)

307

(22,852)

(5,318)

60,760

(1,229)

91,408

(40,273)

(288,575)

(13,848)

(20,627)

8,072

57,556

2,770

4,125

(32,201)

(231,019)

(11,078)

(16,502)

(37,519)

(170,259)

(12,307)

74,906

6,026,343

7,102,939

5,046,988

6,299,190

6,063,483

7,270,233

5,059,295

6,224,284

379

2,965

6,063,862

7,273,198

6,025,964

7,100,094

5,046,988

6,299,190

379

2,845

6,026,343

7,102,939

7.57

9.08

6.32

7.77

ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ในการร่วมค้า:
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดของการร่วมค้า (ขาดทุน)
ผลกระทบของภาษีเงินได้

4.33

รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้ (ขาดทุน)
รายการทีจ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกระทบของภาษีเงินได้

4.33

รายการทีจ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้ (ขาดทุน)
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำหรับปี (ขำดทุน)
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำรแบ่งปันกำไร
ส่วนทีเ่ ป็นของบริษัทฯ

4.34

ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม

กำรแบ่งปันกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็นของบริษัทฯ
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม

กำไรต่อหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )

4.34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้น
หนีส้ ูญและหนีส้ งสัยจะสูญ
ส่วนแบ่ง (กาไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าทีล่ ดลงของเงินลงทุน
ค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าทีล่ ดลงของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
(กาไร) ขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึ้นจริงจากปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
และตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
กาไรจากเครื่องมือทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
รายได้ค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้เงินปันผล
เงินสดรับดอกเบีย้
เงินสดจ่ายดอกเบีย้
เงินสดรับเงินปันผล
เงินสดรับภาษีเงินได้
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนีส้ ินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลูกหนีส้ านักหักบัญชี
ทรัพย์สินรอการขาย
สินทรัพย์อนื่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

7,561,516

9,055,751

5,111,737

6,303,124

657,177
5,116,156
1,717
564
(12,372)

381,961
2,971,802
(12,108)
4,769
(11,111)
(12,501)

124,178
172,415
-

144,587
-

(21,803)
(253,456)
2,970
(4,891)
2,751
(33,340)
204,697
184,294
(801,440)
(13,097,709)
(58,903)
15,729,391
(3,364,522)
58,903
(1,456,983)

41,056
1,022
(3,290)
2,297
(42,934)
406,899
(306,256)
383,486
(12,792,409)
(64,617)
16,948,275
(3,900,762)
64,617
18,967
(1,839,085)

1,738
(54,964)
(316)
248
24,364
(6,506)
148,384
5,070
(4,821,694)
61,468
(86,432)
6,854,684
(104,386)

57,716
(830)
55
72,178
4,195
6,581
25,451
(5,877,944)
60,526
(78,935)
5,258,642
(87,136)

10,414,717

11,295,829

7,429,988

5,888,210

7,077,408
12,400,949
105,886
(291,291)
1,855,053
388,509

8,758,584
(7,808,565)
(215,538)
114,006
1,746,124
3,655

1,080,847
(970,000)
14,399

(456,943)
(135,000)
-33,924

เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2563

2562

หนีส้ ินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก

(12,611,726)

22,976,241

-

-

1,151,513

281,459

3,780,000

-

หนีส้ ินจ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม

977,898

68,648

-

-

เจ้าหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

212,496

(174,731)

-

-

(2,351,000)

460,000

(4,671,000)

460,000

เจ้าหนีส้ านักหักบัญชี

(28,955)

278,256

-

-

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

(54,500)

(37,048)

(12,368)

(3,894)

(328,901)

(565,974)

5,637

(38,646)

18,918,056

37,180,946

6,657,503

5,679,803

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์

(31,435,476)

(36,584,587)

(371,662)

(122,989)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์

29,164,080

36,256,313

-

123,000

(168,903)

(206,836)

(64,792)

(54,931)

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(30,943)

(46,891)

(18,120)

(27,518)

เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์

7,663

3,565

2,415

7,036

เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

-

395

-

36

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

(87,719)

(8)

(8)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(2,463,579)

(665,760)

(452,167)

(75,374)

4,160,000

2,400,000

-

-

(14,000,000)

(33,400,000)

-

-

(291,784)

-

(293)

-

(6,205,043)

(5,604,429)

(6,205,043)

(5,604,429)

(16,336,827)

(36,604,429)

(6,205,336)

(5,604,429)

117,650

(89,243)

-

-

เงินสด ณ วันต้นปี

1,102,557

1,191,800

70

70

เงินสด ณ วันปลำยปี

1,220,207

1,102,557

70

70

-

-

-

-

สินทรัพย์สิทธิการใช้

158,039

-

-

-

รับโอนทรัพย์สินรอการขายเพื่อชาระเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

11,242

7,572

-

-

โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

-

8,062

44,538

-

โอนทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

-

-

124,223

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

ตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกูย้ มื ระยะสั้น

หนีส้ ินอืน่
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน้ กูร้ ะยะยาว
เงินสดจ่ายชาระคืนหุน้ กูร้ ะยะยาว
เงินสดจ่ายชาระหนีส้ ินตามสัญญาเช่า
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการทีม่ ิใช่เงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้ำของ
สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุฯ 5)
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี (ขาดทุน)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
โอนส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ไปกาไรสะสม
ส่ วนได้เสี ยทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ผลสะสมจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาถือปฏิบตั ิเป็นครั้งแรก (หมายเหตุฯ 2)
จัดประเภทรายการใหม่
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - หลังปรับปรุง
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุฯ 5)
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี (ขาดทุน)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี (ขาดทุน)
โอนส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ไปกาไรสะสม
ส่ วนได้เสี ยทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ ว
หุน้ บุรมิ สิ ทธิ
หุน้ สามัญ
99 8,006,456
99 8,006,456

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
1,018,408
1,018,408

ส่ วนเกินทุน
จากการวัดมูลค่า
ส่ วนต่ากว่าทุน เงินลงทุนทีว่ ดั
จากการวัดมูลค่า ด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุน
ผ่ านกาไรขาดทุน
เผื่อขาย
เบ็ดเสร็จอืน่
(91,062)
59,418
59,418
(31,644)
-

งบการเงินรวม
ส่ วนของผู้ถอื หุน้ ของบริษัทฯ
องค์ประกอบอืน่ ของส่ วนของเจ้าของ
รายการปรับปรุง
จากการรวมกิจการ
ส่ วนแบ่ง
ตามแผน
ส่ วนเกินทุน
กาไรขาดทุน การปรับโครงสร้าง
จากการตีราคา เบ็ดเสร็จอืน่
การถือหุน้ ภายใต้
สิ นทรัพย์
ในการร่วมค้า การควบคุมเดียวกัน
1,164,360
1,260
679,266
1,342
1,342
(3,648)
1,160,712
2,602
679,266

รวม
1,753,824
60,760
60,760
(3,648)
1,810,936

ส่ วนของผู้มี
รวม
ส่ วนได้เสี ย
ส่ วนของ
ทีไ่ ม่มีอานาจ
กาไรสะสม
ผู้ถอื หุน้ ของ ควบคุมของ
จัดสรรแล้ ว ยังไม่ได้จัดสรร บริษัทฯ
บริษัทย่อย
801,000 26,116,740 37,696,527
132,929
- (5,604,429) (5,604,429)
- 7,270,233 7,270,233
2,965
(230,899)
(170,139)
(120)
- 7,039,334 7,100,094
2,845
4,439
791
(132,643)
801,000 27,556,084 39,192,983
3,131

รวม
37,829,456
(5,604,429)
7,273,198
(170,259)
7,102,939
791
(132,643)
39,196,114

99

8,006,456

1,018,408

(31,644)

-

1,160,712

2,602

679,266

1,810,936

801,000

27,556,084

39,192,983

3,131

39,196,114

99
99

8,006,456
8,006,456

1,018,408
1,018,408

35,873
(4,229)
-

4,229
4,229
1,642
1,642
5,871

1,160,712
(3,574)
1,157,138

2,602
(6,960)
(6,960)
(4,358)

679,266
679,266

35,873
1,846,809
(5,318)
(5,318)
(3,574)
1,837,917

801,000
801,000

408,369
444,242
27,964,453 39,637,225
(6,205,043) (6,205,043)
6,063,483 6,063,483
(32,201)
(37,519)
6,031,282 6,025,964
4,364
790
27,795,056 39,458,936

3,131
379
379
(367)
3,143

444,242
39,640,356
(6,205,043)
6,063,862
(37,519)
6,026,343
790
(367)
39,462,079
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่ วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)
สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอืน่ ของส่ วนของเจ้าของ
ส่ วนต่ากว่าทุน
จากการวัดมูลค่า
ส่ วนเกินทุน
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ ว
หุน้ บุรมิ สิ ทธิ

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้

หุน้ สามัญ

หุน้ บุรมิ สิ ทธิ

หุน้ สามัญ

เงินลงทุนทีว่ ดั ด้วย

ส่ วนเกินทุน

จากการวัดมูลค่า

มูลค่ายุติธรรมผ่ านกาไร จากการตีราคา

เงินลงทุนเผื่อขาย

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

99

8,006,456

87

7,031,436

(49,621)

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุฯ 5)

-

-

-

-

-

กาไรสาหรับปี

-

-

-

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี (ขาดทุน)

-

-

-

-

91,408

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

-

-

-

-

91,408

โอนส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

-

-

-

-

-

99

8,006,456

87

7,031,436

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563

99

8,006,456

87

-

-

99

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุฯ 5)
กาไรสาหรับปี

สิ นทรัพย์

รวม

จัดสรรแล้ ว

ยังไม่ได้จัดสรร

รวม

306,925

257,304

801,000

7,482,643

23,579,025

-

-

-

(5,604,429)

(5,604,429)

-

-

-

6,224,284

6,224,284

-

91,408

-

(16,502)

74,906

-

-

91,408

-

6,207,782

6,299,190

-

(631)

(631)

-

790

159

41,787

-

306,294

348,081

801,000

8,086,786

24,273,945

7,031,436

41,787

-

306,294

348,081

801,000

8,086,786

24,273,945

-

-

(41,787)

-

-

(41,787)

-

41,787

-

8,006,456

87

7,031,436

-

-

306,294

306,294

801,000

8,128,573

24,273,945

-

-

-

-

-

-

-

-

(6,205,043)

(6,205,043)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,059,295

5,059,295

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี (ขาดทุน)

-

-

-

-

-

(1,229)

-

(1,229)

-

(11,078)

(12,307)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี (ขาดทุน)

-

-

-

-

-

(1,229)

-

(1,229)

-

5,048,217

5,046,988

โอนส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

-

-

-

-

-

-

(635)

(635)

-

794

159

99

8,006,456

87

7,031,436

-

(1,229)

305,659

304,430

801,000

6,972,541

23,116,049

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562

-

กาไรสะสม

ผลสะสมจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาถือปฏิบตั ิเป็นครั้งแรก (หมายเหตุฯ 2)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - หลังปรับปรุง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่ วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
1.

หลักเกณฑ์ในการจัดทาและการแสดงรายการในงบการเงินและนโยบายการบัญชีที่สาคัญ

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.”) และ
การแสดงรายการในงบการเงินได้ทาขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ธปท. ที่ สนส. 21/2561 เรื่อง การจัดทาและการประกาศ
งบการเงิ นของธนาคารพาณิ ชย์ และบริ ษั ทโฮลดิ้ งที่ เป็ น บริ ษั ทแม่ ของกลุ่ มธุ รกิ จทางการเงิ นลงวั นที่ 31 ตุ ลาคม 2561
ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินปี 2563
งบการเงิ น ฉบั บ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบั บ ที่ บ ริ ษั ทฯใช้ เ ป็ น ทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น ฉบั บภาษาอั ง กฤษ
แปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

1.2

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วน
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม สถานการณ์ดังกล่าวอาจนามาซึ่งความไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน
และกระแสเงินสดในอนาคต อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
ฝ่ายบริ หารของกลุ่ มบริ ษั ทได้ ใช้ ประมาณการและดุ ลยพิ นิ จในประเด็ นต่ างๆ ในการประมาณการผลกระทบ ซึ่ งต้ องมี
การประมาณการอย่างต่อเนื่องหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

1.3

เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
ก)

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัททิสโก้จัดทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(ซึ่ งต่ อไปนี้ เรี ยกว่ า “บริ ษั ทฯ”) และบริ ษั ทย่ อย (ซึ่ งต่ อไปนี้ เรี ยกว่ า “บริ ษั ท ย่ อย”) (รวมเรี ยกว่ า “กลุ่ มบริ ษั ท ”)
ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1

ข)

บริษัทฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียใน
ผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อานาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อ
จานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค)

บริษัทฯ นางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอานาจในการควบคุม
บริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ง)

งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทาขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชี และใช้นโยบายการบัญชีที่สาคัญเช่นเดียวกันกับ
บริษัทฯ

จ)

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสาคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
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ฉ)

1.4

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม คือ จานวนกาไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่
ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของเจ้าของในงบ
แสดงฐานะการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัทฯ ได้จัดทางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

1.5

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น
เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจน
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม เครื่ องมื อ ทางการเงิ น ประกอบด้ ว ยมาตรฐานและการตี ความมาตรฐาน
จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือ
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจาหน่าย โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของกิจการ (Business model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคานวณการด้อยค่าของ
เครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกัน
ความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท ดังนี้
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การจัดประเภทและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้
กลุ่มบริษัทจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วย
ราคาทุนตัดจาหน่ายหรือด้วยมูลค่ายุติธรรม ตามโมเดลธุรกิจ (Business model) ของกลุ่มบริษัทในการจัดการสินทรัพย์
ทางการเงินและตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น โดยถือตามพื้นฐานข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วันที่เริ่มต้นใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นครั้งแรก โดยจัดประเภทเป็น
- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย เมื่อเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อในการถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อกาหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินทาให้เกิดกระแสเงิน
สดซึ่งเป็นการจ่ายชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนด
- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อในการถือครอง
ตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และข้อกาหนด
ตามสั ญญาของสิ นทรั พย์ ทางการเงิ นท าให้ เกิ ดกระแสเงิ นสดซึ่ งเป็ นการจ่ ายช าระเพี ยงเงิ นต้ นและดอกเบี้ ยจาก
ยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนด
- สิ นทรั พย์ ทางการเงิ นที่ วั ดมู ลค่ าด้ ว ยมู ลค่ ายุ ติ ธรรมผ่ านก าไรหรื อขาดทุ น เมื่ อ การถื อครองตามโมเดลธุ รกิ จไม่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา หรือข้อกาหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินทาให้เกิดกระแส
เงินสดซึ่งไม่ได้เป็นการจ่ายชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนด
เว้นแต่ที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้อาจถูกกาหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรหรือขาดทุน หากการกาหนดดังกล่าวช่วยขจัดหรือลดความไม่สอดคล้องของ การวัดมูลค่าทางบัญชีอย่างมีนัยสาคัญ
โดยเมื่อเลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้
สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนทุกรายการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน
ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้สอบทานและประเมินสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มบริษัทที่มีอยู่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ตาม
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วันนั้น และได้สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญต่อสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มบริษัทที่
เกี่ยวข้องกับการจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า ได้ดังนี้
- ยกเลิกการจัดประเภทเดิมในส่วนของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนดและประเภทเผื่อขาย และเงินลงทุน
ในตราสารทุนประเภทเพื่อค้า เผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไป
- จัดประเภทเงิ นลงทุ นในตราสารหนี้ ที่ จะถื อจนครบก าหนดเดิ มเป็ นสิ นทรั พย์ ทางการเงิ นที่ วั ดมู ลค่ าด้ วยราคาทุ น
ตัดจาหน่าย
- จัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขายเดิมเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
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- จัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนทุกรายการเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของกลุ่มบริษัท ผลจากการจัดประเภทรายการดังกล่าวทาให้ส่วนเกิน (ส่วนต่า) กว่าทุน
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ซึ่งเคยแสดงรายการภายใต้กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจัดประเภท
ใหม่โดยแสดงไว้ในกาไรสะสมแทน และรับรู้กาไรจากการตีมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไว้ในกาไรสะสม
- จัดประเภทเงินให้สินเชื่อเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
- จัดประเภทสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงิน
การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ไม่มีผลกระทบต่อการจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงิน
กลุ่มบริษัทยังคงจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงินและวัดมูลค่าด้วยราคาทุน ตัดจาหน่าย ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี้กาหนดให้กิจการต้องประมาณการการด้อยค่าของผลขาดทุนด้ านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นแทนการรับรู้ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้วตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บนี้ ให้ รั บรู้ การด้ อยค่ าตามโมเดลผลขาดทุนด้ านเครดิ ตที่ คาดว่ าจะเกิ ดขึ้ น (Expected Credit Loss Model) และ
ส่ ว นเพิ่ มจากการบริ ห ารจั ดการเนื่ อ งจากโมเดล ไม่ ร องรั บ (Management Overlay) โดยก าหนดให้ ก ลุ่ ม บริ ษั ทรั บ รู้
ค่าเผื่ อผลขาดทุ นด้ านเครดิตที่ คาดว่ าจะเกิ ดขึ้ นสาหรั บสิ นทรัพย์ ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ ทุ กรายการที่ ไม่ ได้
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน รวมถึงภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและภาระค้าประกันทางการเงิน โดย
ไม่จาเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษัทนาหลักการทั่วไป (General Approach)
มาใช้ในการคานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นของสิ นทรัพย์ทางการเงิน เช่น เงินให้ สินเชื่ อแก่ลูกหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯพิจารณาใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสาหรับค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ
การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง
กลุ่มบริษัทนามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรกโดยปรับปรุงกับกาไรสะสมหรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ณ วั นที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรั บย้ อนหลั งงบการเงิ น ปี ก่อนที่ น ามาแสดงเปรี ยบเที ยบ ท าให้ การแสดงรายการ
งบการเงินของปี 2562 ไม่สามารถเปรียบเทียบกับงบการเงินปี 2563 ได้
ทั้งนี้ ผลกระทบสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่าและการตีความ
มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กาหนดหลักการของการรับรู้รายการการวัดมูลค่า การแสดงรายการและ
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การเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกาหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสาหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลา
ในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่า
การบัญชีสาหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัด
ประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน โดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17
กลุ่ มบริ ษั ท น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบั บนี้ มาถื อปฏิ บั ติ โดยรั บรู้ ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรกโดยปรับปรุงกับกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (ถ้ามี) และ
ไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่นามาแสดงเปรียบเทียบ
ทั้งนี้ ผลกระทบสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ด้ ป ระกาศใช้ แ นวปฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี เรื่ อ ง มาตรการผ่ อ นปรนชั่ ว คราวส าหรั บ กิ จ การที่ ใ ห้
ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทยเท่านั้น ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ COVID-19 ภาวะเศรษฐกิจ สงครามการค้า และภัยแล้ง และให้เป็นทางเลือก
กับทุกกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางในหนังสือเวียนของ ธปท.
ที่ ธปท.ฝนส.(23)ว. 276/2563 เรื่ อ ง แนวทางในการให้ ความช่ ว ยเหลื อลู ก หนี้ ที่ ได้ รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์ ที่
ส่ งผลกระทบต่ อเศรษฐกิ จ ไทย และหนั งสื อเวี ยนของ ธปท. ที่ ธปท.ฝนส.(01) ว. 380/2563 เรื่ อ ง มาตรการการให้
ความช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 หรือมาตรการอื่นใดตามที่ ธปท. กาหนด
เพิ่มเติม ซึ่งรวมถึง ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ และ
กิจการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ ธปท. เช่น ธุรกิจลิสซิ่ง ธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และธุรกิจ
แฟคเตอริ่ง เป็นต้น ทั้งนี้ กิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการของ ธปท. และเลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีฉบับนี้ต้องถือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวทุกข้อที่ระบุไว้ในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้
แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้สาหรับ
กิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่า ธปท. จะมีการเปลี่ยนแปลงและให้ถือปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยให้
ถือปฏิบัติกับลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหนี้ขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกหนี้รายย่อย ซึ่งยังคงมีศักยภาพในการดาเนิน
ธุรกิจหรือสามารถชาระหนี้ได้ในอนาคต และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยมี
แนวทางการพิจารณาดังนี้
- ลูกหนี้ที่ยังไม่ด้อยคุณภาพ (Stage 1 หรือ Stage 2) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
- ลูกหนี้ที่ด้อยคุณภาพ (Stage 3) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เว้นแต่กิจการสามารถพิสูจน์ได้ว่าลูกหนี้ด้อยคุณภาพที่
เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นลูกหนี้ด้อยคุณภาพที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
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กลุ่มบริษัทได้เข้าร่วมโครงการที่จะให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบตามแนวทางของ ธปท. สาหรับลูกหนี้ที่
เข้าเงื่อนไขตามมาตรการผ่อนปรนของ ธปท. สามารถใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าว ดังนี้
(1) การให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ที่ยังไม่ด้อยคุณภาพ (Non-NPL) กลุ่มบริษัทจะจัดชั้นลูกหนี้เป็นชั้นที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing หรือ Stage 1) ทันที หากวิเคราะห์ฐานะและกิจการของ
ลูกหนี้แล้วเห็นว่าลูกหนี้สามารถปฏิบัติตามสัญญาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ โดยไม่ต้องรอติดตามผลการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และให้ถือว่าการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ดังกล่าวเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ในลักษะเชิงป้องกันโดยถือว่าไม่เป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา ทั้งนี้ หากเป็นการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้
ตามแนวทางในหนั งสือเวี ยนของ ธปท. ที่ ธปท.ฝนส.(01) ว. 380/2563 ให้คงการจั ดชั้ นหนี้ ของลู กหนี้ ตามเดิ ม
ก่อนเข้ามาตรการ
(2) การให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ที่ด้อยคุณภาพ (NPL) กลุ่มบริษัทจะจัดชั้นลูกหนี้เป็นชั้น Performing ได้หากลูกหนี้
สามารถชาระเงินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ใหม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 3 งวดการชาระเงินแล้วแต่
ระยะเวลาใดจะนานกว่า
(3) การให้สินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียนแก่ลูกหนี้เพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมสภาพคล่องให้ลูกหนี้สามารถดาเนินธุรกิจ
ได้อย่างต่อเนื่องได้ในระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ กลุ่มบริษัทสามารถจัดชั้นลูกหนี้เป็นรายบัญชีได้หากลูกหนี้มี
กระแสเงินสดรองรับการชาระหนี้ หรือหากพิจารณาจากปัจจัยอื่นแล้วเห็นว่าลูกหนี้มีความสามารถในการชาระหนี้
(4) นาแนวทางการพิจารณาการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตของ ธปท. มาใช้เป็นแนวทางเบื้องต้น
ในการพิจารณาเปลี่ยนการจัดชั้นเป็น Stage 2
(5) คานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากยอดสินเชื่อคงค้างเฉพาะส่วนของวงเงินทีเ่ บิกใช้แล้ว
(6) หากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือทาให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิมไม่สะท้อนประมาณ
การกระแสเงินสดที่จะได้รับจากสินเชื่อนั้นแล้ว กลุ่มบริษัทสามารถใช้อตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่คานวณใหม่เป็นอัตรา
คิดคานวณมูลค่าปัจจุบันของสินเชื่อที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ และกลุ่มบริษัทสามารถรับรู้รายได้ดอกเบี้ ยในช่วง
ระยะเวลาที่พักชาระหนี้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่คานวณใหม่ หรือตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กาหนด หากมีการ
เปลี่ยนแปลง
(7) ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กลุ่มบริษัทสามารถพิจารณาให้น้าหนักของข้อมูลที่มี
การคาดการณ์ไปในอนาคตที่เกิดจากภาวะวิกฤตชั่วคราว เป็นน้าหนักที่น้อยกว่าข้อมูลที่สะท้อนความสามารถในการ
ชาระหนี้จากประสบการณ์ในอดีต
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ธปท. ได้ออกหนังสือเวียนของ ธปท. เพิ่มเติมที่ ธปท.ฝนส.(01) ว. 648/2563
เรื่อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพิ่ มเติมในช่วงสถานการณ์ การระบาดของ COVID-19 ระยะที่ 2
ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้เพิ่มเติม
ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษัทได้เข้าร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้และได้เลือกใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าว
ข้างต้น
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แนวปฏิ บั ติทางการบั ญชี เรื่อง มาตรการผ่ อนปรนชั่ วคราวส าหรั บทางเลือกเพิ่ มเติ มทางบัญชี เพื่ อรองรั บ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทาง
บั ญ ชี เ พื่ อ รองรั บ ผลกระทบจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิด
ความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว
แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้สาหรับ
การจัดทางบการเงินของกิจการที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีดังต่อไปนี้
- เลือกที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เท่ากับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
- เลือกที่จะไม่นาการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นการเปลี่ยนแปลง
สัญญาเช่า โดยทยอยปรับลดหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบกาหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนที่ได้ส่วนลด พร้อมทั้งกลับ
รายการค่ าเสื่อมราคาจากสินทรั พย์ สิทธิ การใช้ และดอกเบี้ ยจากหนี้สินตามสั ญญาเช่ าที่ ยังคงรั บรู้ ในแต่ละงวด
ตามสัดส่วนของค่าเช่าที่ลดลง และบันทึกผลต่างที่เกิดขึ้นในกาไรหรือขาดทุน
กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทภายหลังสิ้นสุด
มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวดังกล่าว
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2564
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัด ให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทาง
บัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯพิจารณาว่ามาตรฐานดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่ม
บริษัทฯในปีที่เริ่มนามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ
1.6

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ

1.6.1 การรับรู้รายได้
ก) ดอกเบี้ยและส่วนลดรับจากเงินให้สินเชื่อ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
(Effective Interest Rate) จากยอดเงินต้นที่ค้างชาระ โดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงคือ อัตราที่ใช้คิดลดประมาณการเงิน
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สดรับในอนาคตตลอดอายุที่คาดไว้ของเครื่องมือทางการเงิน เพื่อให้ได้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงิน อัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริงคานวณโดยคานึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และค่าธรรมเนียม ตลอดจนต้นทุนที่
เป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และสาหรับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง กลุ่ม
บริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยคานวณจากยอดหนี้สุทธิทางบัญชี (ยอดหนี้คงค้างหักด้วย
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) ของลูกหนี้นั้น หากต่อมาในภายหลัง สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวไม่
ด้อยค่าด้านเครดิตแล้ว กลุ่มบริษัทจะคานวณรายได้ดอกเบี้ยจากมูลค่าตามบัญชีดังเดิม
ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างจากยอดเงินต้นที่ค้างชาระ
ดอกเบี้ยของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินและสินเชื่อจานาทะเบียนรับรู้เป็นรายได้ตลอดระยะเวลาการผ่อนชาระตาม
วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และกลุ่มบริษัทมีนโยบายหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยค้างรับสาหรับเงินให้สินเชื่อธุรกิจที่ผิดนัด
ชาระดอกเบี้ยเกินกาหนดหนึ่งเดือนนับจากวันครบกาหนดชาระ และสาหรับเงินให้สินเชื่อประเภทอื่นที่ผิดนัดชาระ
ดอกเบี้ยเกินกว่าสามเดือนนับจากวันครบกาหนดชาระ และจะยกเลิกรายการดอกเบี้ยค้างรับที่ได้บันทึกบัญชีเป็น
รายได้ แ ล้ ว นั้ น ออกจากบั ญ ชี ส าหรั บ การบั น ทึ ก รายได้ ด อกเบี้ ย รั บ หลั ง จากนั้ น จะบั น ทึ ก ตามเกณฑ์ เ งิ น สด
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ดอกเบี้ยเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างอีกเมื่อกลุ่มบริษัทได้รับชาระหนี้ที่ค้างเกินกาหนดชาระแล้ว
ข) กาไร (ขาดทุน) จากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
กาไร (ขาดทุน) จากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน ประกอบด้วยกาไร
(ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ กาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารอนุพันธ์และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน และกาไร (ขาดทุน) จาก
การจ าหน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นก าไรหรื อ ขาดทุ น และตราสารอนุ พั น ธ์
ซึ่งกลุ่มบริษัทรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ
ค) ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลจากเงินลงทุนจะถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงิน
ปันผล
ง)

ค่านายหน้าค้าหลักทรัพย์
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือเป็นรายได้ ณ วันที่เกิด
รายการ

จ) กาไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์
กาไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่ เกิดรายการ
ฉ) ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นค่าธรรมเนียมที่ได้รวมคานวณเป็น ส่วนหนึ่งของอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริง
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ช) รายได้การจัดการกองทุนส่วนเพิ่ม
บริ ษั ทย่ อยที่ ประกอบธุ รกิ จหลั กทรั พย์ จั ดการกองทุ นรั บรู้ รายได้ การจั ดการกองทุนส่ วนเพิ่ ม ซึ่ งเกิ ดขึ้นในกรณี ที่
ผลตอบแทนต่อปีของกองทุนที่บริษัทรับบริหารสูงกว่าเกณฑ์อ้างอิงผลการดาเนินงานของกองทุน โดยจะรับรู้เป็นรายได้
ตอนสิ้นปี ซึ่งถือว่ารายได้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้ว
1.6.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ยจ่าย ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ และค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ
ดอกเบี้ยจ่าย ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ และค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ รับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง
ข) ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงจากการให้เช่าซื้อ/จากการให้กู้ยืม
บริ ษั ท ย่ อ ยรั บ รู้ ค่ า นายหน้ า และค่ า ใช้ จ่ า ยทางตรงเมื่ อ เริ่ ม แรกที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการให้ เ ช่ า ซื้ อ และ จากการให้ กู้ ยื ม
โดยการปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงหักจากรายได้ดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญา
รายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อรอตัดบัญชีแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจาก
การให้เช่าซื้อ
1.6.3 หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน
บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารมีการทาสัญญาซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชนโดย
มีการกาหนดวันเวลา และราคาที่แน่นอนในอนาคต จานวนเงินที่จ่ายสาหรับหลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในอนาคต
แสดงเป็นสินทรัพย์ภายใต้บัญชี “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ” ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยหลักทรัพย์ภายใต้
สัญญาขายคืนดังกล่าวถือเป็นหลักประกัน
ภายใต้สัญญาซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน บริษัทย่อยได้รับหลักทรัพย์ภายใต้สัญญา
ขายคืนดังกล่าวเป็นหลักประกัน ซึ่งสามารถนาหลักทรัพย์ที่รับเป็นประกันดังกล่าวไปทาสัญญาซื้อคืนอีกทอดหนึ่งหรือขาย
หลักทรัพย์ที่รับเป็นประกันได้
1.6.4 สินทรัพย์ทางการเงิน - เงินลงทุน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทจัดประเภทรายการเงินลงทุนในหลักทรัพย์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินและจัดประเภท
เป็นตราสารหนี้และตราสารทุน ดังนี้
สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้
กลุ่มบริษัทจัดประเภทรายการเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ที่วัดมูลค่าในภายหลัง
ด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายหรือด้วยมูลค่ายุติธรรม ตามโมเดลธุรกิจ (Business model) ของกลุ่มบริษัทในการจัดการสินทรัพย์
ทางการเงินและตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น โดยถือตามพื้นฐานข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วันที่เริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นครั้งแรกหรือวันที่ได้มาโดยจัดประเภทเป็น
ก) สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือครองตามโมเดลธุรกิจแต่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาหรือข้อกาหนด
ตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ทาให้เกิดกระแสเงินสดที่ไม่ได้เป็นการจ่ายชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจาก
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ยอดคงเหลื อ ของเงิ น ต้ น ในวั น ที่ ก าหนด กลุ่ ม บริ ษั ท จะจั ด ประเภทเป็ น สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ วั ด มู ล ค่ า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม
ภายหลังจากการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กาไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้
ในกาไรหรือขาดทุน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนแสดงในงบ
แสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม
ข)

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่เข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อในการถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตาม
สัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และข้อกาหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินทาให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ง
เป็นการจ่ายชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนด กลุ่มบริษัทจะจัดประเภทเป็น
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้รับรู้รายการ
เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม
ภายหลังจากการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมแสดงเป็นรายการแยก
ต่างหากในส่วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแสดง
ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)

ค) สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่เข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อในการถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตาม
สัญญา และข้อกาหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินทาให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายชาระเพียงเงินต้น
และดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนด กลุ่มบริษัทจะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)
สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนทุกรายการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนใน
ตราสารทุนเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
ภายหลังจากการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของเงินลงทุนใน
ตราสารทุนนี้จะรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน เงินปันผลจากเงินลงทุนรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุ นในตราสารทุนที่วั ดมูลค่ าด้ วยมู ลค่ายุติ ธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุ นแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม
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มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทาการสุดท้ายของปีของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดคานวณโดยใช้เทคนิคการ
คิดลดกระแสเงินสดในอนาคต และ/หรือมูลค่าตามบัญชีของบริษัทที่ไปลงทุน มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจและของตราสารหนี้ภาคเอกชน คานวณโดยใช้สูตรที่กาหนดโดย ธปท. โดยใช้อัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทยหรือของสถาบันการเงินอื่นแล้วแต่กรณี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net
Asset Value)
รายได้จากเงินลงทุนและการจาหน่ายเงินลงทุน
ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุนจะรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
ก าไรหรื อขาดทุ น จากการจ าหน่ า ยเงิ น ลงทุ นรั บรู้ ในงบก าไรหรื อ ขาดทุ น ณ วั นที่ ค รบก าหนดช าระ ( Settlement date)
กลุ่มบริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการคานวณต้นทุนของเงินลงทุน
การบันทึกรายการ
รายการซื้อขายเงินลงทุน กลุ่มบริษัทบันทึกตามเกณฑ์วันที่ครบกาหนดชาระ (Settlement date)
การเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทรายการเงินลงทุนในตราสารหนี้
เมื่ อ โมเดลธุ ร กิ จ (Business model) ในการบริ หารจั ด การสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ของกลุ่ ม บริ ษั ท มี ก ารเปลี่ ยนแปลงไป
กลุ่มบริษัทต้องมีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทรายการของเงินลงทุนในตราสารหนี้ใหม่ กลุ่มบริษัทจะปรับมูลค่าของเงิน
ลงทุนในตราสารหนี้ดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทรายการ ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชี
และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนหรือกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
แล้วแต่การจัดประเภทรายการของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการโอนเปลี่ยนประเภท
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนดังนี้
ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมู ลค่ ายุติ ธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บั นทึ ก
ในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมบันทึกในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนเมื่อได้จาหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป
ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายและหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า
(ถ้ามี) กลุ่มบริ ษัทตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ ส่วนต่ากว่ามูลค่ าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริ ง ซึ่งจานวนที่ตั ด
จาหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
ง) เงิ นลงทุ นในตราสารทุ นที่ ไม่ อยู่ ในความต้ องการของตลาดถื อเป็ นเงิ นลงทุ นทั่ วไป ซึ่ งแสดงในราคาทุ นสุ ทธิ จาก
ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
จ) มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทาการสุดท้ายของปี
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ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจและของตราสารหนี้
ภาคเอกชน คานวณโดยใช้สูตรที่กาหนดโดย ธปท. โดยใช้อัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือของ
สถาบันการเงินอื่นแล้วแต่กรณี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value)
ฉ) ขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด และ
เงินลงทุนทั่วไปจะบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
ช) กลุ่มบริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการคานวณต้นทุนของเงินลงทุน
ซ) ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปอีกประเภทหนึ่ง กลุ่มบริษัทจะปรับมูลค่าของเงินลงทุน
ดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนผลแตกต่า งระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุน หรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของแล้วแต่
ประเภทของเงินลงทุนที่มีการ โอนเปลี่ยน
ฌ) รายการซื้อขายเงินลงทุน กลุ่มบริษัทบันทึกตามเกณฑ์วันที่ครบกาหนดชาระ (Settlement date)
1.6.5 เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ที่วัดมูลค่าด้วยราคา
ทุนตัดจาหน่าย โดยจะรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนที่จ่ายซื้อ และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจะแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนซึ่งถือเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนดแสดงในราคาทุน
ที่จ่ายซื้อสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ในกรณีลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนได้มีการทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ กลุ่มบริษัทจะโอนเงินลงทุนในลูกหนี้ดังกล่าวไปเป็นเงิน
ให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และแสดงตามมูลค่ายุติธรรมสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยอ้างอิงมูลค่ายุติธรรมจากยอดคงเหลือ
ตามบัญชีของเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอน ณ วันโอนหรือ ณ วันทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ กลุ่มบริษัทพิจารณา
บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของ ธปท. เช่นเดียวกับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
1.6.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้า
เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
1.6.7 ลูกหนี้/เจ้าหนี้สานักหักบัญชี
ลูกหนี้/เจ้าหนี้สานักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจ้าหนี้สานักหักบัญชีที่เกิดจากการชาระราคาซื้อขายหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ รวมถึงเงินที่ได้นาไปวางเป็นประกันกับสานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการทา
ธุรกรรมอนุ พั นธ์ และยอดดุ ลสุ ทธิ ลูกหนี้/เจ้ าหนี้หลั กทรัพย์ ต่ างประเทศที่ เกิ ดจากการช าระราคาซื้ อขา ยหลั กทรั พย์ ใน
ต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ
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1.6.8 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้แสดงเฉพาะยอดเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ รายได้รอตัดบัญชี/ส่วนลดรับล่วงหน้าของเงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้ที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้แสดงเป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินแสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินคงค้างสุทธิจาก
ยอดคงเหลือของรายได้ทางการเงินที่ยังไม่ถื อเป็นรายได้ ซึ่งแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่ าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้ น
เมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดบัญชีและเงินรับล่วงหน้าจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
1.6.9 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าหลังหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยลูกหนี้ธุรกิจ หลักทรัพย์รวมถึงลูกหนี้ที่ซื้อขาย
หลักทรั พย์ ด้วยเงินสด ลู ก หนี้ธุ รกรรมยื มและให้ ยืมหลั กทรัพย์ และลูกหนี้ อื่น เช่น ลู กหนี้ธุ รกิ จหลักทรั พย์ ที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินคดี ประนอมหนี้หรือผ่อนชาระ
1.6.10 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
กลุ่มบริษัทนาหลักการทั่วไป (General Approach) มาใช้ในการคานวณผลขาดทุน ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของ
สินทรัพย์ทางการเงิน เช่น เงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ ที่วัดมู ลค่าด้วยมู ลค่ายุ ติ ธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ ยค้างรับ ลูกหนี้ ธุรกิ จ
หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ ลูกหนี้สานักหักบัญชีและรวมถึงภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อ
กลุ่มบริษัทจะจัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินออกเป็น 3 กลุ่ม (Three-stage approach) เพื่อวัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้ า นเครดิ ต ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น โดยการจั ด กลุ่ ม สิ นทรั พย์ ท างการเงิ น จะพิ จ ารณาจากการเปลี่ ย นแปลงของคุ ณภาพ
ด้านเครดิตนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ดังนี้
กลุ่มที่ 1: สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing)
สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งความเสี่ยงด้านเครดิตไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
กลุ่มบริษัทจะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน
12 เดือนข้างหน้า สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีระยะเวลาคงเหลือน้อยกว่า 12 เดือน กลุ่มบริษัทจะใช้ความน่าจะเป็นของ
การปฏิบัติผิดสัญญาที่สอดคล้องกับระยะเวลาคงเหลือ
กลุ่มที่ 2: สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Under- Performing)
สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งความเสี่ยงด้านเครดิตมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
แต่ไม่ได้มีการด้อยค่าด้านเครดิต กลุ่มบริษั ทจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยจานวนเงินที่เท่ากับ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มที่ 3: สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-Performing)
สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น จะถู ก ประเมิ น ว่ า ด้ อ ยค่ า ด้ า นเครดิ ต เมื่ อ เหตุ ก ารณ์ ห นึ่ ง หรื อ หลายเหตุ ก ารณ์ ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลเสียหายต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเกิดขึ้นโดยกลุ่มบริษัทจะรับรู้ผลขาดทุน
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ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยจานวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ของ
สินทรัพย์ทางการเงินนั้น
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทาการประเมินว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่าง
มี นั ย ส าคั ญ นั บ จากวั น ที่ รั บ รู้ ร ายการเมื่ อ เริ่ ม แรกหรื อ ไม่ โดยเปรี ย บเที ย บความเสี่ ย งของการผิ ด สั ญ ญาที่ ค าดว่ า
จะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รายงาน กับความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ในการประเมินนั้น กลุ่มบริษัทอาจใช้เกณฑ์เชิงปริมาณหรือเกณฑ์เชิงคุณภาพภายในของ
กลุ่มบริษัทและข้อมูลคาดการณ์เป็นเกณฑ์ในการประเมินการลดลงของคุณภาพด้านเครดิตของลูกหนี้ เช่น ลูกหนี้ค้างชาระ
เกินกว่า 30 วัน หรือการจัดอันดับด้านเครดิต และในการประเมินว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับจาก
วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือไม่จะพิจารณาเป็นรายสัญญาหรือรายกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินก็ได้
เงิ นให้ สิน เชื่ อจะถื อว่ ามี การด้ อยค่ า ด้ านเครดิ ต เมื่ อ เกิ ดเหตุ ก ารณ์ ใดเหตุ การณ์ หนึ่ งหรื อ หลายเหตุ การณ์ ที่ ท าให้ เกิ ด
ผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของคู่สัญญา โดยหลักฐานที่แสดงว่าสินทรัพย์ทางการเงินมีการด้อยค่า
ด้านเครดิตจะรวมถึงการค้างชาระเกินกว่า 90 วัน หรือมีข้อบ่งชี้ว่าผู้กู้กาลังประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนัยสาคัญ
การฝ่าฝืนสัญญา สถานะกฎหมาย การเจรจาต่อรองเงื่อนไขใหม่ หรือการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ในรอบระยะเวลาต่อมา หากคุณภาพด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และประเมินได้ว่า ความ
เสี่ยงด้านเครดิตไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก เหมือนที่เคยประเมินไว้ในงวดก่อน
กลุ่มบริษัทจะเปลี่ยนการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการรับรู้ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่
คาดไว้เป็นรับรู้ด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้าได้
เงินให้สินเชื่อที่มีการเจรจาต่อรองเงื่อนไขใหม่หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกระแสเงินสดตามสัญญา เนื่องจากผู้กู้ประสบ
ปัญหาทางการเงินจะถือว่าเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญหรือด้อยค่าด้านเครดิต
ยกเว้นจะมีหลักฐานที่แสดงว่าความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับกระแสเงินสดตามสัญญานั้นลดลงอย่างมีนัยสาคัญ และไม่มีข้อบ่งชี้
อื่นของการด้อยค่า
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณจากค่าความน่าจะเป็นของผลขาดทุนด้านเครดิตถ่วงน้าหนักตลอดช่วงอายุ
ที่คาดไว้ของเครื่องมือทางการเงิน โดยอ้างอิงจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับทั้งหมด ซึ่งอ้างอิงจาก
ข้อมูลประสบการณ์ผลขาดทุนในอดีตตามกลุ่มของสินทรัพย์ที่กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตมีลักษณะร่วมกัน
เช่น ประเภทของการกู้ยืม ประเภทของหลักประกัน ระยะเวลาของสัญญา และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงด้วยข้อมูลที่
สังเกตได้ในปัจจุบัน บวกกับการพยากรณ์ในอนาคตที่สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผลหากพิสูจน์ได้ว่ามีความสัมพันธ์กัน
ทางสถิติ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยใช้ข้อมูลเชิง
เศรษฐศาสตร์มหภาค และทาการประเมินทั้งสถานการณ์ปัจจุบันและการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต และความ
น่าจะเป็นถ่วงน้าหนักในแต่ละสถานการณ์ ทั้งสถานการณ์พื้นฐาน (Base scenario) สถานการณ์ขาขึ้น (Upturn scenario)
สถานการณ์ขาลง (Downturn scenario) และสถานการณ์วิกฤต (Stress scenario) มาใช้ในการคานวณผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งการนาข้อมูลการคาดการณ์ในอนาคตมาใช้เป็นการเพิ่มระดับของการใช้ดุลยพินิจในการประเมิน
ว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคที่เกี่ยวข้องส่งผลกระทบต่อผลขาดทุน ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร
อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทจะจัดให้มีการสอบทานและทบทวนวิธีการ ข้อสมมติฐานและการคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจใน
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อนาคตอย่ างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ ผลขาดทุ นด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นยังรวมถึงส่วนเพิ่มจากการบริหารจัดการ
(Management Overlay)
สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตตั้งแต่เมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือได้มา (เงินลงทุนในลูกหนี้รับซื้อหรือรับโอน)
กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทั้งจานวนเนื่องจากกลุ่มบริษัทไม่คาดว่าจะได้รับกระแสเงินสดจากลูกหนี้เหล่านี้
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับภาระผูกพันวงเงินให้สินเชื่อ คือ มูลค่าปัจจุบันของผลต่างระหว่างกระแส เงิน
สดตามสัญญาที่ถึงกาหนดชาระหากมีการเบิกใช้วงเงินและกระแสเงินสดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับ ส่วนการวัดผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสัญญาค้าประกันทางการเงินจะพิจารณาจากจานวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายชาระให้กับผู้ที่
ได้รับการค้าประกันสุทธิด้วยจานวนเงินที่คาดว่าจะได้รับคืน
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดในส่วนของกาไรหรือ
ขาดทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กลุ่มบริษัทมีนโยบายตัดจาหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้นาแนวปฏิบัติทางการบัญชีมาถือปฏิบัติสาหรับลูกหนี้ที่เข้ามาตรการช่วยเหลือตามหนังสือเวียนของ
ธปท. มาใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดกลุ่ม (Stage) ของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อด้วย
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 - ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดย ธปท. และปรับปรุงเพิ่มด้วย
จานวนเงินเพิ่มเติมที่คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยการวิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหนี้จากประสบการณ์ใน
การพิจารณาความเสี่ยงและมูลค่าหลักประกันประกอบ
สาหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (ยกเว้นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้สินเชื่อจานาทะเบียน) ที่จัดชั้นปกติและจัดชั้น
กล่าวถึงเป็นพิเศษ บริษัทย่อยที่ประกอบธุ รกิจธนาคารกันสารองในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 1 และอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 2
ของมูลหนี้หลังหักหลักประกันและไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ ตามลาดับ และสาหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ด้อยคุณภาพที่จัดชั้น
ต่ากว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ บริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญในอัตราร้อยละ 100 สาหรับส่วนต่าง
ระหว่างยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสดที่คาดว่าจะได้ รับจากการจาหน่ ายหลักประกั นโดยใช้ อัตราดอกเบี้ยคิดลดและระยะเวลาที่คาดว่าจะได้ รับจาก
การจาหน่ายหลักประกันตามหลักเกณฑ์ของ ธปท.
สาหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้สินเชื่อจานาทะเบียนที่จัดชั้นปกติ จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษและลูกหนี้ด้อย
คุณภาพ กลุ่มบริษัทกันเงินสารองเป็นกลุ่มสินเชื่อ (Collective Approach) โดยใช้วิธีผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีต
ประกอบกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามพฤติกรรมของลูกหนี้ ยกเว้นลูกหนี้สินเชื่อจานาทะเบียนของบริษัทย่อยอื่นกัน
เงินสารองแก่ลูกหนี้ที่จัดชั้นปกติและจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 1 และอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 2 ของ
มูลหนี้หลังหักหลักประกันไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ ตามลาดับ สาหรับลูกหนี้สินเชื่อจานาทะเบียนด้อยคุณภาพที่จัดชั้นต่ากว่า
มาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ บริษัทย่อยอื่นบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสาหรับลูกหนี้ดังกล่าวในอัตราร้อยละ 100 ของ
ยอดหนี้ตามบัญชีหลังหักหลักประกัน
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บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยประเมินฐานะของลูกหนี้แต่ละรายโดยพิจารณาความเสี่ยง
ในการเรียกชาระและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้าประกัน และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอ
และ/หรือมีโอกาสที่จะได้รับชาระคืนไม่ครบ ทั้งนี้ บริษัทย่อยถือพื้นฐานการจัดชั้นและการตั้งสารองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
โดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และปัจจัยอื่นประกอบ
ค่าเผื่ อหนี้ สงสั ยจะสู ญของลู กหนี้ อื่ นตั้งขึ้ นโดยประมาณจากจ านวนหนี้ ที่ อาจเรี ยกเก็ บจากลู กหนี้ ไม่ได้ ซึ่ งพิ จารณาจาก
สถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
1.6.11 สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เมื่อมีการเจรจาต่อรองใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการชาระหนี้หรือปรับโครงสร้างหนี้
ของสินทรัพย์ทางการเงิน หรือสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอยู่ถูกแทนที่ด้วยสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ เนื่องจากผู้กู้ประสบปัญหา
ทางการเงิน กลุ่มบริษัทจะทาการประเมินว่าควรตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวออกจากบัญชีหรือไม่ และวัดมูลค่า
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ดังนี้
-

ถ้าการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไม่ทาให้มีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี กลุ่มบริษัทจะคานวณมูลค่า
ตามบั ญ ชี ขั้ น ต้ น ของสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ใหม่ โดยค านวณหามู ลค่ าปั จจุ บั นของกระแสเงิ น สดที่ ตกลงใหม่ หรื อ
เปลี่ยนแปลงใหม่ คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินเดิม และรับรู้ผลกาไรหรือ
ขาดทุนจากเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในกาไรหรือขาดทุน

-

ถ้าการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทาให้ต้องตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี จะถือว่ามูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่เป็นกระแสเงินสดสุดท้ายของสินทรัพย์ทางการเงินเดิม ณ วันที่ตัดรายการออกจากบัญชี
ผลต่างของมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินจะรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน

หาก ณ วันทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ไม่เข้าเงื่อนไขการตัดรายการ ลูกหนี้รายดังกล่าวจะถือเป็นลูกหนี้ที่จัดประเภทเป็นกลุ่ม
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Stage 2) หรือจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทาง
การเงิ นที่ มี การด้ อยค่ าด้ านเครดิ ต (Stage 3) ไปตลอดจนกว่ าลู กหนี้ รายดั งกล่ าวจะสามารถจ่ ายช าระตามสั ญญาปรั บ
โครงสร้างหนี้ใหม่ได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จึงจะถูกจัดประเภทเป็น
สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Stage 1) และหาก ณ วันทาสัญญาปรับ
โครงสร้างหนี้เข้าเงื่อนไขการตัดรายการ สินทรัพย์ทางการเงินใหม่จะถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่าง
มีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing หรือ Stage 1)
ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาตามหลักเกณฑ์ของ ธปท.
และตามมาตรฐานการบัญชีเรื่อง “การบัญชีสาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา” โดยในกรณีที่เป็นการปรับโครงสร้างหนี้ที่
กลุ่มบริษัทยินยอมผ่อนปรนเงื่อนไขในการชาระหนี้ กลุ่มบริษัทคานวณมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้หลังการปรับโครงสร้างหนี้โดย
คานวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราต้นทุนทางการเงิน ณ วันปรับโครงสร้างหนี้
อย่างไรก็ตามในกรณีที่อัตราต้นทุนทางการเงินต่ากว่าอัตราดอกเบี้ยที่กาหนดตามเงื่อนไขใหม่ กลุ่มบริษัทจะใช้อัตราดอกเบี้ยที่
กาหนดตามเงื่อนไขใหม่เป็นอัตราคิดลด ซึ่งผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหนี้กับมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ ณ วันที่ปรับ
โครงสร้างหนี้หลังหักเงินสารองที่กันไว้แล้วจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาไรหรือขาดทุนเมื่อมีการปรับโครงสร้างหนี้
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1.6.12 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า
บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์บันทึกสินทรัพย์ประเภทเงินสดที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทย่อยเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
บัญชีเงินสด และการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์ในบัญชีเพื่อลูกค้าของบริษัทเพื่อการควบคุมภายใน และ ณ
วันที่ในงบการเงินบริษัทย่อยจะตัดรายการดังกล่าวในส่วนที่ไม่มีภาระค้าประกันออกทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน โดยจะ
แสดงเฉพาะสินทรัพย์ที่เป็นของบริษัทย่อยเท่านั้น
1.6.13 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประกอบธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยบริษัทย่อยจะเข้าเป็นคู่สัญญากับ
ผู้ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัท
บริษัทย่อยบันทึกบัญชีรับรู้ภาระที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมาซึ่งได้นาไปให้ยืมต่อเป็น “เจ้าหนี้หุ้นยืม” และบันทึกบัญชี
หลักทรัพย์ซึ่งนาไปให้ลูกค้ายืมต่อเป็น “ลูกหนี้ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นปี บริษัทย่อยปรับปรุงบัญชี
เจ้าหนี้หุ้นยืมและลูกหนี้ยืมหลักทรัพย์โดยคานวณจากราคาเสนอขาย ณ สิ้นวันทาการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าดังกล่าวในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ นอกจากนี้
บริษัทย่อยบันทึ กเงินสดที่นาไปวางเป็นประกันหรือเงินสดที่ลูกหนี้ยืมหลั กทรัพย์นามาวางเป็นประกันในบัญชี “ลูกหนี้
ทรัพย์สินวางประกัน” หรือ “เจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกัน” ค่าธรรมเนียมการยืมและการให้ยืมหลักทรัพย์บันทึกตามเกณฑ์คง
ค้างตามระยะเวลา
1.6.14 ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขาย ได้แก่ ทรัพย์สินที่ยึดคืนจากลูกหนี้ที่ค้างเกินกาหนดชาระเป็นเวลานานหรือลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้าง
หนี้ มูลค่าของทรัพย์สินที่ยึดคืนแสดงตามราคาทุน (ซึ่งพิจารณาตามมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน ณ วันที่ได้รับโอนแต่ไม่เกิน
ยอดหนี้คงค้างตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย) หรือมูลค่าที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า มูลค่าที่จะได้รับพิจารณาจาก
ราคาตลาด/ราคาประเมินหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย นอกจากนี้ บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารบันทึก
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดย ธปท.
กลุ่มบริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกาไรหรือขาดทุน และกาไรขาดทุนจากการจาหน่ายรับรู้เป็นรายได้
ในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการจาหน่าย
1.6.15 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
กลุ่ มบริ ษั ทวั ดมู ลค่ าเริ่ มแรกของอสั งหาริ มทรั พย์ เพื่ อการลงทุ นด้ วยราคาทุ นซึ่ งรวมต้ นทุ นการท ารายการ หลั งจากนั้ น
กลุ่มบริษัทจะวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกาไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในปีที่เกิดขึ้น
กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจานวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกาไรหรือ
ขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
1.6.16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคาร อาคารชุดสานักงานและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่หักค่าเสื่อมราคา
สะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
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กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอาคารชุดสานักงานในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้นกลุ่มบริษัทจัดให้มี
การประเมินราคาอาคารชุดสานักงานโดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่ตีใหม่ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจัด
ให้มีการประเมินราคาสิ นทรั พย์ดังกล่าวเป็ นครั้งคราวเพื่ อมิให้ ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานแตกต่าง
จากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสาคัญ
กลุ่มบริษัทบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ ดังนี้
- กลุ่มบริษัทบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้จานวน
สะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของเจ้าของอย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคา
ลดลง โดยที่กลุ่มบริษัทได้เคยรับรู้ราคาที่ลดลงในส่วนของกาไรหรือขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้
เป็นรายได้ไม่เกินจานวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในปีก่อนแล้ว
- กลุ่มบริษัทรับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกาไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม
หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” อยู่ในส่วน
ของเจ้าของ ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจานวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของ
บัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์จะทยอยตัดจาหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์นั้น
และบันทึกโอนไปยังกาไรสะสมโดยตรง โดยจานวนของส่วนเกินทุนที่โอนไปยังกาไรสะสมจะเท่ากับผลต่างระหว่างค่าเสื่อม
ราคาที่คานวณจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่กับ ค่าเสื่อมราคาที่คานวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์นั้น
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าว ไม่สามารถนามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้
ค่าเสื่อมราคาของอาคารชุดสานักงานและอุปกรณ์คานวณจากราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม่โดยวิธีเส้น ตรง (ยกเว้นการคิด
ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์สื่อสาร คานวณตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 3 ปี โดยวิธีผลรวมจานวนปีที่ใช้งาน)
ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้
อาคาร
อาคารและห้องชุดสานักงาน
ส่วนปรับปรุงสานักงาน
เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์
ยานพาหนะ

-

20
18 - 50
5, 20
5
5, 6

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่ า เสื่ อ มราคาของส่ ว นที่ ค านวณจากราคาทุ น และค่ า เสื่ อ มราคาของส่ ว นที่ ตี ร าคาเพิ่ ม รวมอยู่ ใ นการค านวณ
ผลการดาเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสาหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมื่อจาหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้ รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์จะรับรู้ใน
ส่วนของกาไรหรือขาดทุนเมื่ อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรั พย์นั้นออกจากบัญชี ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ที่
คงเหลืออยู่ ณ วันตัดรายการจะถูกโอนไปยังกาไรสะสมโดยตรง
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1.6.17 สัญญาเช่า
ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่โดยสัญญา
จะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้
สาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน
นโยบายการบัญชีทถี่ ือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสาหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและ
สัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิใน
การใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชาระตามสัญญาเช่า
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการ
วัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจานวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่า
จากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จานวนเงินที่จ่ายชาระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ม มีผล
และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คานวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้
ที่ดินและอาคาร

-

1 - 15

ปี

หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จานวนเงิน
ที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา
จานวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกาหนด
ของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ ไม่ขึ้นอยู่กับ
ดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชาระนั้นได้เกิดขึ้น
กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท
หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริม่ มีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
และลดลงจากการจ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชาระตามสั ญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมิน
สิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง
สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่่า
สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมี
มูลค่าต่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
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นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือ
เป็นสัญญาเช่าดาเนินงาน จานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดาเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาไรหรือขาดทุนตามวิธี
เส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
1.6.18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
กลุ่มบริษัทตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มี ตัวตนที่มี อายุ การให้ประโยชน์จากั ดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ ประโยชน์เชิ ง
เศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่ม
บริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจาหน่ายและวิธีการตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย
ค่าตัดจาหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
สิ น ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั ว ตนที่ มี อ ายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ จ ากั ด ของกลุ่ มบริ ษั ท ได้ แ ก่ รายจ่ า ยค่ า สิ ท ธิ์ เ พื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งกลุ่มบริษัทตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้
กรณีสัญญาการใช้สิทธิระบุจานวนปีการใช้
กรณีสัญญาการใช้สิทธิไม่ระบุจานวนปีการใช้
กรณีไม่มีสัญญาการใช้สิทธิ

-

ตามอายุของสัญญาใช้สิทธิโดยวิธีเส้นตรง
5 ปี โดยวิธีเส้นตรง
5 ปี โดยวิธีเส้นตรง

1.6.19 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของภาครัฐ โดยคานวณจากกาไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะคานวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ระหว่างฐาน
ภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ภาษีหรือตัดบัญชีเป็น
ค่ าใช้ จ่ ายภาษี เมื่ อรายได้ สามารถรั บรู้ เป็ นรายได้ หรื อค่ าใช้ จ่ ายที่ บั นทึ กไว้ เกิ ดขึ้ นจริ งและถื อหั กเป็ นค่ าใช้ จ่ ายได้ แล้ ว
ในการคานวณภาษีเงินได้ตามกฎหมายภาษีอากร
กลุ่มบริษัทรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องหักภาษีเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
กลุ่มบริษัทจะมีกาไรทางภาษีจากการดาเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนั้นมาใช้
ประโยชน์ได้ กลุ่มบริษัทรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการเป็นหนี้สินภาษีเงินได้
กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึก
โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ
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กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทา
การปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนา
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
1.6.20 การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทาการประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ซึ่งแสดงว่าสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทด้อยค่าลง
หรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มี
มูลค่าต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่ าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน
การขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการ
ขาย หมายถึ ง จ านวนเงิ น ที่ กิ จ การจะได้ ม าจากการจ าหน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น หั ก ด้ ว ยต้ นทุ น ใน
การจาหน่าย โดยการจาหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากัน
ได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทจะ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคานวณคิดลดกระแสเงินสดดังกล่าวเป็นมูลค่า
ปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลา
และความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กาลังพิจารณาอยู่
กลุม่ บริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกาไรหรือขาดทุน ยกเว้นในกรณีสินทรัพย์ซึ่งใช้วิธีการตีราคา
ใหม่ และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของเจ้าของ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของเจ้าของ
ไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่เคยบันทึกไว้
หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ใน
ปีก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในปีก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภาย
หลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ในปีก่อน ๆ กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกาไร
หรือขาดทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันที
1.6.21 การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชีเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงิน
ดังกล่าวได้หมดไปหรือกลุ่มบริษัทได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของเจ้าของที่มีสาระสาคัญทั้งหมดในสินทรัพย์ทางการเงิน
นั้น ถ้ากลุ่มบริษัทไม่ได้โอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของเจ้าของที่มีสาระสาคัญทั้งหมดของสินทรัพย์ทาง
การเงินนั้น และกลุ่มบริษัทยังคงมีอานาจควบคุม กลุ่มบริษัทจะบันทึกรายการสินทรัพย์ทางการเงินนั้นต่อไปตามขอบเขตของ
ความเกี่ยวข้องต่อเนื่องกับสินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อหนี้สินทางการเงินนั้น
สิ้นสุดลง เช่น เมื่อภาระผูกพันที่ระบุในสัญญาได้สิ้นสุด ยกเลิก หรือครบกาหนด
1.6.22 เงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของบริษัทฯ
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รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น
ตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงตามประกาศของ ธปท. ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน
กาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยู่ในการคานวณผลการดาเนินงาน
1.6.23 ผลประโยชน์พนักงาน
ก) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายโบนัสเป็นโบนัสประจาปีซึ่งถือเป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานประจาปีของพนักงานที่จ่ายชาระ
ด้วยเงินสด โดยส่วนหนึ่งจ่ายชาระโดยอ้างอิงจากราคาหุ้นของบริษัทฯ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายและโบนัสค้างจ่ายส่วน
นี้ตามระยะเวลาที่ได้รับบริการจากพนักงาน นับจากวันที่พนักงานได้รับสิทธิ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยใช้
ราคาหุ้นถัวเฉลี่ยรายวันตั้งแต่วันที่ให้สิทธิจนถึงวันสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานเป็นเกณฑ์ และจะรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
หรือลดลงตามการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นเพื่อสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินโบนัสค้างจ่าย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
ที่รายงานแต่ละปีจนกว่ากลุ่มบริษัทจะจ่ายชาระโบนัสค้างจ่ายเสร็จสิ้น
ข) ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่ม
บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่
กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
กลุ่มบริษัทมีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตามโครงการ
ผลตอบแทนพนักงานอื่น ๆ ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับ
พนักงาน นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการ
ปฏิบัติงานครบกาหนดเวลา
กลุ่มบริษัทคานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ซึ่งการประเมินภาระผูกพันดังกล่าว
เป็นไปตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก
งานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกาไรหรือขาดทุน
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1.6.24 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว มีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
1.6.25 ตราสารอนุพันธ์
บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารบันทึกตราสารอนุพันธ์เพื่อค้าตามวิธีมูลค่ายุติธรรม บริษัทย่อยรับรู้กาไร (ขาดทุน) จาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ในส่ วนของกาไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์คานวณ
ตามราคาตลาด หรือตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป กรณีที่ไม่มีราคาตลาด
ตราสารอนุพันธ์รับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันทาสัญญา (Trade Date) และจัดประเภทเป็นเพื่อค้า ตราสารอนุพันธ์
จะถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้เป็นกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือ
ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนตราสารอนุพันธ์จะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์เมื่อมูลค่ายุติธรรม
เป็นบวก และหนี้สินเมื่อมูลค่ายุติธรรมติดลบ
1.6.26 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดย
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้
ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์หรือ
หนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่า
ยุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่
เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน แบ่งออกเป็นสาม
ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจาเป็นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
สาหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
1.6.27 เครื่องมือทางการเงิน
ก) นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่ องมือทางการเงิ นที่ สาคั ญของกลุ่มบริ ษัท ประกอบด้ วยเงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรั พย์ )
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุน ลูกหนี้ธุรกิจ
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หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้สานักหักบัญชี เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ เงินรับฝาก รายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หนี้สินตราสารอนุพันธ์ ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินตามสัญญาเช่า ดอกเบี้ยค้างจ่าย เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสั ญญาซื้อขายล่วงหน้า และเจ้าหนี้สานักหักบัญชี
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.39
ข) มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินจะถูกหักด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้อง สาหรับเครื่องมือทางการเงินที่มีระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (Duration) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี มูลค่าตามบัญชี
จะสามารถแสดงถึงมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถื อ สาหรับเครื่องมือทางการเงินที่มีระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้าหนักมากกว่า
1 ปีที่มีราคาซื้อขายในตลาด กลุ่มบริษัทจะใช้ราคาซื้อขายในตลาดเป็นตัวประมาณมูลค่ายุติธรรมที่ดีที่สุด ส่วนกรณีที่ไม่มี
ราคาซื้อขายในตลาดจะใช้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันสาหรับ
ตราสารที่มีลักษณะสัญญาคล้ายคลึงกันในการประมาณมูลค่ายุติธรรม
กลุ่มบริษัทได้มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้
-

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด ได้แก่ เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ลูกหนี้สานักหักบัญชีเงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเจ้าหนี้สานักหักบัญชี แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตาม
มูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

-

เงินลงทุนในตราสารหนี้ แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคานวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดย
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

-

เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด กรณีที่เป็นเงินลงทุนใน
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด คานวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต และ/หรือมูลค่า
ตามบัญชีของบริษัทที่ไปลงทุน

-

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ ยกเว้นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเงินให้สินเชื่อรายย่อยอื่น แสดงมูลค่า
ยุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับตามจานวนเงินที่แสดงในงบการเงินหักค่าเผื่อ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เนื่องจากเงินให้สินเชื่อแก่ ลูกหนี้ส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว สาหรับ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเงินให้สินเชื่อรายย่อยอื่น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตตามสัญญาคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยสาหรับการปล่อยสินเชื่อรายใหม่ในปัจจุบัน

-

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต
คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบันสาหรับเงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน

-

ตราสารอนุพันธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่งคานวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสด ในอนาคตและแบบจาลองตาม
ทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่นามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่
เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ และเส้นอัตราผลตอบแทนของ
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อัตราดอกเบีย้ เป็นต้น กลุ่มบริษัทได้คานึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
1.6.28 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการใน
เรื่ องที่มี ความไม่ แน่ นอนเสมอ การใช้ดุ ลยพิ นิจและการประมาณการดังกล่ าวนี้ ส่งผลกระทบต่ อจ านวนเงินที่ แสดงใน
งบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญ มีดังนี้
การรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน
ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจใน การพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้
โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจและข้อมูลที่ดีที่สุดที่
รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน
ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นของสินทรัพย์ทาง
การเงิน การคานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นขึ้นอยู่กับแบบจาลองที่สลับซับซ้อน การใช้ชุดข้อมูลสมมติฐาน
การพัฒนาโมเดลและการประเมินเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิต รวมถึงการเลือกข้อมูลการคาดการณ์ใน
อนาคตมาใช้ ซึ่งการประมาณการมีตัวแปร ที่เกี่ยวข้องจานวนมาก ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจานวนที่
ประมาณการไว้
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและ
ไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทาง
การเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจาลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจาลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัว
แปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคานึงถึงความเสี่ยงด้านเครดิต (ทั้งของบริษัท และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และ
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ใน
การคานวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลาดับชัน้ ของมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
กลุ่มบริษัทแสดงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาภายในของธนาคารทิสโก้
และรั บ รู้ ก ารเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมในส่ ว นของก าไรหรื อ ขาดทุ น ผู้ ป ระเมิ น ราคาประเมิ น มู ล ค่ ายุ ติ ธ รรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ข้อสมมติฐานที่สาคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.12
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ในการคานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องทาการประมาณอายุ การให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลื อ เมื่ อ เลิ กใช้ ง านของอาคารและอุ ปกรณ์ และต้ องทบทวนอายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ และมู ลค่ า คงเหลื อใหม่ หากมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
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กลุ่มบริษัทแสดงมูลค่าของอาคารชุดสานักงานด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่งราคาที่ตีใหม่นี้ได้ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ
ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.13
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบันทึกขาดทุนจาก
การด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องใช้
ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
สัญญาเช่า
ในการก าหนดอายุ สัญญาเช่ า ฝ่ ายบริ หารจ าเป็ นต้ องใช้ ดุ ลยพิ นิ จในการประเมิ นว่ ากลุ่ มบริ ษั ทมี ความแน่ นอนอย่ า ง
สมเหตุ สมผลหรื อไม่ ที่ จะใช้ สิทธิ เลื อกในการขยายอายุ สัญญาเช่ าหรื อยกเลิ กสั ญญาเช่ าโดยคานึ งถึ งข้ อเท็ จจริ งแ ละ
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทาให้เกิดสิ่งจูงใจในทางเศรษฐกิจสาหรับกลุ่มบริษัทในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น
กลุ่มบริษัทไม่สามารถกาหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกาหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตรา
ดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จาเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้
ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงโดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้ เมื่อ
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและ
ขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เป็นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อ สมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็นต้น
คดีฟ้องร้อง
กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของ
คดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว และเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น จึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สิ นดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน
2.

ผลสะสมจากการเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี เ นื่ อ งจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใหม่
มาถือปฏิบัติ
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.5 ก) กลุ่มบริษัทได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทาง
การเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ ในระหว่างปีปัจจุบัน โดยกลุ่มบริษัทได้เลือกปรับผล
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สะสมจากการเปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุงกับกาไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และ
ไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ
จานวนเงิ นของรายการปรั บปรุงที่มี ผลกระทบต่ อรายการในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้มาถือปฏิบัติ แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม
2562
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนสุทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่น
หนี้สนิ
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ส่วนของเจ้าของ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
กาไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร

งบการเงินรวม
ผลกระทบจาก
มาตรฐาน
การรายงาน
มาตรฐาน
ทางการเงิน
การรายงาน
กลุ่มเครื่องมือ
ทางการเงิน
ทางการเงิน
ฉบับที่ 16

1 มกราคม 2563

9,363
1,325
2,340

1,921
(1,366)
(111)
-

1,062
(78)

1,921
7,997
1,062
1,214
2,262

-

-

984

984

1,811
27,556

36
408

-

1,847
27,964
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(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม
2562
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนสุทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้
หนี้สนิ
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ส่วนของเจ้าของ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
กาไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร
2.1

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบจาก
มาตรฐาน
การรายงาน
มาตรฐาน
ทางการเงิน
การรายงาน
กลุ่มเครื่องมือ
ทางการเงิน
ทางการเงิน
ฉบับที่ 16

1 มกราคม 2563

837
-

837
(837)
-

1

837
1

-

-

1

1

348
8,087

(42)
42

-

306
8,129

เครื่องมือทางการเงิน
รายละเอียดผลกระทบที่มีต่อส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน มาถือปฏิบัติครั้งแรก แสดงได้ดังนี้

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
การจัดประเภทรายการเงินลงทุนในตราสารทุนเผื่อขายเป็นสินทรัพย์
ทางการเงินทีว่ ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
บวก: ผลกระทบภาษีเงินได้
ผลกระทบต่อองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของจากการนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน มาถือปฏิบัติ
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

20
16

(53)
11

36

(42)
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
กาไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร
การจัดประเภทรายการเงินลงทุนในตราสารทุนเผื่อขายเป็นสินทรัพย์
ทางการเงินทีว่ ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัท
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
หัก: ผลกระทบภาษีเงินได้
ผลกระทบต่อกาไรสะสมจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติ

(20)

53

555
(127)

(11)

408

42

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

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เครื่องมือทาง
การเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรือ
ขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ย
ค้างรับสุทธิ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าสุทธิ
สินทรัพย์อื่น - ลูกหนี้สานัก
หักบัญชี

เครื่องมือทาง
การเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

เครื่องมือทาง
การเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยราคาทุนตัด
จาหน่าย

รวม

1,103

-

-

1,103

1,103

45,300
22
9,363

22
1,921

7,997

45,300
-

45,300
22
9,918

233,350

-

-

233,350

233,350

1,164

-

-

1,164

1,164

1

-

-

1

1
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าตาม
หลักการบัญชีเดิม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เครื่องมือทาง
การเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรือ
ขาดทุน

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและ
เงินกู้ยืม
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สุทธิ
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
หนี้สินอื่น - เจ้าหนี้สานักหัก
บัญชี

เครื่องมือทาง
การเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

เครื่องมือทาง
การเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยราคาทุนตัด
จาหน่าย

รวม

216,085

-

-

216,085

216,085

4,656
307

-

-

4,656
307

4,656
307

25,017

-

-

25,017

25,017

821
1,006

-

-

821
1,006

821
1,006

339

-

-

339

339
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าตาม
หลักการบัญชีเดิม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เครื่องมือทาง
การเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรือ
ขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

เครื่องมือทาง
การเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

เครื่องมือทาง
การเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยราคาทุนตัด
จาหน่าย

รวม

1,098
837

837

-

1,098
-

1,098
837

2,210

-

-

2,210

2,210
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าตาม
หลักการบัญชีเดิม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เครื่องมือทาง
การเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรือ
ขาดทุน

หนี้สินทางการเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและ
เงินกู้ยืม

6,300

เครื่องมือทาง
การเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

-

-

เครื่องมือทาง
การเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยราคาทุนตัด
จาหน่าย

6,300

รวม

6,300

ตารางด้านล่างนี้แสดงการกระทบยอดระหว่างค่าเผื่อการด้อยค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งรับรู้ตามหลักเกณฑ์ของ
ธปท. และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เรื่อง การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน และประมาณการ
หนี้สินสาหรับภาระผูกพันภายหน้าซึ่งรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น และค่าเผื่อการด้อยค่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งรับรู้ตามหลักการของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากการวั ดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นตามหลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
เงินลงทุนในตราสารหนี้ - เผื่อขายซึ่งจัดประเภทใหม่
เป็นเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ

1
10,717
10,718

รวม

ณ วันที่
1 มกราคม 2563

วัดมูลค่าใหม่

-

1
10,717
10,718

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่มีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
อย่างไรก็ตาม การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติ ทาให้กลุ่มบริษัทได้มีการประมาณการค่าเผื่อ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้แทนการรับรู้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามนโยบายการบัญชี
เดิม โดยอ้างอิงจากโมเดลของลูกหนี้ตามแต่ละกลุ่มของสินทรัพย์ ซึ่งจากการคานวณผลกระทบ บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ
ธนาคารมีเงินสารองส่วนเกินสาหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้จานวน 2,113 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวจะใช้วิธีทยอยปรับ
ลดเงินสารองส่วนเกินดังกล่าวด้วยวิธีเส้นตรงทุกไตรมาสเท่า ๆ กันตลอดระยะเวลา 2 ปี ซึ่งสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ ธปท.
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2.2

สัญญาเช่า
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าสาหรับ
สัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดาเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายชาระตามสัญญาเช่า ที่เหลืออยู่คิดลด
ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าทีเ่ ปิดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
อัตราดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่วนเพิ่มถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม
461
600
(77)
984
2.50

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
1
1
2.33

รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก ณ วันที่
1 มกราคม 2563 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
ที่ดินและอาคาร
1,062
1
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้
1,062
1
3.

ข้อมูลทั่วไป

3.1

ข้อมูลบริษัทฯ
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน (Holding company)
โดยมีฐานะเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มทิสโก้ ที่อยู่ ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 21
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

3.2

สารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯจะต้องจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปีหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเป็นเงิน
ปันผลได้ ในปัจจุบันบริษัทฯได้จัดสรรสารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

3.3

ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของกลุ่มบริษัทตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการซึ่งดารงตาแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯด้วย
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3.4

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
กันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียง โดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งทาให้ มีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระสาคั ญกั บบริ ษัทฯ ผู้ บริ หารสาคัญ กรรมการหรื อพนั กงานของบริ ษั ทฯที่มี อ านาจในการวางแผนและควบคุ มการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ
บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม เงื่อนไขทางการค้าและ
เกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้า
รายอื่น

4.

ข้อมูลเพิ่มเติม

4.1

งบการเงินรวม
รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งรวมในการจัดทางบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
บริษัท ไฮเวย์ จากัด

ธนาคาร
ธุรกิจหลักทรัพย์
จัดการกองทุน
เช่าซื้อและสินเชื่อราย
ย่อย
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จากัด
การบริการ
บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จากัด
นายหน้าประกันภัย
บริษัท ไพรมัส ลีสซิ่ง จากัด (อยู่ในระหว่างการชาระบัญชี)
เช่าซื้อ
บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จากัด
การบริการ
บริษัท ออล-เวย์ส จากัด
การบริการ
บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อม
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ทิสโก้ จากัด
เลิกกิจการ

(หน่วย: ร้อยละ)
อัตราร้อยละของการ
จัดตัง้ ขึ้นใน ถือหุ้นโดยบริษัทฯ
ประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

99.99
99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99
99.99

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

ไทย

-

99.99

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ทิสโก้ จากัด (บริษัท
ย่อย) ได้มีมติอนุมัติให้เลิกบริษัทตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 บริษัทย่อยได้ดาเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวง
พาณิชย์เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 และจดทะเบียนเสร็จการชาระบัญชีกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563
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4.2

การจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
เครื่องมือทางการเงิน
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไร
หรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี้และดอกเบี้ย
ค้างรับสุทธิ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าสุทธิ
สินทรัพย์อื่น - ลูกหนี้สานักหักบัญชี
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าสุทธิ
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
หนี้สินอื่น - เจ้าหนี้สานักหักบัญชี

เครื่องมือทางการเงิน
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

เครื่องมือทางการเงิน
ที่วัดมูลค่าด้วยราคา
ทุนตัดจาหน่าย

รวม

-

-

1,220,207

1,220,207

-

-

38,212,028

38,212,028

2,173,020
62,095
-

9,953,256

-

2,173,020
62,095
9,953,256

-

-

214,887,986

214,887,986

-

-

1,058,180
291,896

1,058,180
291,896

-

-

203,472,825
5,807,646
1,284,765
12,825,919
828,590

203,472,825
5,807,646
1,284,765
12,825,919
828,590

-

-

1,033,041
735,903
309,866

1,033,041
735,903
309,866
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(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทาง
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า การเงิน ที่วัดมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไร
ด้วยราคาทุนตัด
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จาหน่าย

เครื่องมือทางการเงิน ที่
วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไร หรือ
ขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนสุทธิ

-

-

70
17,394

70
17,394

890,053
-

205,965

-

890,053
205,965

-

-

3,175,866

3,175,866

-

-

3,780,000
1,629,000
889
1,029

3,780,000
1,629,000
889
1,029

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
หนี้สินทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยค้างจ่าย

4.3

รวม

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
รวม
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมในประเทศ

2562

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

2,814,569
765,573
365
3,580,507
563

19,636,195
14,993,941
34,630,136
1,872

2,814,569
20,401,768
14,994,306
38,210,643
2,435

1,702,418
329,093
968
2,032,479
526

290,000
27,530,412
15,435,083
43,255,495
11,592

1,992,418
27,859,505
15,436,051
45,287,974
12,118

(984)

(97)

(1,081)

-

-

-

3,580,086

34,631,911

38,211,997

2,033,005

43,267,087

45,300,092

31

-

31

49

-

49

31

-

31

49

-

49

3,580,117

34,631,911

38,212,028

2,033,054

43,267,087

45,300,141

ต่างประเทศ
ดอลลาร์ฮ่องกง
รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่างประเทศ
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
ในประเทศ
ธนาคารพาณิชย์
รวม
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น
รวมในประเทศ

2562

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

17,402

-

17,402
1

รวม

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

17,402

1,098,249

-

1,098,249

-

17,402
1

1,098,249
210

-

1,098,249
210

(9)

-

(9)

-

-

-

17,394

-

17,394

1,098,459

-

1,098,459

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทย่อยได้นาเงินฝากธนาคารจานวน 10 ล้านบาท ไปค้าประกันเงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคาร
บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารมีการทาสัญญาซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน
โดยหลักทรัพย์ภายใต้สัญญาขายคืนดังกล่าวถือเป็นหลักประกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรม
ซื้อคืนภาคเอกชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
18,800,000
26,800,000
14,700,000
15,000,000

ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่รับเป็นประกันมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่รบั เป็นประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
18,471,500
26,456,400
14,747,200
15,057,800

ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

274

เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

4.4

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน

เงินลงทุน
อื่น ๆ
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด
ในประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการ
ของตลาดในประเทศ
หลักทรัพย์อื่น - หน่วยลงทุนในประเทศ
หลักทรัพย์อื่น - หน่วยลงทุนต่างประเทศ
บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม

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

231,488

454,798

-

-

257,578
54,856
803,120

772,569
55,600
890,053
2,173,020

803,120

890,053
890,053

1,347,042
825,978
2,173,020

803,120
86,933
890,053

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดข้างต้นรวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่บริษัทย่อยที่ประกอบ
ธุรกิจการธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้วของนิติบุคคลนั้น ดังนี้

ชื่อหลักทรัพย์

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่ายุติธรรม
จานวนเงินลงทุน
สัดส่วน
ของเงินลงทุน
ทีย่ ังไม่ได้ชาระ
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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1,825

300

10

6,025
3,637
19,158

-

10
10
10

4,031

-

10

11,268

-

10

เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

4.5

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์/หนี้สินตราสารอนุพันธ์
บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารได้มีการทาสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign exchange contract)
เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์ทางการเงิน ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
จานวนเงิน
จานวนเงิน
ประเภทความเสี่ยง
สินทรัพย์
หนี้สิน
ตามสัญญา สินทรัพย์
หนี้สิน
ตามสัญญา
62,095
1,189,528
21,907
917,044
อัตราแลกเปลี่ยน
62,095
1,189,528
21,907
917,044
รวม
ทั้งนี้ ตราสารอนุพันธ์ข้างต้นทั้งหมดมีคู่สัญญาเป็นสถาบันการเงิน

4.6

เงินลงทุน

4.6.1 เงินลงทุนจาแนกตามประเภทของเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินลงทุนจาแนกตามประเภทของเงินลงทุน ได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ราคาทุนตัดจาหน่าย
มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในตราสารหนี้ทวี่ ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
บวก: ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวม
เงินลงทุนในตราสารหนี้ทวี่ ัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวม
รวมเงินลงทุน

276

9,713,417
423,121
10,136,538
7,339
(190,621)
9,953,256
12,047
(12,047)
9,953,256

9,722,476
230,780
9,953,256

เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ราคาทุนตัดจาหน่าย
มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในตราสารหนี้ทวี่ ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
หัก: ส่วนต่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมเงินลงทุน

371,662
(1,536)
(164,161)
205,965

205,965

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินลงทุนจาแนกตามประเภทของเงินลงทุน ได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนเผื่อขาย - มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
หลักทรัพย์อื่น - หน่วยลงทุนในประเทศ
หลักทรัพย์อื่น - หน่วยลงทุนต่างประเทศ
บวก: ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบกาหนด - ราคาทุน/ราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนทัว่ ไป - ราคาทุน
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดในประเทศ
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนสุทธิ
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7,812,418
181,460
231,488
54,856
803,120
9,083,342
63,884
(1,460)
9,145,766
12,437
(12,437)
257,578
(40,312)
217,266
9,363,032

7,815,106
181,927
252,900
59,006
836,827
9,145,766

เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนเผื่อขาย - มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์อื่น - หน่วยลงทุนต่างประเทศ
บวก: ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนสุทธิ

803,120
33,707
836,827

836,827

4.6.2 เงินลงทุนที่มีภาระผูกพัน
(หน่วย: ล้านบาท)

ประเภทเงินลงทุน
ตราสารหนี้หลักทรัพย์รัฐบาล
ตราสารหนี้หลักทรัพย์รัฐบาล

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2
2
2,912

ภาระผูกพัน
ค้าประกันการใช้ไฟฟ้า
หลักประกันการใช้ยอดได้ดุลการหักบัญชี

4.6.3 เงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทได้รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ที่ออกโดยบริษัท
ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม คาดว่าจะเกิดขึ้น
423,121
230,780
190,621

บริษัทที่มีปัญหาในการชาระหนี้หรือผิดนัดชาระหนี้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน
1,460

บริษัทที่มีปัญหาในการชาระหนี้หรือผิดนัดชาระหนี้
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มูลค่ายุติธรรม
-

ค่าเผื่อ
การด้อยค่า
1,460

เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม คาดว่าจะเกิดขึ้น
371,662
205,965
164,161

บริษัทที่มีปัญหาในการชาระหนี้หรือผิดนัดชาระหนี้

4.6.4 เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่าย
แล้วของนิติบุคคลนั้น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จานวน
เงินลงทุนที่
สัดส่วน
ชื่อหลักทรัพย์
ราคาทุน
ยังไม่ได้ชาระ
เงินลงทุน
(ร้อยละ)
กลุ่มการบริการ:
บริษัท จิจิ เพรส (ไทยแลนด์) จากัด
814
300
10
กลุ่มการพาณิชย์นาเข้าและส่งออก:
บริษัท จูกิ (ประเทศไทย) จากัด
5,707
10
บริษัท พี ดี ที แอล เทรดดิ้ง จากัด
3,637
10
บริษัท วัฒนาอินเตอร์เทรด จากัด
5,382
10
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์:
บริษัท ยูเอ็มไอ พรอพเพอร์ตี้ จากัด
4,097
10
กลุ่มอุตสาหกรรม:
บริษัท สยามอาร์ตเซรามิค จากัด
11,299
10
4.7

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในการร่วมค้า

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
804,925
813,602
804,925
813,602
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
19,995,898
19,995,890
73,245
73,245
20,069,143
20,069,135

เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

4.7.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประเภท
หลักทรัพย์
ที่ลงทุน

ชื่อบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
(ร้อยละ)

บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้น
โดยตรง
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ทิสโก้ จากัด
บริษัท ไฮเวย์ จากัด
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี จากัด
บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น
จากัด
บริษัท ไพรมัส ลีสซิ่ง จากัด
บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทสิ โก้ จากัด
บริษัท ออล-เวย์ส จากัด

2562
(ร้อยละ)

เงินลงทุน (วิธีราคาทุน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เงินปันผลรับ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

2563

2563

2562

2562

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

99.99
99.99
99.99

99.99 17,641,209 17,641,201 2,865,718
99.99 1,075,065 1,075,065
340,000
99.99 110,075
110,075
629,996

หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99

2,866
770,053
22,117

2,866
770,053
22,117

841
415,659
159,995

1,138
548,862
49,999

หุ้นสามัญ

99.99

99.99

136,655

136,655

374,987

384,986

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99

141,521
141,521
5,000
5,000
34,498
200,000
200,000
20,104,561 20,104,553 4,821,694

17,499
-

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ

(108,663)

4,100,464
75,000
699,996

5,877,944

(108,663)

19,995,898 19,995,890

4.7.2 เงินลงทุนในการร่วมค้า
ก) รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนในการร่ วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญในกิจการที่บริษัทฯและบริษัทอื่นควบคุมร่ วมกันมี รายละเอีย ด
ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

บริษัท ทิสโก้ โตเกียว
ลีสซิ่ง จากัด

ลักษณะ
ธุรกิจ

ลีสซิ่ง

สัดส่วนเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2563

2562

2563

2562

2563

2562

(ร้อยละ)
49.00

(ร้อยละ)
49.00

73,245

73,245

804,925

813,602
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เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่วนเงินลงทุน
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
73,245
73,245
49.00
49.00

ลักษณะธุรกิจ

บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จากัด

ลีสซิ่ง

ข) ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ
ในระหว่ า งปี บริ ษั ท ฯรั บ รู้ ส่ ว นแบ่ ง ก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ จากเงิ น ลงทุ น ในการร่ ว มค้ า ในงบการเงิ น รวม และ
รับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ส่วนแบ่งกาไร/ขาดทุนจาก
เงินลงทุนในการร่วมค้า
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2563

บริษัท ทิสโก้ โตเกียว
ลีสซิ่ง จากัด

(1,717)

ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจาก
เงินลงทุนในการร่วมค้า
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562

2563

12,108

(6,960)

2562
1,342

เงินปันผลรับ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2563

2562
-

ค) ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระสาคัญ
ข้อมูลทางการเงินแบบย่อของการร่วมค้าแสดงดังต่อไปนี้
สรุปรายการฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย
สินทรัพย์สุทธิ
สัดส่วนความเป็นเจ้าของของบริษัทฯ
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า
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(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
6,183,881
8,036,176
(4,169,846)
(6,014,475)
(371,331)
(361,289)
1,642,704
1,660,412
ร้อยละ 49
ร้อยละ 49
804,925
813,602

-

เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

สรุปรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563

2562

313,528
(300,074) (1)

343,168
(315,274)

กาไรก่อนภาษีเงินได้
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย

13,454
12,782
(29,739)

27,894
18,728
(21,911)

กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ขาดทุน)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ขาดทุน)

(3,503)
(14,205)
(17,708)

24,711
2,741
27,452

รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม

(1) รวมผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่บริษัทฯพิจารณาตั้งเพิ่มจานวน 125 ล้านบาท

ง)

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย

4.8

1,150,000

20,000

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ

4.8.1 จาแนกตามประเภทเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินให้สินเชื่อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู้
เงินรับล่วงหน้าสัญญาเช่าการเงิน
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับและรายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
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31,721
96,713,852
147,601,631
8,544
(19,544,201)
-

107,811
103,448,283
160,003,772
17,904
(20,743,017)
(8,613)

224,811,547
1,901,983

242,826,140
1,240,929

226,713,530
(11,825,544)
-

244,067,069
(10,709,365)
(7,343)

214,887,986

233,350,361

เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563

2562

หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

3,180,000
(4,134)

2,210,000
-

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

3,175,866

2,210,000

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินให้สินเชื่อ

4.8.2 จาแนกตามถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2563

2562

2563

2562

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้
รอตัดบัญชี
- ในประเทศ
- ต่างประเทศ

216,056,459
8,755,088

234,690,878
8,135,262

3,180,000
-

2,210,000
-

รวม

224,811,547

242,826,140

3,180,000

2,210,000

4.8.3 จาแนกตามประเภทการจัดชั้น
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2563

2562

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ ค้างรับ
เงินให้สินเชื่อของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการ
ธนาคาร
เงินให้สินเชื่อของบริษัทย่อยอื่น
เงินให้สินเชื่อของบริษัทฯ
หัก: รายการระหว่างกัน

224,740,153
5,753,377
3,180,000
(6,960,000)

239,272,451
4,794,618
2,210,000
(2,210,000)

3,180,000
-

2,210,000
-

รวม

226,713,530

244,067,069

3,180,000

2,210,000
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2563

2562

เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

4.8.3.1 จาแนกตามประเภทการจัดชั้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคาร
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี้
และดอกเบี้ยค้างรับ
สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing)
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ของความเสี่ยงด้านเครดิต (Under-performing)
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต
(Non-performing)
เงินสารองส่วนเกิน
รวม

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

190,435,185

5,172,224

29,139,124

3,422,247

5,165,844
-

1,287,313
1,056,399

224,740,153

10,938,183
(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ
เงินสารองตามเกณฑ์ ธปท.
- จัดชั้นปกติ
- จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
- จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
- จัดชั้นสงสัย
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ

ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้งค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ (1) (2)

เงินสารองส่วนเกิน

217,488,690
16,491,289
2,927,707
1,409,323
955,442
-

175,206,431
15,191,241
2,389,220
1,178,170
320,408
-

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

รวม

239,272,451

194,285,470

10,074,115

(1) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้คานวณจากมูลหนี้หลังหักมูลค่าหลักประกันตามเกณฑ์ในประกาศของ ธปท. (ยกเว้นกรณีข อง
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน ธนาคารทิสโก้จะไม่นามูลค่าหลักประกันมาหักจากยอดหนี้เงินต้นคงค้าง)
(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารทิสโก้มีส ารองส่วนที่เกินกว่าส ารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท. ที่สนส. 5/2559 จานวน 5,714 ล้านบาท
โดยธนาคารทิสโก้ได้จัดสรรสารองส่วนที่เกินกว่าสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท. ดังกล่าวจานวน 2,151 ล้านบาท ไปเป็นสารองของลูกหนี้รายตัว
ซึ่งเมื่อรวมกับยอดเงินสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท. จานวน 4,360 ล้านบาท จะทาให้ยอดเงินสารองตามเกณฑ์ ธปท. ทั้งสิ้นมีจานวน 6,511
ล้านบาท
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เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ร้อยละ)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (3)

ลูกหนี้สินเชื่อจานาทะเบียน (3)

เงินให้สินเชื่ออืน่ (4)

จัดชั้นปกติ
0.72
1.87
1
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
7.64
17.25
2
จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
26.35
39.13
100
จัดชั้นสงสัย
31.89
39.13
100
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
26.21
39.13
100
(3) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉลี่ยที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสารองส่วนที่เกิน
กว่าสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว
(4) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์การกันสารองขั้นต่าของ ธปท.

4.8.3.2 จาแนกตามประเภทการจัดชั้นของบริษัทย่อยอื่น
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี้
และดอกเบี้ยค้างรับ
สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing)
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ของความเสี่ยงด้านเครดิต (Under-performing)
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต
(Non-performing)
รวม

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

3,921,251

238,400

1,057,160

266,852

774,966

400,513

5,753,377

905,765

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี้
และดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้จัดชั้นปกติ
ลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
ลูกหนี้จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ

3,606,613
645,315
249,212
209,091
84,387

205,731
116,842
145,089
119,257
48,331

รวม

4,794,618

635,250

285

เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

4.8.3.3 จาแนกตามประเภทการจัดชั้นของบริษัทฯ
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี้
และดอกเบี้ยค้างรับ
สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing)
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ของความเสี่ยงด้านเครดิต (Under-performing)
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต
(Non-performing)
รวม

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

3,180,000

4,134

-

-

-

-

3,180,000

4,134
(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลูกหนี้จัดชั้นปกติ
ลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
ลูกหนี้จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี้
และดอกเบี้ยค้างรับ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

2,210,000
-

-

2,210,000

-

นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษัทได้เข้าโครงการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบและเลือกใช้แนวปฏิบัติทางการ
บัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพ เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของลูกหนี้ที่ให้ความช่วยเหลือเป็นจานวนเงินรวม 8,827 ล้านบาท
ลดลงเมื่ อเที ยบกับช่ วงเริ่มมาตรการให้ ความช่ วยเหลื อ ณ วันที่ 30 มิถุ นายน 2563 ซึ่งมียอดเป็ นจานวนเงิ นรวม 54,889
ล้านบาท เนื่องมาจากการสิ้นสุดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือที่ได้ตกลงไว้กับลูกหนี้บางส่วนสาหรับลูกหนี้ที่พักชาระเงินต้น
หรือลูกหนี้ที่พักชาระเงินต้นและดอกเบี้ย โดยยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังกล่าวประกอบด้วยลูกหนี้ที่ยังคงอยู่
ในช่วงพักชาระเงินต้น จานวนเงิน 4,311 ล้านบาท ลูกหนี้อยู่ในช่วงที่พักชาระเงินต้นและดอกเบี้ยจานวนเงิน 112 ล้านบาท
และลูกหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือในรูปแบบอื่น เช่น ลดค่างวด ลดอัตราดอกเบี้ยจานวนเงิน 4,404 ล้านบาท
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4.8.4 จาแนกตามประเภทของลูกหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารจาแนกตาม การจัดชั้นและ
ตามประเภทของลูกหนี้ได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ

สินเชื่อจานาทะเบียน

เงินให้สินเชื่ออื่น

รวม

เงินให้
ค่าเผื่อ
เงินให้
ค่าเผื่อ
เงินให้
ค่าเผื่อ
สินเชื่อ
ผลขาดทุน
สินเชื่อ
ผลขาดทุน
สินเชื่อ
ผลขาดทุน
แก่ลูกหนี้ ด้านเครดิต แก่ลูกหนี้ ด้านเครดิต แก่ลูกหนี้ ด้านเครดิต
และดอกเบี้ย ที่คาดว่าจะ และดอกเบี้ย ที่คาดว่าจะ และดอกเบี้ย ที่คาดว่าจะ
ค้างรับ
เกิดขึน้
ค้างรับ
เกิดขึน้
ค้างรับ
เกิดขึน้
สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของ
ความเสี่ยงด้านเครดิต
(Performing)
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการ
เพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสาคัญของ
ความเสี่ยงด้านเครดิต
(Under-performing)
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการ
ด้อยค่าด้านเครดิต
(Non-performing)
รวม

เงินให้
สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้
และ
ดอกเบี้ย
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
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารจาแนกตามการจัดชั้นตาม
เกณฑ์ของ ธปท. และตามประเภทของลูกหนี้ได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ

มูลหนี้
ลูกหนี้จัดชั้นปกติ
ลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
ลูกหนี้จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะ
สูญ(5)

สินเชื่อจานาทะเบียน

มูลหนี้

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะ
สูญ(5)

เงินให้สินเชื่ออืน่

มูลหนี้

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะ
สูญ(5)

รวม

มูลหนี้

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะ
สูญ(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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4.8.5 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563 บริ ษั ท ย่ อ ยมี ลู ก หนี้ ภายใต้ สั ญ ญาเช่ า ซื้ อ และสั ญ ญาเช่ า การเงิ น รวม 129,399 ล้ า นบาท
(31 ธั นวาคม 2562: 140,217 ล้ านบาท) ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นสั ญญาเช่ าซื้ อสาหรับรถยนต์ และสั ญญาเช่ าการเงิ นสาหรั บ
เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการประกอบธุรกิจ อายุของสัญญามีระยะเวลาประมาณ 1 ถึง 8 ปี และส่วนใหญ่คิดดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละคงที่ตามที่ระบุในสัญญา
(หน่วย: ล้านบาท)

ไม่เกิน
1 ปี

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จานวนเงินที่ถึงกาหนดชาระตามสัญญาเช่าระยะยาว
สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ
ด้อยค่าด้าน
เกิน 1 ปี
มากกว่า
เครดิต (Nonแต่ไม่เกิน 5 ปี
5 ปี
performing)

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้น
ตามสัญญาเช่า
44,381
(6)
(6,111)
หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู้
มูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นต่า
ที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
38,270
781
ดอกเบี้ยค้างรับ
39,051
รวม
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ

รวม

88,243
(8,433)

7,394
(326)

7,592
(4,313)

147,610
(19,183)

79,810
79,810

7,068
7,068

3,279
191
3,470

128,427
972
129,399
(5,283)
124,116

(6) สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย

(หน่วย: ล้านบาท)

ไม่เกิน
1 ปี

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จานวนเงินที่ถึงกาหนดชาระตามสัญญาเช่าระยะยาว
เกิน 1 ปี
มากกว่า
หนี้ที่ไม่
แต่ไม่เกิน 5 ปี
5 ปี
ก่อให้เกิดรายได้

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้น
ตามสัญญาเช่า
48,905
(6)
หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู้
(6,776)
เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาเช่า
(9)
การเงิน
มูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นต่า
ที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
42,120
757
ดอกเบี้ยค้างรับ
42,877
รวม
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(5)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ

รวม

96,165
(9,250)

7,412
(325)

7,540
(4,203)

160,022
(20,554)

-

-

-

(9)

86,915
86,915

7,087
7,087

3,337
1
3,338

139,459
758
140,217
(3,167)
137,050

(5) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสารองส่วนที่เกินกว่าสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสาร องของ
ลูกหนี้ รายตัวแล้ว
(6) สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย
289

เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

4.8.6 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ระงับการรับรู้รายได้ของบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ระงับการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ ธปท. และตามเกณฑ์
ภายในของกลุ่มบริษัท ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าคานวณ
มูลค่าคานวณ
(8)
ตามเกณฑ์ธปท.
ตามเกณฑ์ของกลุ่มบริษัท
ธนาคารทิสโก้ (7)
บริษัทย่อยอื่น

6,816

7,588
605

(7) คานวณจากยอดหนี้เป็นรายบัญชี
(8) หยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยค้างรับเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชาระดอกเบี้ยเกินกว่า 3 เดือน นับจากวันครบกาหนดชาระ

อย่างไรก็ตาม จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทย่อยได้ยกเลิกนโยบายการหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยแล้วทาให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัทย่อยไม่มีลูกหนี้ที่ระงับการรับรู้รายได้
4.8.7

การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารมียอดคงค้างของลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้าง
หนี้ที่มีปัญหาดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
จานวนราย
จานวนเงิน
จานวนราย
จานวนเงิน
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้ที่มี
การปรับโครงสร้างหนี้
8,856
2,762
10,615
2,109

4.9 ค่าเผื่อ ผลขาดทุน ด้า นเครดิ ตที่ คาดว่า จะเกิ ดขึ้ น/ค่ าเผื่อ หนี้ส งสั ยจะสู ญ/ค่ าเผื่อ การปรั บมู ลค่ าจากการปรั บ
โครงสร้างหนี้
4.9.1 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ณ วั นที่ 31 ธัน วาคม 2563 กลุ่ม บริ ษัท มีค่ าเผื่ อผลขาดทุน ด้า นเครดิ ตที่ คาดว่ าจะเกิ ดขึ้ นแยกตามแต่ ละประเภทของ
สินทรัพย์ทางการเงิน ดังนี้
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์
ทางการเงินที่มี
การเพิ่มขึ้น
สินทรัพย์
อย่างมี
สินทรัพย์
ทางการเงินที่ไม่มี นัยสาคัญของ ทางการเงินที่
การเพิ่มขึ้นอย่าง ความเสี่ยง
มีการด้อยค่า
มีนัยสาคัญ
ด้านเครดิต
ด้านเครดิต
ของความเสี่ยง (Lifetime ECL (Lifetime ECL
ด้านเครดิต
- not credit
- credit
(12-mth ECL)
impaired)
impaired)
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
(สินทรัพย์)
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
ยอดปลายปี
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา
ยอดปลายปี
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจาหน่าย
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
ยอดปลายปี

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ/
ค่าเผื่อการ
ด้อยค่า

สารอง
ส่วนเกิน

รวม

-

-

-

-

-

-

1,081
1,081

-

-

-

-

1,081
1,081

-

-

-

1,460

-

1,460

-

-

1,460
1,460

(1,460)
-

-

1,460

-

-

25,000
164,161
190,621

-

-

25,000
164,161
190,621

-

-

-

12,437

-

12,437

-

-

12,437
12,437

(12,437)
-

-

12,437

-

-

(390)
12,047

-

-

(390)
12,047
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์
ทางการเงินที่มี
สินทรัพย์
การเพิ่มขึ้น
ทางการเงินที่
อย่างมี
สินทรัพย์
ไม่มีการเพิ่มขึ้น นัยสาคัญของ ทางการเงินที่
อย่างมี
ความเสี่ยง
มีการด้อยค่า
นัยสาคัญ
ด้านเครดิต
ด้านเครดิต
ของความเสี่ยง (Lifetime ECL (Lifetime ECL
ด้านเครดิต
(12-mth
- not credit
- credit
ECL)
impaired)
impaired)
เงินให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ
- การจัดสรรค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
- โอนค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับ
โครงสร้างหนี้มาเป็นค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเปลี่ยนการจัดชั้น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ
(Derecognition)
ส่วนที่ตดั ออกจากบัญชี (Write-off)
ยอดปลายปี
สินทรัพย์อื่น - ดอกเบี้ยค้างรับของเงินลงทุน
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา
ยอดปลายปี

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ/
ค่าเผื่อการ
ด้อยค่า

สารอง
ส่วนเกิน

รวม

-

-

-

7,146,393

3,562,972

10,709,365

3,870,485

3,103,592

1,622,490

(7,146,393)

(1,450,174)

-

3,870,485
(53,384)

7,343
3,110,935
(155,044)

1,622,490
208,428

-

2,112,798
-

7,343
10,716,708
-

534,165
1,545,829

312,477
807,711

3,449,261
278,713

-

(1,056,399)
-

3,239,504
2,632,253

(504,875)
5,392,220

(386,980)
3,689,099

(126,826)
(3,744,240)
1,687,826

-

1,056,399

(1,018,681)
(3,744,240)
11,825,544

-

-

-

-

-

-

-

-

525
4,111
4,636

-

-

525
4,111
4,636

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ตามที่คานวณได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมื อทางการเงิ น มี จ านวนต่ ากว่ าค่ าเผื่ อหนี้ สงสั ยจะสู ญตามนโยบายการบั ญชี เดิ ม ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2562
อยู่จานวน 2,113 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มบริษัทจะใช้วิธีทยอยปรับลดเงินสารองส่วนเกินดังกล่าวด้วยวิธีเส้นตรงทุกไตรมาสเท่าๆ กันตลอด
ระยะเวลา 2 ปี ซึ่งสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ ธปท. ทาให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คงเหลือสารองส่วนเกิน 1,056 ล้านบาท
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(หน่วย: พันบาท)

สินทรัพย์
ทางการเงินที่
ไม่มีการเพิ่มขึ้น
อย่างมี
นัยสาคัญ
ของความเสี่ยง
ด้านเครดิต
(12-mth ECL)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์
ทางการเงินที่มี
การเพิ่มขึ้น
อย่างมี
สินทรัพย์
นัยสาคัญของ ทางการเงินที่มี
ความเสี่ยงด้าน การด้อยค่าด้าน
เครดิต
เครดิต
(Lifetime ECL - (Lifetime ECL not credit
credit
ค่าเผื่อหนี้
impaired)
impaired)
สงสัยจะสูญ

รวม

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
(สินทรัพย์)
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
ยอดปลายปี

-

-

-

-

-

9
9

-

-

-

9
9

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ยอดต้นปี
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา
ยอดปลายปี

-

-

164,161
164,161

-

164,161
164,161

-

-

-

-

-

4,134
4,134

-

-

-

4,134
4,134

-

-

4,111
4,111

-

4,111
4,111

เงินให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
ยอดปลายปี
สินทรัพย์อื่น - ดอกเบี้ยค้างรับของเงินลงทุน
ยอดต้นปี
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา
ยอดปลายปี
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4.9.2 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ จาแนกตามการ
จัดชั้นของลูกหนี้ ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดต้นปี
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม
(ลดลง) ในระหว่างปี
หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายปี

ปกติ
2,656,402

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
3,283,511

ต่ากว่า
มาตรฐาน
1,376,962

สงสัยจะสูญ
612,847

สารอง
ส่วนเกิน
3,064,917

สงสัย
670,853

รวม
11,665,492

(11,252)
(845)

(788,633)
(25,767)

(96,469)
(98,121)

1,572,636
(1,643,671)

1,798,267
(2,160,327)

498,055
-

2,972,604
(3,928,731)

2,644,305

2,469,111

1,182,372

599,818

250,787

3,562,972

10,709,365

4.9.3 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคาร
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
7,343
8,146

ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดจากการนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ
ตัดจาหน่ายระหว่างปี

(7,343)
-

ยอดปลายปี
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4.10 คุณภาพสินทรัพย์
4.10.1 สินทรัพย์จัดชั้นตามประกาศของ ธปท.
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์ทางการเงินจาแนกตามการจัดชั้นได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม2563

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

สินทรัพย์ทางการเงิน
ตราสารหนี้
ตราสารหนี้
ที่วัดมูลค่ายุติธรรม
ที่วัดมูลค่า
ผ่านกาไรขาดทุน
ด้วยราคาทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ตัดจาหน่าย

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้
และดอกเบี้ยค้างรับ

รวม

38,213

9,722

-

190,577

238,512

-

-

-

30,196

30,196

-

231

12

5,941

6,184

38,213

9,953

12

226,714

274,892
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

สินทรัพย์ทางการเงิน
ตราสารหนี้
ตราสารหนี้
ที่วัดมูลค่ายุติธรรม
ที่วัดมูลค่า
ผ่านกาไรขาดทุน
ด้วยราคาทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ตัดจาหน่าย

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้
และดอกเบี้ยค้างรับ

รวม

17

-

-

3,180

3,197

-

-

-

-

-

-

206

-

-

206

17

206

-

3,180

3,403
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คุณภาพสินทรัพย์ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารจัดประเภทตามประกาศของ ธปท. ได้
ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (1)
ลูกหนี้จัดชั้นปกติ
258,452
ลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
16,222
ลูกหนี้จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
2,927
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย
1,409
955
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ
279,965
รวม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในลูกหนี้
เงินลงทุนทั่วไป
ที่รับโอนมา
42
12
42

รวม
258,452
16,222
2,927
1,409
1,009

12

280,019

(1) มูลหนี้จัดชั้นข้างต้นรวมเงิ นให้ สินเชื่อแก่ สถาบันการเงิน (ซึ่ งแสดงเป็นส่ว นหนึ่ งของรายการระหว่า งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - สินทรัพย์ ในงบแสดง
ฐานะการเงิน)

4.10.2 ลูกหนี้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคาร

จานวนรายลูกหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
1. บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอน
จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯและอยู่ระหว่าง
การฟื้นฟูการดาเนินงาน
2. บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯแต่มีผลการ
ดาเนินงานและฐานะการเงิน
เช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่าย
ถูกเพิกถอนของตลาดหลักทรัพย์ฯและ
อยู่ระหว่างการฟื้นฟูการดาเนินงาน
3. บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯแต่มีผลการ
ดาเนินงานและฐานะการเงิน
เช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่าย
ถูกเพิกถอนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
รวม

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
และดอกเบี้ยค้างรับ
หลักประกัน
ที่บันทึกในบัญชีแล้ว (2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
2563
2562
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

513 (3)

-

1

-

513

-

467

-

1

-

500

-

315

-

500

-

8
9

8
9

890
1,390

864
1,377

430
745

236
703

108
608

10
523

(2) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสารองส่วนที่เกินกว่าสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว
(3) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว
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4.11 ทรัพย์สินรอการขาย
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
ทรัพย์สินที่ได้จากการชาระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน
ยอดต้นปี
จาหน่าย
ยอดปลายปี
สังหาริมทรัพย์
ยอดต้นปี
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย
ยอดปลายปี
รวมทรัพย์สินรอการขาย
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
ยอดต้นปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดปลายปี
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

-

11,713
(11,713)
-

18,706
3,398,624
(3,386,787)
30,543
30,543

11,015
3,052,506
(3,044,815)
18,706
18,706

277
1,257
(662)
872
29,671

11,871
553
(12,147)
277
18,429

4.12 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดังนี้

มูลค่าตามบัญชีต้นปี
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
30,304
39,388
(8,062)
(2,970)
(1,022)
27,334
30,304
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
955,266
831,043
(44,538)
124,223
910,728
955,266

เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัทเป็นอาคารชุดสานักงานให้เช่า กลุ่มบริษัทแสดงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ด้วยมู ลค่ ายุ ติ ธรรม โดยใช้วิ ธี การประเมิ นมูลค่ าทรั พย์ สินตามหลั กเกณฑ์ การประเมิ นเพื่อก าหนดมู ลค่ าตลาดโดยวิ ธี
เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยอ้างอิงข้อมูลจากข้อมูลตลาดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับทรัพย์สินที่ประเมิน
และสามารถเปรี ยบเที ยบกั นได้ ซึ่ งการประเมิ นมู ลค่าดั งกล่ าวจัดท าโดยผู้ประเมิ นราคาภายในของธนาคารทิ สโก้ ที่ มี
ประสบการณ์ความรู้ความสามารถในการประเมินมูลค่า และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย
ณ วันที่ประเมิน ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ สรุปได้ดังนี้

ประมาณการราคาตลาดของพื้นที่สานักงาน
(บาท/ตร.ม.)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม
เมื่ออัตราตามข้อสมมติฐานเพิ่มขึ้น

19,000 และ 139,951

มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม
เมื่ออัตราตามข้อสมมติฐานเพิ่มขึ้น

82,960 - 103,700

มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น

ประมาณการราคาตลาดของพื้นที่สานักงาน
(บาท/ตร.ม.)

กลุ่ มบริ ษั ทน าอาคารชุ ดสานั กงานบางส่ วนออกให้ เช่ าต่ อตามสั ญญาเช่ าด าเนิ นงาน โดยสั ญญาเช่ ามีอายุ สัญญา 3 ปี
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 3 ปี) และจานวนเงินขั้นต่าที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มี
ดังนี้
งบการเงินรวม
356
-

ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

356

รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
74,433
148,867
223,300

ในระหว่ างปี สิ้ นสุ ดวั นที่ 31 ธั นวาคม 2563 และ 2562 กลุ่ มบริ ษั ทมี รายได้ จากการให้ เช่ า เป็ นจ านวนเงิ น 4 ล้ านบาท
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 77 ล้านบาท และ 82 ล้านบาท ตามลาดับ)
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4.13 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สินทรัพย์ซึ่ง
แสดงมูลค่า
ตามราคาที่ตี
ใหม่
อาคารชุด
สานักงานและ
ส่วนปรับปรุง
ราคาทุน:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน
เครื่องตกแต่ง
ติดตั้ง
อาคารและส่วน คอมพิวเตอร์
ปรับปรุง
และอุปกรณ์

ที่ดิน

ยานพาหนะ

รวม

2,477,100
11,679
-

17,509
-

746,835
82,629
(29,000)

1,183,596
102,871
(71,472)

164,312
20,518
(10,747)

4,589,352
217,697
(111,219)

2,488,779
1,894
(280)

17,509
-

800,464
71,033
(70,771)

1,214,995
82,008
(122,057)

174,083
13,968
(18,658)

4,695,830
168,903
(211,766)

2,490,393

17,509

800,726

1,174,946

169,393

4,652,967

32,704

-

585,832
61,317

927,671
97,468

83,620
25,418

1,597,123
216,907

32,704
32,332

-

(23,459)
623,690
68,697

(68,192)
956,947
98,044

(10,701)
98,337
24,637

(102,352)
1,711,678
223,710

(5)

-

(68,993)

(119,225)

(15,937)

(204,160)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:

65,031

-

623,394

935,766

107,037

1,731,228

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

2,456,075

17,509

176,774

258,048

75,746

2,984,152

2,425,362
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม:

17,509

177,332

239,180

62,356

2,921,739

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
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนที่จาหน่าย/
ตัดจาหน่าย/โอนออก

2562

216,907

2563

223,710
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ซึ่งแสดง
มูลค่าตามราคาที่ตีใหม่
อาคารชุดสานักงาน
และส่วนปรับปรุง
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
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนที่จาหน่าย/
ตัดจาหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน
เครื่องตกแต่งติดตั้ง
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
ยานพาหนะ

รวม

757,557
755
(128,590)
629,722
46,319
(264)
675,777

446,167
45,695
(30,471)
461,391
63,251
(10,350)
514,292

82,944
8,481
(3,702)
87,723
(6,567)
81,156

1,286,668
54,931
(162,763)
1,178,836
109,570
(17,181)
1,271,225

10,883

297,589
56,260

31,365
14,106

328,954
81,249

(74)
10,809
11,285

(27,970)
325,879
55,485

(3,702)
41,769
13,627

(31,746)
378,457
80,397

22,094

(10,120)
371,244

(4,474)
50,922

(14,594)
444,260

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

618,913

135,512

45,954

800,379

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม:

653,683

143,048

30,234

826,965

2562

81,249

2563

80,397

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีอุปกรณ์จานวนหนึ่ง ซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ โดยมี
มูลค่ าตามบัญชีก่ อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่ าเผื่อการด้ อยค่าเป็ นจ านวนเงิ นประมาณ 1,203 ล้ านบาท และ 1,210
ล้านบาท ตามลาดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 274 ล้านบาท และ 173 ล้านบาท ตามลาดับ)
กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ประเภทอาคารชุดสานักงานโดยผู้ประเมินราคาอิสระในปี 2561 โดยใช้วิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
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หากกลุ่มบริษัทแสดงมูลค่าของอาคารชุดสานักงานดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 2562 จะเป็นดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
อาคารชุดสานักงานสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม
965,504
993,894
242,568
253,059
ณ วันที่ประเมิน ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ สรุปได้ดังนี้
ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม
งบการเงินรวม
เมื่ออัตราตามข้อสมมติฐานเพิ่มขึ้น
ประมาณการราคาตลาดของพื้นที่สานักงาน
(บาท/ตร.ม.)
82,960 - 181,475
มูลค่ายุติธรรมเพิม่ ขึ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม
เมื่ออัตราตามข้อสมมติฐานเพิ่มขึ้น

88,145 - 103,700

มูลค่ายุติธรรมเพิม่ ขึ้น

ประมาณการราคาตลาดของพื้นที่สานักงาน
(บาท/ตร.ม.)
4.14 สินทรัพย์สทิ ธิการใช้

รายการเคลื่อนไหวของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ราคาทุน:
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ปรับปรุงจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาถือปฏิบัติ
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง
ซื้อเพิ่ม
ปรับปรุงสัญญา
ปิดสัญญา
31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสะสม:
1 มกราคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสะสมสาหรับสัญญาที่ปิด
31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:
31 ธันวาคม 2563
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-

-

1,061,585
1,061,585
158,039
(2,526)
(70,034)
1,147,064

1,158
1,158
1,158

288,287
(26,709)
261,578

279
279

885,486

879

เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

4.15 สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดังนี้

ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
1,630,360
1,600,388
(1,416,092) (1,270,928)
214,268
329,460

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
590,697
572,577
(491,870)
(448,368)
98,827
124,209

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดังนี้

มูลค่าตามบัญชีต้นปี
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
รับโอนเข้าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ตัดจาหน่าย/จาหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ค่าตัดจาหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
329,460
448,222
30,943
46,891
520
(955)
(1,119)
(145,180)
(165,054)
214,268
329,460

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
124,209
159,531
18,120
27,518
520
(22)
(43,502)
(63,338)
98,827
124,209

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จานวนหนึ่ง ซึ่งตัดจาหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งาน
อยู่ โดยมี มู ลค่ า ตามบั ญ ชี ก่ อ นหั ก ค่ า ตั ด จ าหน่ า ยสะสมเป็ น จ านวนเงิ น ประมาณ 882 ล้ า นบาท และ 846 ล้ า นบาท
ตามลาดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 367 ล้านบาท และ 336 ล้านบาท ตามลาดับ)
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เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

4.16 สินทรัพย์อื่น

ลูกหนี้สานักหักบัญชี
ภาษีมูลค่าเพิม่ สุทธิ
ดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ
ภาษีเงินได้รอขอคืนและภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจา
ลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์อื่น

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
291,896
605
367,830
398,298
17,765
11,333
468,956
653,250
8,751
23,769
84,200
86,299
587,995
725,684
399,180
440,937
2,226,573

2,340,175

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
1,652
3,796
126,439
119,933
95
2,095
365
60,633
70,523
188,819

196,712

4.17 เงินรับฝาก
4.17.1 จาแนกตามประเภทเงินรับฝาก
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
เงินรับฝาก
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
- ไม่เกิน 6 เดือน
- เกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี
- เกิน 1 ปี
บัตรเงินฝาก/ใบรับฝาก
รวม
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3,199,911
50,319,591

2,638,324
37,801,616

12,761,123
27,901,720
3,219,474
106,071,006
203,472,825

19,248,789
33,399,669
3,912,418
119,083,735
216,084,551

เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

4.17.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินฝากทั้งจานวนเป็นเงินฝากที่เป็นเงินบาทของผู้ฝากที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศ
4.18 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนีส้ ิน)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563

2562

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

128,832
357,808

1,164,700
920,000
2,353,466
882,840

486,640

5,321,006

ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวม

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

1,164,700
1,048,832
2,353,466
1,240,648

56,084
229,591

990,000
2,535,990
844,468

1,046,084
2,535,990
1,074,059

5,807,646

285,675

4,370,458

4,656,133
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
ในประเทศ
ธนาคารพาณิชย์
รวม

2562

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

3,780,000

-

3,780,000

-

รวม

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

3,780,000

-

-

-

3,780,000

-

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยแห่ง
หนึ่งจานวน 3,780 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ยืมประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ต่อปี โดยชาระดอกเบี้ย
เป็นรายเดือน
4.19 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
เงินกู้ยืมในประเทศ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีประกัน
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
รวม

6,620,000
6,169,000
36,122
797
12,825,919
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6,680,000
18,300,000
36,122
797
25,016,919

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
1,629,000
1,629,000

6,300,000
6,300,000

เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

4.19.1 หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารมีหุ้นกู้ระยะยาวด้อยสิทธิไม่มีประกัน ซึ่งมี
สิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนดตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดย ธปท. ดังนี้
ช่วงเวลา
ที่ออกหุ้นกู้

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

จานวนหน่วย
มูลค่า
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ที่ตราไว้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
(บาทต่อหน่วย)
2563
2562
(ล้านหน่วย) (ล้านหน่วย)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
1.00
1,000
1,000
1.00
1,000
1,000
0.68
0.68
1,000
680
680
1.00
1.00
1,000
1,000
1,000
0.60
0.60
1,000
600
600
1.20
1.20
1,000
1,200
1,200
1.20
1.20
1,000
1,200
1,200
1.25
1,000
1,250
0.69
1,000
690
6,620
6,680

ปีที่ครบ
กาหนด

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

อัตราดอกเบี้ย

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

4.19.2 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีหุ้นกู้ระยะสั้นและระยะยาวไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน ดังนี้
ช่วงเวลา
ที่ออกหุ้นกู้

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2563
ปี 2563
รวม

ช่วงเวลา
ที่ออกหุ้นกู้

ปี 2562
ปี 2563
รวม

ประเภท
หุ้นกู้

หุ้นกู้ระยะยาว
หุ้นกู้ระยะสั้น
หุ้นกู้ระยะสั้น
หุ้นกู้ระยะสั้น
หุ้นกู้ระยะยาว

งบการเงินรวม
มูลค่า
ยอดคงเหลือ
ที่ตราไว้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(บาท
2563
2562
2563
2562
ต่อหน่วย)
(ล้านหน่วย) (ล้านหน่วย)
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
12.00
1,000
12,000
6.30
1,000
6,300
1.629
1,000
1,629
2.32
1,000
2,320
2.22
1,000
2,220
จานวนหน่วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

6,169
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อัตราดอกเบี้ย

ปี 2563
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2564
ปี 2565

คงที่ร้อยละ 1.65 - 2.05 ต่อปี
คงที่ร้อยละ 1.50 - 1.85 ต่อปี
คงที่ร้อยละ 0.55 - 1.05 ต่อปี
คงที่ร้อยละ 1.30 ต่อปี
คงที่ร้อยละ 1.40 ต่อปี

ปีที่ครบ
กาหนด

อัตราดอกเบี้ย

ปี 2563
ปี 2564

คงที่ร้อยละ 1.50 - 1.85 ต่อปี
คงที่ร้อยละ 0.55 - 1.05 ต่อปี

18,300

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประเภท
จานวนหน่วย
มูลค่า
ยอดคงเหลือ
หุ้นกู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ที่ตราไว้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(บาท
2563
2562
2563
2562
ต่อหน่วย)
(ล้านหน่วย) (ล้านหน่วย)
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
หุ้นกู้ระยะสั้น
6.30
1,000
6,300
หุ้นกู้ระยะสั้น
1.629
1,000
1,629
1,629

ปีที่ครบ
กาหนด

6,300

เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

4.19.3 ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงินประกอบด้วยตั๋วแลกเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี
4.20 หนี้สินตามสัญญาเช่า
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
ยอดยกมา ณ 1 มกราคม 2563 จากการนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาถือปฏิบัติ
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ปรับปรุงสัญญา
จ่ายชาระในระหว่างปี
ปิดสัญญาในระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หัก: ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าสุทธิ

2562

2563

2562

1,060,908
171,171
(4,353)
(291,784)
(47,394)

-

1,215
(293)
-

-

888,548
(59,958)

-

922
(33)

-

828,590

-

889

-

การวิเคราะห์การครบกาหนดของหนี้สินตามสัญญาเช่าของกลุ่มบริษัท แสดงดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จานวนเงินที่ถึงกาหนดชาระจ่ายตามสัญญา
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
ผลรวมของจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

199,565
(19,600)

604,763
(31,200)

84,220
(9,158)

888,548
(59,958)

หนี้สินตามสัญญาเช่า

179,965

573,563

75,062

828,590

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จานวนเงินที่ถึงกาหนดชาระจ่ายตามสัญญา
ไม่เกิน 1 ปี
ผลรวมของจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่า

1 - 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รวม

292
(17)

630
(16)

-

922
(33)

275

614

-

889

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 303 ล้านบาท
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 3 ล้านบาท)
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เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกาไรหรือขาดทุนสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
288
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
24
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กี่ยวกับสัญญาเช่าทีม่ ีอัตราผันแปร
18
3
รวม
330
3
4.21 ประมาณการหนี้สิน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นของภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อ
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมประมาณการหนี้สิน

14,716
1,676,338
1,691,054

1,485,868
1,485,868

291,741
291,741

265,897
265,897

4.21.1 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อจาแนกตามประเภท
การจัดชั้นได้ ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเผื่อผลขาดทุน
ภาระผูกพัน
ด้านเครดิต
วงเงินสินเชื่อ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing)
สินทรัพย์ทางการเงินทีม่ ีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ของความเสี่ยงด้านเครดิต (Under-performing)
สินทรัพย์ทางการเงินทีม่ ีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-performing)
รวม
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1,338,700

14,716

1,338,700

14,716

เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อ มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์
ทางการเงินที่ไม่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญของ
ความเสี่ยงด้านเครดิต
(12-mth ECL)
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัด
มูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
ยอดปลายปี

-

สินทรัพย์
ทางการเงินที่มี
การเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญของความ
เสี่ยงด้านเครดิต
(Lifetime ECL - not
credit impaired)
-

สินทรัพย์
ทางการเงินที่มี
การด้อยค่าด้าน
เครดิต (Lifetime
ECL - credit
impaired)
-

รวม
-

14,716

-

-

14,716

14,716

-

-

14,716

4.21.2 สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จ านวนเงิ น สารองผลประโยชน์ ร ะยะยาวของพนั ก งานซึ่ ง เป็ น เงิ น ชดเชยพนั ก งานเมื่ อ ออกจากงานและโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดังนี้

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานต้นปี
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบีย้
ต้นทุนบริการในอดีต
ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างปี
ส่วนที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานด้าน
ประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอืน่
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานปลายปี
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวมสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
1,234,614
659,719
96,685
72,855
19,502
24,672
213,412
(35,104)
(24,619)

22,155
28,635
(10,517)
1,355,970
320,368
1,676,338

169,837
161,618
(42,880)
1,234,614
251,254
1,485,868

เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานต้นปี
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบีย้
ต้นทุนบริการในอดีต
ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างปี
ส่วนที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานด้าน
ประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอืน่
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานปลายปี
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวมสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
241,239
155,960
14,175
12,189
3,200
4,844
49,486
(9,139)
(1,867)

2,590
7,717
3,541
263,323
28,418
291,741

29,652
35,796
(44,821)
241,239
24,658
265,897

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมที่อยู่ในส่วนของกาไรหรือขาดทุนสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริการในอดีต
ผลขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
129,086
93,966
23,081
28,688
213,412
52,530
204,697

70,833
406,899

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
16,632
14,148
3,524
5,293
49,486
4,208
24,364

3,251
72,178

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี
ข้างหน้าเป็นจานวนประมาณ 131 ล้านบาท และ 120 ล้านบาท ตามลาดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการจานวนประมาณ 52
ล้านบาท และ จานวน 44 ล้านบาท ตามลาดับ)
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เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของ
กลุ่มบริษัทประมาณ 16 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ประมาณ 11 ปี และ 12 ปี ตามลาดับ)
สมมติฐานที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
0.46 - 2.61
1.25 - 2.25
5.00
5.00

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
0.46 - 2.41
1.25 - 2.19
5.00
5.00

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวเชิงปริมาณของข้อสมมติฐานหลักที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เพิ่ม (ลด) แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
เพิ่มขึ้น 0.25%
ลดลง 0.25%
เพิ่มขึ้น 0.25%
ลดลง 0.25%
(37,366)
39,014
(34,429)
35,962
37,673
(36,298)
34,780
(33,498)

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
เพิ่มขึ้น 0.25%
ลดลง 0.25%
เพิ่มขึ้น 0.25%
ลดลง 0.25%
(4,327)
4,479
(4,219)
4,365
4,314
(4,192)
4,216
(4,098)
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เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

4.22 หนี้สินอื่น

เจ้าหนี้สานักหักบัญชี
ภาษีหัก ณ ที่จา่ ยและภาษีอื่น ๆ ค้างจ่าย
ค่าเบีย้ ประกันภัยค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
บัญชีพักเจ้าหนี้
หนี้สินอื่น ๆ
รวมหนี้สินอื่น

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
309,866
338,821
593,909
528,570
479,958
474,845
1,481,571
1,642,236
3,458,156
4,259,596
1,075,205
1,014,778
405,956
400,296
7,804,621
8,659,142

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
94,560
88,931
1,508,858
1,360,474
100
92
1,603,518
1,449,497

ค่าใช้จ่ายค้ างจ่ ายข้างต้นรวมโบนั สค้ างจ่ ายซึ่งเป็นโบนั สสาหรั บพนั กงานและผู้ บริ หารซึ่งเป็นผลตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติงานประจาปี ส่วนหนึ่งของผลตอบแทนดังกล่าวเป็นโบนัสประจาปีซึ่งจ่ายโดยอ้างอิงจากราคาหุ้นของบริษัทฯสาหรับ
พนักงานที่การปฏิบัติงานมีผลต่อผลประกอบการของบริษัทฯเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้าง
เสริมความมีส่วนร่วมต่อบริษัทฯ โดยโบนัสประจาปีบางส่วนที่พนักงานมีสิทธิจะได้รับนั้นจะมีการทยอยกันส่วนไว้เพื่อจ่ายจริง
ในระยะเวลาอีก 5 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวจะจ่ายเป็นเงินสด โดยส่วนหนึ่งคานวณจากราคาหุ้นถัวเฉลี่ย
รายวันระยะเวลา 5 ปี จากวันที่ให้สิทธิจนถึงวันที่จ่ายชาระเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมียอด
คงค้ างของผลตอบแทนพนั กงานค้ างจ่ ายตามโครงการดังกล่ าวที่ ให้ สิทธิ แล้ วเป็ นจ านวนเงิ นประมาณ 444 ล้ านบาท
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 217 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หนี้สินอื่น ๆ ข้างต้นรวมเงินรับล่วงหน้าจากธุรกรรมบริการโอนเงินด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารเป็นจานวนเงิน 3 ล้านบาท และ บริษัทย่อยมีสินทรัพย์ที่เก็บรักษาไว้สาหรับเงินรับ
ล่วงหน้าจากธุรกรรมดังกล่าว โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) ในงบแสดงฐานะ
การเงินเป็นจานวนเงิน 13 ล้านบาท
4.23 เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของกลุ่มบริษัท คือ การดารงไว้ซึ่งความสามารถในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดารง
เงินกองทุนตามกฎหมาย ตามข้อกาหนดของ ธปท.
กลุ่มบริษัทดารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์ Basel III โดยได้ดารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามเกณฑ์
การด ารงเงิ น กองทุ น ตามวิ ธี Internal Ratings - Based Approach (IRB) ส าหรั บ สิ น เชื่ อ เช่ าซื้ อ สิ น เชื่ อ จ าน าทะเบี ย น
สินเชื่อธุรกิจเอกชน สินเชื่อหมุนเวียนแก่ผู้จัดจาหน่ายรถยนต์ ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนและสินทรัพย์อื่น
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เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

สาหรับเงินกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 นั้น กลุ่มธุรกิจทางการเงินได้มีการจัดสรรเงินสารองส่วนเกินจาก
การจัดชั้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเงินกองทุน โดยเงินสารองส่วนนี้ทั้งหมดจะถูกจัดสรรตามสัดส่วนเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1
และเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ของ ธปท.
เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามกฎหมายของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามหลักเกณฑ์ Basel III) มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
เงินสารองตามกฎหมาย
กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
หัก: รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

8,006,456
1,018,408
801,000
21,759,372
1,837,917
(1,054,338)
32,368,815

8,006,456
1,018,408
801,000
20,512,152
1,810,937
(1,753,842)
30,395,111

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว - หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1

99
32,368,914

99
30,395,210

6,620,000
762,036
726,676
8,108,712
40,477,626

6,680,000
769,245
717,550
8,166,795
38,562,005

เงินกองทุนชั้นที่ 2
หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว
เงินสารองส่วนเกิน
เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิน้

(หน่วย: ร้อยละ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
อัตราส่วนการดารงเงินกองทุน

กลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง

17.48
17.48
21.86
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2562

กฎหมายกาหนด
7.00
8.50
11.00

กลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน
16.38
16.38
20.78

กฎหมายกาหนด
7.00
8.50
11.00

เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามกฎหมายของธนาคารทิสโก้ (ตามหลักเกณฑ์ Basel III) มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
ทุนที่ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
เงินสารองตามกฎหมาย
กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
หัก: รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

9,215,676
2,543,024
984,000
17,713,142
309,469
(366,769)
30,398,542

9,215,676
2,543,024
984,000
17,277,459
304,899
(1,080,464)
29,244,594

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน
ทุนที่ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว - หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1

1
30,398,543

1
29,244,595

6,620,000
741,712
557,567
7,919,279
38,317,822

6,680,000
749,945
542,598
7,972,543
37,217,138

เงินกองทุนชั้นที่ 2
หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว
เงินสารองส่วนเกิน
เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิน้

(หน่วย: ร้อยละ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
อัตราส่วนการดารงเงินกองทุน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสีย่ ง
เงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสีย่ ง

ธนาคารทิสโก้

18.07
18.07
22.78

2562
กฎหมาย
กาหนด

7.00
8.50
11.00

ธนาคารทิสโก้

17.37
17.37
22.10

กฎหมาย
กาหนด

7.00
8.50
11.00

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ธปท. ที่ สนส. 15/2562 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุนสาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ฉบับที่ 2) บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนสาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ไว้ใน Website ของบริษัทฯที่ www.tisco.co.th ภายในเดือนเมษายน 2564
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เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

4.24 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
4.24.1 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) ทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

ยอดคงเหลือต้นปี
ปรับปรุงเนื่องจากการนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ
ยอดคงเหลือต้นปี - หลังปรับปรุง
มูลค่าเงินลงทุนเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึ้นระหว่างปี

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
(14,260)
(88,532)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ ธันวาคม
2563
2562
52,234
(62,026)

14,260
-

(88,532)
74,272
(14,260)

(52,234)
-

(62,026)
114,260
52,234

-

(17,384)
(31,644)

-

(10,447)
41,787

หัก: ผลกระทบของหนี้สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
ยอดคงเหลือปลายปี

4.24.2 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) ทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ยอดคงเหลือต้นปี
ปรับปรุงเนื่องจากการนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ
ยอดคงเหลือต้นปี - หลังปรับปรุง
มูลค่าเงินลงทุนเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
ระหว่างปี
บวก: ผลกระทบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
หัก: ผลกระทบของหนี้สินภาษีเงินได้
รอตัดการบัญชี
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
-

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ ธันวาคม
2563
2562
-

5,286
5,286

-

-

-

2,053
7,339

-

(1,536)
(1,536)

-

-

-

307

-

(1,468)
5,871

-

(1,229)

-
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

4.24.3 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ คือ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารชุดสานักงาน ซึ่งจะทยอยตัดจาหน่ายโดยใช้วิธี
เส้นตรงตามอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของอาคารชุดสานักงานและบันทึกโอนไปยังกาไรสะสมโดยตรง

ยอดคงเหลือต้นปี
โอนไปกาไรสะสม
หัก: ผลกระทบของหนี้สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
1,451,010
1,455,449
(4,364)
(4,439)
1,446,646
1,451,010

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ ธันวาคม
2563
2562
382,866
383,656
(794)
(790)
382,072
382,866

(289,508)

(290,298)

(76,413)

(76,572)

1,157,138

1,160,712

305,659

306,294

4.25 รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี้และเงินเบิกเกินบัญชี
การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
รวมรายได้ดอกเบี้ย

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
251,331
575,858
142,275
232,414
8,002,719
8,047,674
8,360,384
9,025,261
16,756,709
17,881,207

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2,653
6,951
6,953
3,815
55,764
49,892
65,370
60,658

รายได้ดอกเบี้ยสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมรายได้ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้าน
เครดิตจานวน 548 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้บันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับรายได้ดอกเบี้ย
ดังกล่าวเต็มจานวน
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4.26 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินนาส่งสถาบันคุม้ ครองเงินฝากและ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตราสารหนี้ที่ออก
- หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
- หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
เงินกูย้ ืม
อื่น ๆ
รวมค่าใช้จา่ ยดอกเบี้ย

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2,637,766
3,242,249
25,468
28,431

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
19,589
127

523,948

1,062,716

-

-

265,996
180,703
913
24,206
3,659,000

275,075
467,063
13,264
5,088,798

50,827
24
70,440

73,630
12,352
86,109

4.27 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้ ค่ า ธรรมเนี ย มและบริ ก ารสุ ท ธิ ใ นงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ สาหรั บ ปี สิ้น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563 และ 2562
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการ
- การรับรอง รับอาวัล และการค้าประกัน
- การบริการการประกันภัย
- ค่านายหน้าค้าหลักทรัพย์
- การจัดการกองทุน
- อื่น ๆ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริการ
- ค่าบริการข้อมูล
- อื่น ๆ
รวมค่าใช้จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการสุทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562

6,670
2,222,944
784,796
1,219,100
1,226,181
5,459,691

5,271
3,129,050
718,042
1,527,632
1,130,977
6,510,972

-

-

(17,760)
(295,900)
(313,660)
5,146,031

(14,885)
(310,869)
(325,754)
6,185,218

(21,975)
(21,975)
(21,975)

(17,175)
(17,175)
(17,175)
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เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

4.28 กาไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
กาไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนในงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จสาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
กาไร (ขาดทุน) จากเครื่องมือทางการเงิน
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรหรือขาดทุน
- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
(15,283)
(1,738)
- ตราสารหนี้
20,032
- ตราสารทุน
252,741
54,964
(5)
- อื่น ๆ
กาไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือ
257,485
53,226
ขาดทุน
4.29 ขาดทุนสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 และ 2562 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
กาไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรต
เงินตราต่างประเทศ
- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
- ตราสารอนุพันธ์ดา้ นอัตราดอกเบีย้
- ตราสารหนี้
- อื่น ๆ
ขาดทุนสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรต
เงินตราต่างประเทศ
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-

(58,331)
(2)
34,294
(188)

-

(59,493)
-

-

(24,227)

-

(59,493)

เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

4.30 กาไรสุทธิจากเงินลงทุน
กาไรสุทธิจากเงินลงทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
กาไรจากการตัดรายการ
- ตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- ตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัด
จาหน่าย
- เงินลงทุนเผื่อขาย
- ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
- เงินลงทุนทั่วไป
รวม
ขาดทุนจากการด้อยค่า
- เงินลงทุนทั่วไป
รวม
กาไรสุทธิจากเงินลงทุน

2562

2563

2562

4,921

-

-

-

7,451
12,372

703
9,880
1,918
12,501

-

-

12,372

(5,684)
(5,684)
6,817

-

-

4.31 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
2562 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
(915)
1,110,018
1,109,103

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด (โอนกลับ)
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี้
รวม
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
-

เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

4.32 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ผลขาดทุนด้ านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และผลกาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่สาหรับสินทรัพ ย์
ทางการเงินในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2563
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจาหน่าย (โอนกลับ)
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
และดอกเบี้ยค้างรับ
- เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่
- เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อ
รวม

สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2562

2563

2562

1,081

-

9

-

(390)

-

-

-

193,797
3,067,524

-

168,272
4,134

-

53,876
14,716

-

-

-

3,330,604

-

172,415

-

4.33 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของกลุ่มบริษัทสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
รายการปรับปรุงภาษีเงินได้ของปีก่อน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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2563

2562

1,040,671
37

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2563

2562

2,081,022
-

105,243
-

91,600
-

456,946

(298,469)

(52,801)

(12,760)

1,497,654

1,782,553

52,442

78,840

เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

จานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุด
สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
(กาไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(411)
307
กาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
(14,854)
(22,852)
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
8,072
57,556
2,770
4,125
ประกันภัย
7,661
42,702
3,077
(18,727)
ภาษีเงินได้ที่บันทึกโดยตรงในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกาไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงได้ดังนี้

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นติ ิบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นติ ิบุคคล
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นติ ิบุคคล
คูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ:
ผลกระทบทางภาษีของรายได้สุทธิที่ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องนามาเสียภาษีและค่าใช้จา่ ยสุทธิที่ไม่
สามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้
รายการปรับปรุงภาษีเงินได้ของปีก่อน
อื่น ๆ
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
อัตราภาษีเงินได้ถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
7,561,516
9,055,751

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
5,111,737
6,303,124

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

1,512,303

1,811,150

1,022,347

1,260,625

(13,367)
37
(1,319)

(23,936)
(4,661)

(969,905)
-

(1,181,785)
-

1,497,654

1,782,553

52,442

78,840

ร้อยละ 19.81 ร้อยละ 19.68

ร้อยละ 1.03

ร้อยละ 1.25
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เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
ดอกเบี้ยรับที่หยุดรับรู้รายได้
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
การบันทึกสัญญาเช่าการเงิน
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
(กาไร) ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริงจากตราสาร
อนุพันธ์
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์
ค่านายหน้าและค่าใช้จา่ ยทางตรงที่เกิดขึ้น
เมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
ดอกผลเช่าซื้อรับล่วงหน้า
การลดทุนของบริษัทย่อย
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน
อื่น ๆ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบการเงินรวม
ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์/
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่
แสดงในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
391,269
838,399
(447,130)
124,910
42,846
42,846
34,788
39,063
(4,275)
(4,663)
168
55
113
(2,319)
10,719
55,655
(44,936)
4,971
(69,190)
(75,889)
6,699
(6,411)
(12)
12
150
(1,441)
(295,261)
(961)

(4,722)
(296,051)
(17,385)

3,281
-

205
-

-

(214)

214

(2,131)

(131,109)

-

(10,915)

-

(370,862)
46,727
101,877
21,435
581,072
308,945
95,422
766,444

(615,105)
49,173
197,238
25,048
694,211
295,862
139,578
1,324,904

244,243
(2,446)
(95,361)
(3,613)
(113,139)
12,622
(44,156)
(455,941)

(22,779)
26,710
18,017
3,613
87,811
81,825
10,182
320,091
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(หน่วย: พันบาท)

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน
อื่น ๆ
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบการเงินรวม
ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์/
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่
แสดงในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
(81)
(81)
(6)
(6)
(1,757)
(1,757)
(1,200)
2,687
507

-

2,687
-

-

46,970
(21,343)
(24,862)
(1,018)
1,097

-

39,774
(21,343)
(17,251)
(1,018)
1,005

17,406
5,214
202
21,622
(หน่วย: พันบาท)

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ส่วน (เกิน) ต่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์/หนี้สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทแี่ สดงใน
ส่วนของกาไรหรือขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
34,483
34,483
21,732
21,732
(41,622)
(39,177)
(2,445)
(3,294)
(92,082)
(76,413)

(92,082)
(76,573)

-

-

307

(10,447)

-

-
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์/หนี้สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทแี่ สดงใน
ส่วนของกาไรหรือขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์
การลดทุนของบริษัทย่อย
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน
อื่นๆ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(21,440)
21,435
297,228
58,348
824
202,800

21,435
268,696
53,179
146,763

(10,992)
28,532
2,399
824
52,801

2,398
13,656
12,760

4.34 กาไรต่อหุน้
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วย
จานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่ออกอยู่ในระหว่างปี ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเท่าเทียมผู้ถื อ
หุ้นสามัญทุกประการ
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
6,063,48 7,270,23
3
3
800,655
800,655
7.57
9.08

กาไรส่วนทีเ่ ป็นของผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ (พันบาท)
จานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (พันหุ้น)
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
5,059,29 6,224,28
5
4
800,655
800,655
6.32
7.77

4.35 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
บริษัท ไฮเวย์ จากัด

ความสัมพันธ์
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
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ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จากัด
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จากัด
บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จากัด
บริษัท ออล-เวย์ส จากัด
บริษัท ไพรมัส ลีสซิ่ง จากัด (อยู่ระหว่างการชาระบัญชี)
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ทิสโก้ จากัด (1)
บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จากัด

ความสัมพันธ์
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทร่วมค้า

(1) จดทะเบียนเสร็จการชาระบัญชีกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
ยอดคงค้าง
กรรมการและพนักงานระดับชั้นบริหารตั้งแต่ผู้จดั การฝ่ายขึ้นไป
เงินให้สินเชื่อ (2)
เงินรับฝาก
กิจการที่กรรมการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ
มีอิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญ
เงินรับฝาก
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารสาคัญ
เงินรับฝาก

23,839
513,190

22,366
363,369

147,902

510,516

35,880

35,571

(2) รวมเงินให้สินเชื่อสวัสดิการพนักงานและเงินให้สินเชื่อทั่วไป

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และการเคลื่อนไหว
ของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
เพิ่มขึ้น
ลดลง
2563
บริษัทย่อย
เงินให้กู้ยืม
บริษัท ไฮเวย์ จากัด
2,210,000
1,420,000
(450,000)
3,180,000
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ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม เงื่อนไขและนโยบายในการกาหนดราคา
2563
2562
รายการที่เกิดขึน้ ในระหว่างปี
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริษัทย่อย
ดอกเบี้ยรับ
58,417
56,690 เที ย บเคี ย งกั บ เงื่ อ นไขและราคาที่ ใ ช้ กั บ
ลูกค้ารายอื่น
รายได้จากการบริหารความเสี่ยงและ
2,145,465
2,185,213 เป็ นไปตามราคาตลาดและ/หรื อค านวณ
การเงินงานบริหารทรัพยากรบุคคล
จากค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง และเป็ น ไป
และงานด้านธุรการ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดย ธปท.
รายได้คา่ เช่า
75,987
80,246 เที ย บเคี ย งกั บ เงื่ อ นไขและราคาที่ ใ ช้ กั บ
ลูกค้ารายอื่น
ค่าใช้จา่ ยค่าบริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับ
315,000
292,000 คานวณจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและ
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดโดย ธปท.
ค่าใช้จา่ ยฝึกอบรมพนักงาน
6,528
9,566 อ้างอิงกับราคาของผู้ให้บริการรายอื่น
ดอกเบี้ยจ่าย
19,589
127 เที ย บเคี ย งกั บ เงื่ อ นไขและราคาที่ ใ ช้ กั บ
ลูกค้ารายอื่น
ค่าใช้จา่ ยอื่น
1,527
1,688 เที ย บเคี ย งกั บ เงื่ อ นไขและราคาที่ ใ ช้ กั บ
ลูกค้ารายอื่น
ในเดื อนพฤษภาคม 2563 บริษั ทฯได้ ซื้อเงินลงทุ นในตราสารหนี้ ภาคเอกชนที่ มีปั ญหาเกี่ ยวกั บฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานจานวนเงินรวม 372 ล้านบาท จากกองทุนรวมภายใต้การบริหารโดยบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจจัดการกองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษั ทฯได้พิจารณาตั้งค่ าเผื่อผลขาดทุ นด้านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้ นจานวน 164 ล้านบาท
โดยอ้างอิงมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเฉลี่ยที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสาคัญ
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะสั้น และผลประโยชน์อื่นที่
ให้แก่กรรมการและผู้บริหารสาคัญ ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2563
2562
769
773
61
60
145
145
975
978

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2563
2562
458
467
32
32
107
107
597
606

4.36 ส่วนงานดาเนินงาน
ข้อมูลส่วนงานดาเนินงานที่นาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดาเนินงาน
ของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงานของบริษัทฯคือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้
เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการบริหารงาน กลุ่มบริษัทแบ่งการดาเนินธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ดังนี้
1. กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ให้บริการทางการเงินภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยให้บริการผ่าน
สานักงานใหญ่ของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) และสาขาของธนาคารฯ
2. กลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ ให้บริการทางการเงินภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยให้บริการในประเทศผ่าน
สานักงานใหญ่และสาขาของบริษัทย่อยทั้งในกรุงเทพมหานครและทุกภูมิภาค
3. กลุ่มธุรกิจจัดการกองทุน ให้บริการทางการเงินประเภทธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน
4. ส่วนงานสนับสนุน ให้บริการด้านงานกากับดูแลและงานสนับสนุนของกลุ่มบริษัท
กลุ่มบริษัทได้รวมส่วนงานดาเนินงานที่มีลักษณะเชิงเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกันและมีความคล้ายคลึงกันในลักษณะอื่น ๆ
ตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ผู้มีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงานสอบทานผลการดาเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วน
งานโดยพิจารณาจากกาไรหรือขาดทุนจากการดาเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัด
กาไรหรือขาดทุนจากการดาเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทบริหารงานด้านภาษีเงินได้ของ
ทั้งกลุ่ม ดังนั้น ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มีการปันส่วนให้แต่ละส่วนงานดาเนินงาน
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
ยอดคงค้าง
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริษัทย่อย
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี้
บริษัท ไฮเวย์ จากัด
เงินปันผลค้างรับ
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
บริษัท ไฮเวย์ จากัด
บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จากัด
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จากัด
บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จากัด
สินทรัพย์อื่น
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จากัด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
หนี้สินอื่น
บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จากัด
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17,382

1,098,448

3,180,000

2,210,000

1,888,978
340,000
629,996
416,500
374,987
159,995
34,498

4,100,464
75,000
699,996
550,000
384,987
49,999
17,499

126,221
-

120,398
24
53
365

3,780,000

-

179
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สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ธุรกิจ
หลักทรัพย์
จัดการ
ส่วนงาน
รวม
กองทุน
สนับสนุน
ส่วนงาน

ธุรกิจ
ธนาคาร
พาณิชย์
และสินเชื่อ

ธุรกิจ
หลักทรัพย์

17,074
637

777
250

1,736
(40)

(151)
9,202

17,711

1,027

1,696

12,781
4,455
475

26
873
128

17,711

รายได้
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้
ผลการดาเนินงาน:
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้จากการดาเนินงานอื่น ๆ
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่
และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายตัด
บัญชี
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และ
ขาดทุนจากการด้อยค่า
รวมค่าใช้จ่ายจากการ
ดาเนินงาน
กาไรตามส่วนงานก่อน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(หน่วย: ล้านบาท)

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงิน
รวม

19,436
10,049

(10,049)

19,436
-

9,051

29,485

(10,049)

19,436

7
1,684
5

(22)
984
8,089

12,792
7,996
8,697

(1,811)
(8,238)

12,792
6,185
459

1,027

1,696

9,051

29,485

(10,049)

19,436

(1,562)
(7,539)

(84)
(841)

(28)
(657)

(793)
(1,854)

(2,467)
(10,891)

997
3,090

(1,470)
(7,801)

(1,105)

-

-

-

(1,105)

(4)

(1,109)

(10,206)

(925)

(685)

(2,647)

(14,463)

4,083

(10,380)

7,505

102

1,011

6,404

15,022

(5,966)

9,056

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย
กาไรสาหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทฯ

(1,783)
(3)
7,270
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ข้อมูลสินทรัพย์รวมของส่วนงานของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์รวมของ
ส่วนงาน
ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์สุทธิ

ธุรกิจ
ธนาคาร
พาณิชย์
และสินเชื่อ

ธุรกิจ
หลักทรัพย์

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
จัดการ
กองทุน

272,267

3,392

1,412

31,087

308,158

(32,715)

275,443

910

18

249

847

2,024

898

2,922

ส่วนงาน
สนับสนุน

รวมส่วนงาน

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงิน
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์รวมของ
ส่วนงาน
ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์สุทธิ

ธุรกิจ
ธนาคาร
พาณิชย์
และสินเชื่อ

ธุรกิจ
หลักทรัพย์

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
จัดการ
กองทุน

291,429

2,806

1,464

32,767

328,466

(30,323)

298,143

939

18

250

826

2,033

951

2,984

ส่วนงาน
สนับสนุน

รวมส่วนงาน

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงิน
รวม

4.37 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯและบริษัทย่อย 8 แห่งและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทฯและบริษัทย่อยและพนักงานจ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 - 15
ของเงินเดือน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในข้อบังคับของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนสารองเลี้ยงชีพของบริษัทฯและบริษัทย่อย 8
แห่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด และกองทุนสารองเลี้ยงชีพของบริษัทย่อยอีก 1 แห่งบริหารโดย
ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน) และจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าวในระหว่าง
ปี 2563 และ 2562 กลุ่ มบริ ษั ทรั บรู้ เงิ นสมทบดั งกล่ าวเป็ นค่ าใช้ จ่ ายจ านวน 320 ล้ านบาท และ 301 ล้ านบาท ตามลาดั บ
(งบการเงินเฉพาะกิจการ 48 ล้านบาท และ 45 ล้านบาท ตามลาดับ)
4.38 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
4.38.1 การรับอาวัล การค้าประกัน และภาระผูกพัน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
การค้าประกันอื่น
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (หมายเหตุฯข้อ 4.39.5)

2562

อื่น ๆ

497,316
20,000
1,189,528
1,338,700

482,094
46,439
917,044
548,509

รวม

3,045,544

1,994,086
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4.38.2 คดีฟ้องร้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีคดีซึ่งบริษัทย่อยถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจานวนรวมประมาณ 392 ล้านบาท
และ 314 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งผลของคดียังไม่เป็นที่สิ้นสุด ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่าจะไม่ได้รับผลเสียหายอย่าง
เป็นสาระสาคัญจากคดีฟ้องร้องดังกล่าว
4.38.3 ภาระผูกพันอื่น
ก) บริษัทย่อยมีภาระผู กพันที่เกี่ ยวเนื่องกับสัญญาบริการด้านคอมพิวเตอร์ในการจ่ ายค่ าบริ การตามอัตราคงที่และ
อัตราผันแปรกับปริมาณและประเภทของการบริการตามที่ระบุในสัญญา
ข)

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารมีการรับประกันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาโอนขายลูกหนี้ สินเชื่อส่วนบุคคล
โดยการรับประกันดังกล่าวมีกาหนดเวลา 3 ปีภายหลังการโอนขาย ซึ่งจะครบกาหนดภายในเดือนมิถุนายน 2564

4.39 การบริหารความเสี่ยง
4.39.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อที่คู่สัญญาหรือผู้กู้ยืมไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงใน
สัญญาทาให้ไม่สามารถชาระหนี้ที่มีต่อกลุ่มบริษัทเมื่อครบกาหนดได้ หรือจงใจไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่จะชาระหนี้ให้กับกลุ่ม
บริษัท ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อหากเกิดขึ้นโดยไม่มหี ลักประกันคุ้มครองจะมีผลทาให้กลุ่มบริษัทต้องกันสารองหนี้สูญมาก
ขึ้น อันจะส่งผลต่อกาไรสุทธิและเงินกองทุนของกลุ่มบริษัท
แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อในภาพรวมของพอร์ต
สินเชื่อ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการกาหนดกลยุทธ์ หลักเกณฑ์ และข้อจากัดต่าง ๆ ในการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ
รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีหน้าที่ในการติดตามและ
ทบทวนความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อในระดับภาพรวม รวมถึงรายงานข้อมูลความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อที่มีความสาคัญให้แก่
คณะกรรมการบริษัทฯได้รับทราบ โดยมีคณะกรรมการกากับความเสี่ยงทาหน้าที่ให้คาแนะนาคณะกรรมการของบริษัทฯ
เกี่ยวกับกรอบการกากับดูแลความเสี่ยง ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงรวมถึ งหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงปฏิบัติตาม
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ทบทวนและสอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์
การบริหารความเสี่ ยงโดยรวม รวมถึงการรายงานฐานะความเสี่ยงต่ อคณะกรรมการของบริษั ทฯพร้อมทั้งมีส่วนร่วมใน
การประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
ในขณะที่ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อเฉพาะด้านในระดับรายการอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะอนุกรรมการพิจารณา
สินเชื่อ และคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อจะทาหน้าที่ดูแลการพิจารณา
และอนุมัติสินเชื่อ สาหรับธุรกรรมที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่าสามารถได้รับการพิจารณาจากบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อดูแลความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มี
ปัญหาจะทาหน้าที่ติดตามและจัดการกับการค้างชาระของสินเชื่อที่มีปัญหาและทรัพย์สินรอการขายอย่างใกล้ชิด
กระบวนการประเมินความเสี่ยงที่ประกอบด้วยการจัดอันดับเครดิต การวิเคราะห์การผิดนัดชาระการวิเคราะห์การกระจุกตัวของ
สินเชื่อ และเงินกองทุนที่ใช้ในการรองรับความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่สาคัญของกลุ่มบริษัทโดยกลุ่มบริษัท
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ได้ตระหนักถึงความสาคัญของกระบวนการประเมินความเสี่ยง ดังนั้น การดาเนินงานด้านเครดิตทั้งหมดจะอยู่ภายใต้กระบวนการ
อนุมัติสินเชื่อที่เป็นมาตรฐานโดยอาศัยหลักเกณฑ์ในการจัดอันดับเครดิตของสินเชื่อต่าง ๆ ในส่วนของสินเชื่อรายย่อยได้ใช้การ
จัดอันดับเครดิตโดยการพิจารณาถึงลักษณะที่คล้ายคลึงกันของสินเชือ่ แต่ละรายโดยอาศัยการพิจารณาข้อมูลในภาพรวม สาหรับ
การพิจารณาอันดับเครดิตของสินเชื่อธุรกิจได้พิจารณาถึงลักษณะความเสี่ยงที่แตกต่างกันของแต่ละรายธุรกรรม
การจัดการด้านความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเป็นอีกปัจจัยสาคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมการกระจุกตัวของสินเชื่อได้ถูกจัดทาโดยคานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดาเนิน
ธุรกิจและเงินกองทุนของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีมาตรการและข้อจากัดของการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่ทั่วถึง
และรัดกุม ซึ่งดูแลความเสี่ยงทั้งในระดับภาพรวมของพอร์ตสินเชื่อและระดับรายการ รวมถึงการติดตามและจัดการกับสินเชื่อที่มี
ปัญหาและทรัพย์สินรอการขาย
ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต
ตารางด้านล่างนี้แสดงฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตสาหรับเครื่องมือทางการเงินที่รับรู้และยังไม่รับรู้ ฐานะเปิดต่อ
ความเสี่ ยงสู งสุ ดเป็ นมูลค่ าขั้ นต้นของเครื่ องมื อทางการเงิ นโดยไม่ ค านึ งถึงหลักประกั นและการด าเนิ นการใด ๆ เพื่อเพิ่ ม
ความน่าเชื่อถือ
สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต คือ มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น
ก่อนหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สาหรับภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อซึ่งไม่สามารถยกเลิกได้ตลอดอายุของสินเชื่อนั้น ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต คือ
จานวนตามข้อตกลงการให้กู้ยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต มีดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
(สินทรัพย์)
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย
วิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลูกหนี้สานักหักบัญชี
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อ
รวมฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต

38,213

45,300

17

1,098

9,953

-

206

-

12
226,714
1,058
292
276,242
1,339
277,581

12
7,997
244,067
1,164
1
298,541
595
299,136

3,180
3,403
3,403

2,210
3,308
3,308
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หลักประกันและการดาเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
กลุ่ม บริษั ทมีห ลัก ประกันที่ ถือ ไว้แ ละการดาเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่ม ความน่า เชื่ อถือ โดยรายละเอี ยดของฐานะเปิ ดต่ อ
ความเสี่ยงที่มีหลักประกันที่กลุ่มบริษัทถือไว้สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละประเภท มีดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ

ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่มี
หลักประกันณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประเภทของหลักประกันหลัก
33,502
พันธบัตร
224,979
ยานพาหนะ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เงินฝาก หลักทรัพย์

การวิเคราะห์คุณภาพด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านเครดิต เป็นความเสี่ยงที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญาจะไม่สามารถปฏิบัติได้ตามสัญญาส่งผลให้กลุ่มบริษัทขาดทุน
กลุ่มบริษัทกาหนดนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงด้านเครดิต โดยทาการวิเคราะห์เครดิตจากข้อมูลของลูกค้ า และ
ติดตามสถานะของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
ตารางด้านล่าง แสดงข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน จานวนเงินที่แสดงในตารางสาหรับ
สินทรัพย์ทางการเงิน คือ มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น (ก่อนหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) และสาหรับ
ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อ คือ จานวนที่มีภาระผูกพัน

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่ไม่มี
การเพิ่มขึ้น
อย่างมี
นัยสาคัญของ
ความเสี่ยง
ด้านเครดิต
(12-mth ECL)
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
(สินทรัพย์)
Investment grade
Non-investment grade
รวม
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
Investment grade
Non-investment grade
รวม
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมี
สินทรัพย์ทาง
นัยสาคัญของ การเงินที่มีการ
ความเสี่ยง
ด้อยค่าด้าน
ด้านเครดิต
เครดิต
(Lifetime ECL - (Lifetime ECL not credit
credit
impaired)
impaired)
รวม

38,213
38,213
1

-

-

38,213
38,213
1

9,722
9,722
-

-

231
231
191

9,722
231
9,953
191
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สินทรัพย์ทาง
การเงินที่ไม่มี
การเพิ่มขึ้น
อย่างมี
นัยสาคัญของ
ความเสี่ยง
ด้านเครดิต
(12-mth ECL)
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจาหน่าย
Investment grade
Non-investment grade
รวม
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ค้างชาระ 0 วัน
ค้างชาระ 1 - 30 วัน
ค้างชาระ 31 - 60 วัน
ค้างชาระ 61 - 90 วัน
ค้างชาระมากกว่า 90 วันขึ้นไป
รวม
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สารองส่วนเกิน
รวมค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

-

-

12
12
12

12
12
12

179,250
11,327
190,577
5,393

8,228
8,900
9,805
3,263
30,196
3,689

364
365
275
178
4,759
5,941
1,688

187,842
20,592
10,080
3,441
4,759
226,714
10,770
1,056
11,826

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่ไม่มี
การเพิ่มขึ้น
อย่างมี
นัยสาคัญของ
ความเสี่ยง
ด้านเครดิต
(12-mth ECL)
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า
ค้างชาระ 0 วัน
ค้างชาระ 1 - 30 วัน
ค้างชาระ 31 - 60 วัน
ค้างชาระ 61 - 90 วัน
ค้างชาระมากกว่า 90 วันขึ้นไป
รวม
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมี
สินทรัพย์ทาง
นัยสาคัญของ การเงินที่มีการ
ความเสี่ยง
ด้อยค่าด้าน
ด้านเครดิต
เครดิต
(Lifetime ECL - (Lifetime ECL not credit
credit
impaired)
impaired)
รวม

1,058
1,058
-
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมี
สินทรัพย์ทาง
นัยสาคัญของ การเงินที่มีการ
ความเสี่ยง
ด้อยค่าด้าน
ด้านเครดิต
เครดิต
(Lifetime ECL - (Lifetime ECL not credit
credit
impaired)
impaired)
รวม
-

-

1,058
1,058
-
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สินทรัพย์ทาง
การเงินที่ไม่มี
การเพิ่มขึ้น
อย่างมี
นัยสาคัญของ
ความเสี่ยง
ด้านเครดิต
(12-mth ECL)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมี
สินทรัพย์ทาง
นัยสาคัญของ การเงินที่มีการ
ความเสี่ยง
ด้อยค่าด้าน
ด้านเครดิต
เครดิต
(Lifetime ECL - (Lifetime ECL not credit
credit
impaired)
impaired)
รวม

ลูกหนี้สานักหักบัญชี
ค้างชาระ 0 วัน
ค้างชาระ 1 - 30 วัน
ค้างชาระ 31 - 60 วัน
ค้างชาระ 61 - 90 วัน
ค้างชาระมากกว่า 90 วันขึ้นไป
รวม
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

292
292
-

-

-

292
292
-

ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อ
ค้างชาระ 0 วัน
ค้างชาระ 1 - 30 วัน
ค้างชาระ 31 - 60 วัน
ค้างชาระ 61 - 90 วัน
ค้างชาระมากกว่า 90 วันขึ้นไป
รวม
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

1,339
1,339
15

-

-

1,339
1,339
15

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ทาง
สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ
การเงินที่ไม่มี
เพิ่มขึ้นอย่างมี
สินทรัพย์ทาง
การเพิ่มขึ้น
นัยสาคัญของ การเงินที่มีการ
อย่างมี
ความเสี่ยง
ด้อยค่าด้าน
นัยสาคัญของ
ด้านเครดิต
เครดิต
ความเสี่ยง
(Lifetime ECL - (Lifetime ECL ด้านเครดิต
not credit
credit
(12-mth ECL)
impaired)
impaired)
รวม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
(สินทรัพย์)
Investment grade
Non-investment grade
รวม
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

17
17
-
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ทาง
สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ
การเงินที่ไม่มี
เพิ่มขึ้นอย่างมี
สินทรัพย์ทาง
การเพิ่มขึ้น
นัยสาคัญของ การเงินที่มีการ
อย่างมี
ความเสี่ยง
ด้อยค่าด้าน
นัยสาคัญของ
ด้านเครดิต
เครดิต
ความเสี่ยง
(Lifetime ECL - (Lifetime ECL ด้านเครดิต
not credit
credit
(12-mth ECL)
impaired)
impaired)
รวม
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
Investment grade
Non-investment grade
206
206
รวม
206
206
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
164
164
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ค้างชาระ 0 วัน
ค้างชาระ 1 - 30 วัน
ค้างชาระ 31 - 60 วัน
ค้างชาระ 61 - 90 วัน
ค้างชาระมากกว่า 90 วันขึ้นไป
รวม
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

3,180
3,180
4

-

-

3,180
3,180
4

กลุ่มบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบรวมศูนย์ภายใต้แนวทางการกากับแบบรวมกลุ่มของ ธปท. กลุ่มบริษัทกาหนด
นโยบายบริ หารความเสี่ ยงและวิ ธี การในการควบคุ มสิ นเชื่ อที่ เหมาะสมตั้ งแต่ ขั้ นตอนของการพิ จารณาอนุ มั ติ สินเชื่ อ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความสามารถในการชาระหนี้ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้นาระบบ Credit Scoring มาใช้กับสินเชื่อ
เช่าซื้อรายย่อยโดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้สะท้อนความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการสอบทานสินเชื่อเพื่อตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสินเชื่อเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไข
สินเชื่อที่จะเป็นปัญหาในอนาคต ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสาคัญจากการให้สินเชื่อ
และการค้าประกันการกู้ยืมนี้ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อรวมของกลุ่มบริษัทมีการกระจุกตัวอยู่ในระดับต่าเนื่องจากกลุ่มบริษัท
มีฐานลูกค้าที่หลากหลายและมีลูกค้ารายย่อยอยู่จานวนมากราย จานวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้
สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน
คุณภาพของความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่มาจากเงินให้สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อของบริษัทย่อยที่
ประกอบธุรกิจการธนาคาร ซึ่งบริษัทย่อยมีการพิจารณาความเสี่ยงของลูกหนี้ตามสัญญา เช่าซื้อ ดังนี้
ความเสี่ยงของสินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อที่ไม่เกินกาหนดชาระของบริษัทย่อยสามารถจาแนกคุณภาพของความเสี่ยงจากการ
ให้สินเชื่อออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ สินเชื่อที่มีคุณภาพสูงมาก สินเชื่อที่มีคุณภาพสูง และสินเชื่อที่มีคุณภาพปานกลาง โดย
กาหนดตามประมาณการค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ สินเชื่อทีม่ ีคุณภาพสูงมาก หมายถึง
สินเชื่อที่มีค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.2 ของยอดสินเชื่อในกลุ่ม
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สินเชื่อที่มีคุณภาพสูง หมายถึง สินเชื่อที่มีค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี ระหว่างร้อยละ 0.2 ถึง
ร้อยละ 2 และสินเชื่อที่มีคุณภาพปานกลาง หมายถึง สินเชื่อที่มีค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี
มากกว่าร้อยละ 2
ความเสี่ยงของสินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อของบริษัทย่อยจาแนกตามคุณภาพของสินเชื่อได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
สินเชื่อที่ยังไม่เกินกาหนดชาระ
สินเชื่อที่มีคุณภาพสูงมาก
สินเชื่อที่มีคุณภาพสูง
สินเชื่อที่มีคุณภาพปานกลาง
รวม
สินเชื่อที่เกินกาหนดชาระระหว่าง 31 วัน ถึง 90 วัน
สินเชื่อที่เกินกาหนดชาระมากกว่า 90 วัน
รวมทั้งหมด

53,570
45,175
3,616
102,361
19,418
2,741
124,520

56,241
52,635
11,603
120,479
11,569
2,798
134,846

4.39.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงของราคา คื อ ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ นจากการเปลี่ ยนแปลงของราคาของตราสารและ
อัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะมีผลทาให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือเงินกองทุนของกลุ่มบริษัท เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงของราคาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่
เหมาะสมจะถูกนามาประยุกต์ใช้ โดยความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของ
กลุ่มบริษัทจะถูกประเมินโดยการใช้แบบจาลอง Value at Risk (VaR) รวมถึงวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะของความเสี่ยงแต่
ละประเภท นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังได้ใช้กระบวนการทดสอบย้อนหลัง (Back Testing) ในการตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบจ าลอง Value at Risk และการประเมิ น ความเสี่ ย งภายใต้ ภาวะวิ ก ฤติ (Stress Testing) เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการวั 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 ทั้ ง นี้ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ น
การทาธุรกรรมรวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์จะต้องได้รับการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการอย่างเพียงพอ
4.39.2.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีราคาซื้อขายในตลาด
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มบริษัทที่มีราคาซื้อขายในตลาด ณ วันที่ใน
งบการเงินประเมินโดยแบบจาลองภายในตามหลักการ Value at Risk ค่าความเสี่ยงที่คานวณได้จากแบบจาลอง Value at
Risk เป็นค่าที่ใช้ประมาณมูลค่าความสูญเสียสูงสุดที่อาจจะเกิดขึ้น ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ในกรณีที่คงสถานะของ
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีราคาซื้อขายในตลาดเป็นระยะเวลา 1 ปี แสดงดังนี้
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งบการเงินรวม
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
ของราคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีราคาซื้อขายในตลาด
ตราสารทุน
ตราสารหนี้
เงินตราสกุลต่างประเทศ

348
4
60

235
4
31

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
ของราคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
151
60

114
31

4.39.2.2 ความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สินที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สินที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ประเมินจากความอ่อนไหวของรายได้
ดอกเบี้ยสุทธิในระยะเวลา 1 ปี ต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ภายใต้โครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินที่อ่อนไหวต่อ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ในงบการเงิน โดยกาหนดให้การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
เกิดขึ้นทันทีและยังไม่พิจารณาถึงการขยายตัวตามปกติของสินทรัพย์และหนี้สิน แสดงดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ความอ่อนไหวของ
ความอ่อนไหวของ
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิม่ ขึ้น (ลดลง) รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยขึ้นร้อยละ 1
102.44
(23.28)
(21.34)
(22.18)
ดอกเบี้ยลงร้อยละ 1
(102.44)
23.28
21.34
22.18
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวของธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปของอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะ
แสดงถึงสภาพของการดาเนินธุรกิจที่แท้จริงได้ดีกว่า ความอ่อนไหวของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เกิดขึ้นจะน้อยกว่าผลกระทบต่อ
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิจากการวิเคราะห์ขา้ งต้น นอกจากนี้ความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สินที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยที่แสดงนี้ไม่ได้นับรวมถึงสถานะของตราสารหนี้ที่มีราคาซื้อขายในตลาด ซึ่งได้แสดงไว้ในส่วนของความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงของราคาของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีราคาซื้อขายในตลาดแล้ว
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4.39.2.3 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องมือทางการเงินที่สาคัญดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน

รายการ

มีอัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตรา
ตลาด

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ
สินทรัพย์อื่น - ลูกหนี้สานักหักบัญชี
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
หนี้สินอื่น - เจ้าหนี้สานักหักบัญชี
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มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

132

34,591

1,220
3,490

1,220
38,213

36,336
-

4,691
179,168
-

2,173
62
5,262
11,210
1,058
292

2,173
62
9,953
226,714
1,058
292

36,468

218,450

24,767

279,685

52,805
343
-

149,953
5,326
12,826
829
-

715
138
1,285
1,033
736
310

203,473
5,807
1,285
12,826
829
1,033
736
310

53,148

168,934

4,217

226,299

เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน

รายการ

มีอัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตรา
ตลาด

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (1)
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ
สินทรัพย์อื่น - ลูกหนี้สานักหักบัญชี
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
หนี้สินอื่น - เจ้าหนี้สานักหักบัญชี

มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

307
25,960
-

43,001
2,745
207,994
-

1,103
1,992
22
6,618
10,113
1,164
1

1,103
45,300
22
9,363
244,067
1,164
1

26,267

253,740

21,013

301,020

39,772
214
-

175,645
4,337
25,017
-

668
105
307
821
1,006
339

216,085
4,656
307
25,017
821
1,006
339

39,986

204,999

3,246

248,231

(1) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึน้ ลงตามอัตราตลาดและมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ได้รวมเงินให้สินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คง
ค้าง
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน

รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด

หนี้สินทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยค้างจ่าย

มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่

ไม่มีดอกเบี้ย

17

-

-

17

-

206
3,180

890
-

890
206
3,180

17

3,386

890

4,293

-

3,780
1,629
1
-

1

3,780
1,629
1
1

-

5,410

1

5,411

รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน

รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด

หนี้สินทางการเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
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มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่

ไม่มีดอกเบี้ย

6
-

1,092
2,210

837
-

1,098
837
2,210

6

3,302

837

4,145

-

6,300
-

17

6,300
17

-

6,300

17

6,317

รวม

เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
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เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่แยกตามวันที่ครบกาหนดหรือวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มี
การกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) โดยนับจากวันที่ในงบการเงินได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ระยะเวลาการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกาหนด
รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและ
เงินกู้ยืม

หนี้สินตามสัญญาเช่า

0 - 3 เดือน

3 - 12 เดือน

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ

1
36
4,647

34,590
2,210
14,053

2,272
38,217

173
103,585

18,666

34,591
4,691
179,168

0.549
1.8251
8.2204

4,684

50,853

40,489

103,758

18,666

218,450

466

84,431

64,812

244

-

149,953

1.1282

400

1,221

392

3,313

-

5,326

1.4777

37
-

3,949
-

180

2,220
574

6,620
75

12,826
829

3.4090
2.5040

903

89,601

65,384

6,351

6,695

168,934

เมื่อทวงถาม

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

0 - 3 เดือน

3 - 12 เดือน

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ

1
4,493

43,000
2,131
16,071

611
42,742

3
118,702

25,986

43,001
2,745
207,994

1.3172
1.6729
8.0085

4,494

61,202

43,353

118,705

25,986

253,740

2,744

89,955

82,251

695

-

175,645

1.8088

-

1,636

368

2,333

-

4,337

0.8304

37

6,300

12,000

-

6,680

25,017

2.7367

2,781

97,891

94,619

3,028

6,680

204,999

เมื่อทวงถาม
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ระยะเวลาการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกาหนด
รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
หนี้สินทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและ
เงินกู้ยืม
หนี้สินตามสัญญาเช่า

เมื่อทวงถาม

0 - 3 เดือน

3 - 12 เดือน

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ
3.3391
1.7500

11
3,180

-

25
-

170
-

-

206
3,180

3,191

-

25

170

-

3,386

3,780

-

-

-

-

3,780

1.3970

-

1,629
-

-

1

-

1,629
1

0.8439
2.3326

3,780

1,629

-

1

-

5,410
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ระยะเวลาการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกาหนด
รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

เมื่อทวงถาม

0 - 3 เดือน

3 - 12 เดือน

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ

0.7500
2.0000

1,092
2,210

-

-

-

-

1,092
2,210

3,302

-

-

-

-

3,302

-

6,300

-

-

-

6,300

-

6,300

-

-

-

6,300

หนี้สินทางการเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและ
เงินกู้ยืม

1.7662

4.39.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในการ ชาระเงินเมื่อครบกาหนด
เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนใหม่มาให้ได้เพียงพอต่อความต้องการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งอาจทาให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษัทได้ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอก โดยปัจจัยภายในขึ้นอยู่กับโครงสร้ างของสินทรัพย์และหนี้สินและการสารองสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อนามาใช้
รองรับความต้องการ ส่วนปัจจัยภายนอกขึ้นอยู่กับภาวะสภาพคล่องของตลาดและความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงินเป็นหลัก
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แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยหน่วยงานบริหารเงินจะ
ทาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการจัดการฐานะสภาพคล่องในแต่ละวันให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคาร รวมถึงตามเกณฑ์ข องทางการ หน่วยงานบริหารความเสี่ยงจะติดตามและ
ควบคุมการดารงฐานะสภาพคล่องของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามขอบเขตที่กาหนด
นโยบายหลักในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องประกอบด้วย การบริหารจัดการโครงสร้างกระแสเงินสด การกระจุกตัว
ของเงินฝาก สินทรัพย์สภาพคล่อง รวมถึงแผนฉุกเฉินเพื่อการบริหารสภาพคล่องในยามวิกฤติ (Emergency Contingency
Plan) กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้พิจารณาถึงสภาพคล่องในตลาด รวมทั้งผลกระทบต่อสถานะ
ความเสี่ยงของบริษทั ย่อยในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้คาดการณ์ขึ้น ในส่วนของความเสี่ยงจากความไม่สอดคล้อง
กันของกระแสเงินสดจากสินทรัพย์และหนี้สินตามอายุสัญญา (Maturity Mismatch) และระดับของสินทรัพย์สภาพคล่อง
สูงมีอย่างเพียงพอและจะถูกติดตามอย่างสม่าเสมอ การจัดหาแหล่งเงินทุนและการกระจุกตัวของแหล่งเงินทุนจะต้องถูก
วางแผนเพื่อให้ความเสี่ยงและผลตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้แผนฉุกเฉินสาหรับการบริหารจัดการสภาพ
คล่องในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจได้ถูกจัดทาขึ้นเพื่อให้ สามารถนามาใช้ได้ทันเวลา นอกจากเครื่องมือที่กล่าวไว้ข้างต้น
บริษัทย่อยยังกาหนดสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากและเงินกู้ ระดับของสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อควบคุมความเสี่ยง โดยฐานะ
ความเสี่ยงด้าน สภาพคล่องจะถูกติดตามอย่างสม่าเสมอเป็นรายวันและรายงานต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริษัทย่อยมีการพิจารณาสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพคล่องโดยพิจารณาทั้งสถานการณ์ของบริษัทย่อยและสถานการณ์
ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งระบบสถาบันการเงิน ซึ่งทาให้มีปริมาณเงินไหลออกจากบริษัทย่อยมากกว่าปกติ
บริษัทย่อยมีแหล่งที่มาของเงินทุนที่สาคัญจากการระดมเงินฝากเป็นหลัก โดยจากสถานการณ์ที่ผ่านมาเงินทุนจากเงินฝาก
ยังมีอัตราการเบิกถอนเมื่อครบอายุที่ต่า โดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะฝากเงินกับบริษัทย่อยต่อไป นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังมีหุ้นกู้
ทั้งประเภทไม่ด้อยสิทธิและด้อยสิทธิอีกจานวนหนึ่ง สาหรับการใช้ไปของเงินทุนนั้น ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของเงินให้สินเชื่อ
เป็นหลัก โดยเงินทุนส่วนหนึ่งจะดารงเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ทั้งนี้บริษัทย่อยมีวงเงิน
ที่อาจจะให้สินเชื่อภายในกลุ่มธุรกิจการเงินเพื่อเป็นการสนับสนุนสภาพคล่องยามจาเป็นสาหรับบริษัทในกลุ่ม
เมื่อครบกาหนดอายุสัญญา หนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทย่อยจะยังคงถูกนามาฝากใหม่ในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 90 โดยเฉลี่ย
ดังนั้น เมื่อพิจารณาพฤติกรรมดังกล่าวปริมาณเงินจะต่ากว่าข้อมูลตามระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกาหนด ทั้งนี้ ปริมาณ
หนี้สินที่มีระยะเวลาคงเหลือน้อยกว่า 3 เดือนส่วนหนึ่งนั้นเป็นเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ ซึ่งเงินฝากทั้งสอง
ประเภทดังกล่าวจะมีลักษณะไม่อ่อนไหวและไม่มีการเคลื่อนย้ายปริมาณเงินที่รวดเร็ว
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4.39.3.1 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

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารมีนโยบายในการดารงฐานะสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ภายในของบริษัทย่อย
โดยจะต้องสูงกว่าความต้องการสินทรัพย์สภาพคล่อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทย่อยมีสินทรัพย์
สภาพคล่องสูงกว่าความต้องการสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ภายใน นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังมีกระแสเงินสดจาก
การดาเนินงาน รวมถึงวงเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร ซึ่งเพียงพอที่จะรองรับความต้องการสภาพคล่องที่อาจจะเกิดขึ้น
4.39.3.2 วันที่ที่ครบกาหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันทีใ่ นงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย
ยุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ
สินทรัพย์อื่น - ลูกหนี้สานักหักบัญชี

เมื่อ
ทวงถาม

0 - 3 เดือน

3 - 12
เดือน

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มี
การด้อยค่า
ด้านเครดิต
(Nonperforming)

ไม่มี
กาหนด

รวม

1,220

-

-

-

-

-

-

1,220

3,623
มูลค่า
4,177

34,590

-

-

-

-

-

38,213

62
4,861
15,491

4,858
42,640

3
124,292

34,173

2,173
-

231
5,941

2,173
62
9,953
226,714

-

1,058
292

-

-

-

-

-

1,058
292

9,020

56,354

47,498

124,295

34,173

2,173

6,172

279,685
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
หนี้สินอื่น - เจ้าหนี้สานักหักบัญชี
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
การรับอาวัลตัว๋ เงินและ
การค้าประกันการกู้ยืม
ภาระผูกพันอื่น

เมื่อ
ทวงถาม

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มี
การด้อยค่า
ด้านเครดิต
(Nonperforming)

0 - 3 เดือน

3 - 12
เดือน

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

53,986
881
1,285
37
-

84,431
1,221
3,949
-

64,812
392
180

244
3,313
2,220
574

6,620
75

-

-

203,473
5,807
1,285
12,826
829

18
-

1,033
459
310

257
-

2
-

-

-

-

1,033
736
310

56,207

91,403

65,641

6,353

6,695

-

-

226,299

2
-

1,190

32
179

24
1,159

-

439
20

-

497
2,548
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กาหนด

รวม
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(หน่วย: ล้านบาท)
เมื่อ
รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ
สินทรัพย์อื่น - ลูกหนี้สานักหักบัญชี
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
หนี้สินอื่น - เจ้าหนี้สานักหักบัญชี
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
การรับอาวัลตัว๋ เงินและการค้าประกัน
การกู้ยืม
ภาระผูกพันอื่น

ทวงถาม

0 - 3 เดือน

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ไม่มี
3 - 12
เดือน
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
กาหนด

หนี้ที่ไม่ก่อให้
เกิดรายได้

รวม

1,103

-

-

-

-

-

-

1,103

2,299
4,004

43,001
22
6,331
16,986

1,662
45,442

3
136,114

35,687

1,367
-

5,834

45,300
22
9,363
244,067

-

1,164
1

-

-

-

-

-

1,164
1

7,406

67,505

47,104

136,117

35,687

1,367

5,834

301,020

43,184
319
307
37

89,955
1,636
6,300

82,251
368
12,000

695
2,333
-

6,680

-

-

216,085
4,656
307
25,017

25
-

821
556
339

418
-

7
-

-

-

-

821
1,006
339

43,872

99,607

95,037

3,035

6,680

-

-

248,231

2
-

1
917

32
90

21
489

-

426
76

-

482
1,572
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
หนี้สินทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยค้างจ่าย

เมื่อทวง
ถาม

0 - 3 เดือน

3 - 12 เดือน

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

สินทรัพย์
ทางการเงินที่มี
การด้อยค่า
ด้านเครดิต
(Nonperforming)

ไม่มี
กาหนด

รวม

17

-

-

-

-

-

-

17

3,180

-

-

-

-

890
-

206
-

890
206
3,180

3,197

-

-

-

-

890

206

4,293

3,780
-

1,629
1

-

1
-

-

-

-

3,780
1,629
1
1

3,780

1,630

-

1

-

-

-

5,411
(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
หนี้สินทางการเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ดอกเบี้ยค้างจ่าย

เมื่อ
ทวงถาม

0 - 3 เดือน

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ไม่มี
3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
กาหนด

หนี้ที่ไม่ก่อให้
เกิดรายได้

รวม

1,098
2,210

-

-

-

-

837
-

-

1,098
837
2,210

3,308

-

-

-

-

837

-

4,145

-

6,300
17

-

-

-

-

-

6,300
17

-

6,317

-

-

-

-

-

6,317
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สาหรับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง
(Liquidity Coverage Ratio) ของกลุ่มธุรกิ จทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษัทฯจะเปิดเผยใน Website ของ
บริษัทฯภายในเดือนเมษายน 2564
4.39.4 ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนจะได้รับผลกระทบในทางลบเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายถือฐานะดังกล่าว
4.39.5 ตราสารอนุพันธ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารมีนโยบายในการทาสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่ า งประเทศ (Foreign exchange contract) เพื่ อ เป็ นเครื่ องมื อ บริ หารความเสี่ ย งที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บสิ นทรั พ ย์ ท างการเงิ น
โดยบริษัทย่อยจัดประเภทตราสารอนุพันธ์เป็นเพื่อค้าและรับรู้มลู ค่ายุติธรรมเข้ากาไรหรือขาดทุน ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา
ปี 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสัญญา
(Notional amount)
1,190

กาไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
62
(หน่วย: ล้านบาท)

ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา
ปี 2563
4.40

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสัญญา
(Notional amount)
917

กาไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
22

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน - ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่า
ยุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
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เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าตาม
บัญชี

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า
ยุติธรรม
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกาไรหรือขาดทุน
ตราสารทุน
1,227
455
772
หน่วยลงทุน
946
890
56
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
62
62
เงินลงทุน - ตราสารหนี้
9,953
9,953
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
27
27
อาคารชุดสานักงาน
2,425
2,425
สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินสด
1,220
1,220
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
38,212
3,539
34,673
(1)
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
215,944
52,859
168,667
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ
1,058
1,058
สินทรัพย์อื่น - ลูกหนี้สานักหักบัญชี
292
292
หนี้สินทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินรับฝาก
203,473
53,520
149,953
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
5,808
1,125
4,683
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
1,285
1,285
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
12,826
12,228
หนี้สินตามสัญญาเช่า
829
829
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สุทธิ
1,033
1,033
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
736
7
729
หนี้สินอื่น - เจ้าหนี้สานักหักบัญชี
310
310
(1) มูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับไม่รวมสารองส่วนเกินจานวน 1,056 ล้านบาท
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รวม

1,227
946
62
9,953
27
2,425
1,220
38,212
221,526
1,058
292
203,473
5,808
1,285
12,228
829
1,033
736
310

เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าตาม
บัญชี

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1

ระดับ 2

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
22
22
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
253
253
ตราสารหนี้
7,997
7,997
หน่วยลงทุน
896
837
59
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
30
อาคารชุดสานักงาน
2,456
สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินสด
1,103
1,103
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
45,300
2,331
42,969
เงินลงทุนทั่วไป
217
(2)
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
236,913
53,810
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ
1,164
1,164
สินทรัพย์อื่น - ลูกหนี้สานักหักบัญชี
1
1
หนี้สินทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินรับฝาก
216,085
40,440
175,645
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
4,656
353
4,303
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
307
307
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
25,017
25,101
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ
821
821
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
1,006
8
998
หนี้สินอื่น - เจ้าหนี้สานักหักบัญชี
339
339
(2)
มูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับไม่รวมสารองส่วนเกินจานวน 3,563 ล้านบาท
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ระดับ 3

รวม

-

22

-

253
7,997
896

30
2,456

30
2,456

773
187,840
-

1,103
45,300
773
241,650
1,164
1

-

216,085
4,656
307
25,101
821
1,006
339

เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่า
ตามบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรหรือขาดทุน - หน่วยลงทุน
เงินลงทุน - ตราสารหนี้
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อาคารชุดสานักงาน
สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หนี้สินทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยค้างจ่าย

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

890
206

890
-

206

-

890
206

911
654

-

-

911
654

911
654

17
3,176

17
-

-

3,176

17
3,176

3,780
1,629
1
1

-

1,629
1
1

3,780
-

3,780
1,629
1
1
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่า
ตามบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
หน่วยลงทุน
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อาคารชุดสานักงาน
สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หนี้สินทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ดอกเบี้ยค้างจ่าย

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

837

837

-

-

837

955
619

-

-

955
619

955
619

1,098
2,210

6
-

1,092
-

2,210

1,098
2,210

6,300
17

-

6,300
17

-

6,300
17

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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เอกสารแนบ 11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

5.

เงินปันผลจ่าย
อนุมัติโดย

เงินปันผลประจาปีสาหรับปี 2561

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ของบริษัทฯเมื่อวันที่
22 เมษายน 2562

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นสามัญ

(บาทต่อหุ้น)
7.00

(บาทต่อหุ้น)
7.00

จานวน
เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)

รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2562

5,604 พฤษภาคม 2562

5,604

เงินปันผลระหว่างกาลสาหรับปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ของบริษัทฯเมื่อวันที่
10 เมษายน 2563
รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2563

6.

เงินปันผลจ่าย
ในเดือน

7.75

7.75

6,205 พฤษภาคม 2563

6,205

การจัดประเภทรายการใหม่
กลุ่ ม บริ ษั ท ฯได้ จั ด ประเภทรายการบั ญ ชี บ างรายการในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 ใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตามทีจ่ ัดประเภทใหม่
ตามทีเ่ คยรายงานไว้
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์อื่น
หนี้สนิ
หนี้สินอื่น

2,340,175

2,501,180

8,659,142

8,820,147

กลุ่มบริษัทไม่ได้แสดงรายการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 เพื่อการเปรียบเทียบเนื่องจากการจัดประเภทรายการใหม่ข้างต้น
ไม่มีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินอย่างมีสาระสาคัญ
7.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
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สรุปตำแหน่งรำยกำรที่กำหนดตำมแบบรำยงำนประจำปี (แบบ 56-2)

สรุปตำแหน่งรำยกำรที่กำหนดตำมแบบรำยงำนประจำปี (แบบ 56-2)
หัวข้อ

หน้ำ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

หน้า 3 ถึง 8

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

หน้า 9 ถึง 28

3. ปัจจัยความเสี่ยง

หน้า 29 ถึง 45

4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น

หน้า 52

5. ผู้ถือหุ้น

หน้า 53 ถึง 55

6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หน้า 57 ถึง 58

7. โครงสร้างการจัดการ

หน้า 59 ถึง 103

8. การกากับดูแลกิจการ

หน้า 104 ถึง 131

9. ความรับผิดชอบต่อสังคม

หน้า 132 ถึง 137

10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน้า 138 ถึง 141

11. รายการระหว่างกัน

หน้า 142

12. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ

หน้า 143 ถึง 151

13. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ

หน้า 152 ถึง 165

หมายเหตุ:

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้
ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของของบริษัท (www.tisco.co.th)
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