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วิสัยทัศน์
ธนาคารไทยชั้นน�ำ
มาตรฐานระดับโลก

วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ

พันธกิจทีเอ็มบี
เข้าใจลูกค้าและน�ำเสนอบริการทางการเงินที่มีคุณภาพสูง
เพื่อตอบสนองความต้องการและความมุ่งหวังของลูกค้า
เพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
เชื่อมั่นและพัฒนาให้พนักงานแสดงความสามารถอย่างเต็มที่
และให้ผลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
สร้างคุณค่าให้กับสังคม และด�ำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
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ข้อมูลที่ส�ำคัญ
ทางการเงิน
งบการเงินรวม

รายการสำ�คัญในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิและรายได้จากการดำ�เนินงานอื่น
รวมรายได้จากการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่นๆ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
กำ�ไรต่อหุ้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)

รายการสำ�คัญในงบแสดงฐานะทางการเงิน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์
เงินรับฝาก
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของเจ้าของ
ส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย

(หน่วย: ล้านบาท)

2557

2556

2555*

2554

2553

35,848
14,253
21,595
8,358
29,953
15,774
3,437
1,190
9,552
9,539
13
0
9,552
0.22

34,826
14,004
20,822
8,385
29,207
14,550
7,613
1,296
5,748
5,738
10
(25)
5,723
0.13

30,678
13,613
17,065
7,641
24,706
14,291
8,751
376
1,288
1,261
27
815
2,103
0.03

26,148
11,912
14,236
6,581
20,817
13,641
3,104
40
4,032
4,009
23
142
4,174
0.09

18,249
7,833
10,416
5,751
16,167
11,288
1,654
14
3,211
3,202
9
(147)
3,064
0.07

2557

2556

2555*

2554*

2553

531,429
810,167
571,625
740,374
69,793
69,704
89

500,478
765,732
529,606
703,899
61,833
61,757
76

453,674
716,925
496,158
659,543
57,382
57,316
66

398,373
723,963
452,316
667,388
56,575
56,471
104

363,741
589,200
412,723
539,345
49,855
49,772
83

หมายเหตุ:    * ปรับปรุงใหม่

หมายเหตุ: งบการเงินรวม

หมายเหตุ: งบการเงินรวม

ข้ อ มู ล ที่ ส� ำ คั ญ ทางการเงิ น
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2557

2556

2555*

2554

2553

อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญ
ความสามารถในการทำ�กำ�ไร
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ 1
ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย

14.7%
1.2%
52.5%
3.0%

9.7%
0.8%
50.5%
3.1%

2.2%
0.2%
56.6%
2.7%

7.9%
0.6%
63.2%
2.4%

6.6%
0.6%
73.5%
2.1%

ฐานะสภาพคล่อง
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก 2
สัดส่วนเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ต่อเงินฝาก 3

92.8%
69.3%

94.3%
62.5%

91.3%
65.1%

87.9%
60.2%

88.0%
46.3%

ความเพียงพอของเงินกองทุน (งบเฉพาะธนาคาร)
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่หนึ่ง 4
อัตราส่วนเงินกองทุนรวม 4

11.0%
18.3%

10.6%
15.9%

11.1%
18.2%

11.1%
16.1%

11.3%
16.6%

คุณภาพสินทรัพย์
อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ
อัตราส่วนสำ�รองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ

2.9%
156.8%

3.9%
140.4%

4.1%
112.8%

5.7%
72.9%

8.3%
57.0%

1.60
8,854
460
2,365

1.42
9,015
458
2,379

1.32
9,106
466
2,357

1.20
8,968
458
2,398

1.15
8,750
455
2,300

อื่นๆ
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)
จำ�นวนพนักงาน
จำ�นวนสาขา
จำ�นวนตู้ ATM
หมายเหตุ:    * ปรับปรุงใหม่
1
ไม่รวมรายการพิเศษ
2
ไม่รวมตั๋วเเลกเงิน
3
ไม่รวม NCD และ FCD
4
ตั้งเเต่ปี 2556 เป็นต้นไป การคำ�นวณเป็นไปตามเกณฑ์ Basel III

หมายเหตุ: งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ: งบการเงินรวม
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ธนาคารทหารไทย จ� ำ กั ด (มหาชน) รายงานประจ� ำ ปี 2557

สารจากประธานกรรมการ
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สารจากประธาน
กรรมการ
ปี 2557 เป็นปีที่เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลก สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ
และภาวะหนี้ครัวเรือนในระดับสูง ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้เพียงร้อยละ 0.7 ซึ่งลดลงจากร้อยละ 2.9 ในปี 2556 อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่เปราะบาง
ทีเอ็มบี ยังคงพัฒนาศักยภาพได้อย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นได้จากผลการด�ำเนินงานในปี 2557 ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของเงินฝากที่ร้อยละ 8 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายฐานเงินฝากเพื่อการท�ำธุรกรรม หรือ Transactional deposit ที่เติบโตได้ถึงร้อยละ 18 ขณะเดียวกันธนาคารก็เพิ่มความระมัดระวังในการ
ปล่อยสินเชื่อ ท�ำให้สินเชื่อคุณภาพขยายตัวได้ที่ร้อยละ 7 พร้อมกับด�ำเนินการปรับปรุงคุณภาพสินทรัพย์และลดสินเชื่อด้อยคุณภาพ ท�ำให้อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ
ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 3.9 ในปีก่อน มาอยู่ที่ร้อยละ 2.9 ส่งผลให้อัตราส่วนส�ำรองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 157 ทั้งนี้ ธนาคารมีก�ำไรสุทธิ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 66 จากปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 9,539 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น ROE ที่ร้อยละ 14.7 และยังสามารถจัดสรรผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยในวันที่ 8
พฤษภาคม 2557 ธนาคารประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าการจ่ายเงินปันผลในปี 2556
ทีเอ็มบี ยังคงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าตามแนวคิด “Make THE Difference เปลี่ยน เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น” โดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าให้ดีขึ้น อีกทั้งยังให้ความส�ำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่ดี
ให้แก่ลูกค้า โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และความต้องการของลูกค้าให้แก่พนักงาน รวมถึงการท�ำงานร่วมกันอย่างตัง้ ใจและทุม่ เทของพนักงานเพือ่
สร้างประสบการณ์ทดี่ เี ลิศในการใช้บริการของลูกค้าทุกกลุม่ ในทุกช่องทาง
นอกจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงแล้ว ทีเอ็มบี ยังมีส่วนร่วมในการตอบแทนสังคม
ผ่านโครงการ “ไฟ ฟ้า” ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายให้เยาวชนในชุมชนเปลี่ยน เพื่อให้ชีวิตตนเองและชุมชนดีขนึ้ โดยพัฒนาทักษะผ่านกิจกรรมศิลปะ
และทักษะการด�ำรงชีวติ และน�ำทักษะทีพ่ ฒ
ั นานัน้ ไปเปลีย่ นชุมชนให้ดขี นึ้ อย่างยัง่ ยืน โดยในปี 2557 นี้ มีเยาวชนทั้งสิ้น 1,861 คน ร่วมเป็นสมาชิกของโครงการ “ไฟ ฟ้า”
ขณะเดียวกัน ทีเอ็มบี ก็ยังให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพราะตระหนักดีว่าการเป็นองค์กรที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และธนาคารอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ธนาคารมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาลและการก�ำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 ทีเอ็มบีได้รับการ
ประเมินการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยภายใต้การสนับสนุนของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2014) ในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งเป็นระดับสูงสุด เป็น
ปีที่ 6 ติดต่อกัน
ในท้ายที่สุดนี้ คณะกรรมการธนาคารใคร่ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงานทุกคนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจการของทีเอ็มบีให้เจริญก้าวหน้า และส่งเสริมให้
ทีเอ็มบี มีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง อันจะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป ทีเอ็มบี มีความมั่นใจว่า ด้วยความอุทิศทุ่มเทของพนักงานและผู้บริหารที่มีการท�ำงานเป็นทีมเดียวกัน
ภายใต้แนวคิด Make THE Difference ธนาคารจะสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีเลิศและมีความแตกต่าง เพื่อสร้างความพึงพอใจและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้แก่ลูกค้า รวมถึงสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นตลอดไป

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
ประธานกรรมการ
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สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
ปี 2557 นับว่าเป็นปีที่สำ�คัญของทีเอ็มบี เนื่องจากเป็นปีที่แผนปฏิรูปธนาคาร (TMB Transformation) ในบทแรกได้ดำ�เนินมาจนครบกำ�หนด ซึ่งผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ
พัฒนาการที่สำ�คัญในผลประกอบการทุกด้านของธนาคาร
เมื่อเริ่มแผนปฏิรูปธนาคารในปี 2552 เราตระหนักดีว่าหนทางที่จะก้าวสู่ความสำ�เร็จนั้นเต็มไปด้วยความยากลำ�บาก แต่เราก็มุมานะเดินหน้าและสร้างผลงานอันน่า
ภาคภูมิใจตลอดเส้นทางที่ผ่านมา หนึ่งในความสำ�เร็จที่สำ�คัญของธนาคารก็คือ พัฒนาการของธนาคารสู่การเป็นสถาบันการเงินที่มีความแข็งแกร่ง โปร่งใส มีโครงสร้าง
การบริหารจัดการที่เข้มแข็ง อีกประการหนึ่งที่เรามีความภาคภูมิใจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือ ความสามารถในการทำ�กำ�ไรที่ดีขึ้น ทั้งนี้ การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
(Customer Centricity) เพื่อให้มีความเข้าใจถึงพฤติกรรมของลูกค้าอย่างแท้จริง เป็นที่มาของผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับ
ลูกค้า และเกิดการพัฒนามาตรฐานในวงการธนาคารไทย
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ ทีเอ็มบี ได้ปลุกพลังในตัวเยาวชนจากชุมชนที่มีรายได้น้อย และเปลี่ยนหลายๆ ชีวิตที่เคยถูกมองข้ามให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ธนาคาร
ยังมุ่งมั่นทุ่มเทกับการสร้างวัฒนธรรมที่ปลูกฝังความรู้สึกภาคภูมิใจให้แก่พนักงานของเรา โดยการมอบอำ�นาจให้พนักงานสามารถ Make THE Difference เพื่อผู้มี
ส่วนร่วมทุกฝ่ายได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งผมภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานของธนาคารได้อุทิศตนและทำ�งานอย่างหนักเพื่อผลสำ�เร็จในการปฏิรูปธนาคารครั้งใหญ่นี้
อย่างไรก็ตาม เราตระหนักดีว่ายังมีภารกิจอีกหลายอย่างที่จะต้องดำ�เนินการต่อไป
ทีเอ็มบี ได้เริ่มต้นบทใหม่ของการดำ�เนินงาน โดยได้ก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งการปฏิรูปธนาคารเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง มาสู่การดำ�เนินงานเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน
เราจะยังคงมุ่งมั่นคิดค้นหาวิธีการที่จะช่วยให้ชีวิตลูกค้าของเราดีขึ้น พร้อมกับเร่งดำ�เนินงานเพื่อความยั่งยืนของพลังแห่งความแข็งแกร่งที่เราได้พัฒนาขึ้นในช่วง 5 ปี
ที่ผ่านมา ขณะเดียวกันเราก็จะยังคงเป็น “ผู้เปลี่ยนเกม” สำ�หรับผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง

ยกระดับผลประกอบการทางการเงิน
แม้จะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนเกิดขึ้นในปี 2557 ทีเอ็มบี ก็ยังสามารถดำ�รงสถานะความแข็งแกร่งของผลการดำ�เนินงานได้ โดยมีผลกำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
ก่อนตั้งสำ�รองฯ ที่ 14,152 ล้านบาท และมีกำ�ไรสุทธิ 9,539 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) ที่ร้อยละ 14.7
ในปี 2557 เงินฝากรวมของธนาคารเติบโตที่ร้อยละ 8 อันเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินฝากเพื่อการทำ�ธุรกรรมหรือ Transactional Accounts ในอัตราร้อยละ 18 ซึ่งการ
เติบโตนี้เป็นไปในแนวทางเดียวกับเป้าหมายของธนาคารในการเป็นผู้ ให้บริการด้านธุรกรรมทางการเงินที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าโดยมีเงินฝากเป็นตัวนำ� ทั้งนี้ สินเชื่อรวมเติบโตได้
ในระดับปานกลางที่ร้อยละ 6 โดยเป็นผลจากสินเชื่อคุณภาพที่เติบโตขึ้นร้อยละ 7 และสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Non-performing loans : NPLs ) ที่ลดลงร้อยละ 19
การลดลงของสินเชื่อด้อยคุณภาพร้อยละ 19 ในปี 2557 นี้ แสดงให้เห็นถึงความสำ�เร็จของ ทีเอ็มบี ในการพัฒนาคุณภาพสินทรัพย์ โดยอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ
ตามงบการเงินรวมลดลงเหลือร้อยละ 2.9 จากร้อยละ 3.9 ในปีก่อนหน้า การลดลงของอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ กอรปกับนโยบายการตั้งสำ�รองที่เข้มงวด ส่งผลให้
อัตราส่วนสำ�รองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL Coverage Ratio) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 157 จากร้อยละ 140 ในปีก่อนหน้า ขณะเดียวกันฐานะเงินกองทุนของธนาคารก็อยู่
ในระดับที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุุนรวมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 18.3 จากการออกตราสารด้อยสิทธิที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ในช่วงเดือนกันยายน 2557
และมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่ปรับตัวดีขึ้นเป็นร้อยละ 11.0 ณ เดือนธันวาคม 2557
ทีเอ็มบี มีผลการดำ�เนินงานที่ดีขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับก่อนที่จะดำ�เนินโครงการปฏิรูปธนาคาร พัฒนาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นล้วนมีนัยสำ�คัญ นับตั้งแต่อัตราผลตอบเเทน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.3 ในปี 2552 มาเป็นร้อยละ 14.7 ในปี 2557 อันเป็นผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นฐานของการปฏิบัติงานทั้งหมด
และกระบวนการทางการเงินของธนาคาร อาทิ ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย (Net Interest Margin) ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 1.9 เป็นร้อยละ 3.0 และอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ที่
ลดลงจากร้อยละ 77 มาเป็นร้อยละ 53 ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพลดลงจากร้อยละ 12.7 เป็นร้อยละ 2.9 และอัตราส่วนสำ�รองฯ ต่อสินเชื่อ
ด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 58 เป็นร้อยละ 157 สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารที่ดีขึ้น
การปรับตัวดีขึ้นอย่างสม่ำ�เสมอของผลการดำ�เนินงานของธนาคาร ได้รับการยอมรับจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยในเดือนกันยายน 2557 มูดีส์ ได้ปรับ
เพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารเป็น Baa2 จากเดิม Baa3 ภายหลังจากที่สแตนดาร์ดแอนด์พัวร์ ได้ปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารเป็น BBBเมื่อปลายปี 2556

จริงใจในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการชั้นนำ�
เราไม่ยอมจำ�นนต่อความท้าทาย ทีเอ็มบี มุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งที่จะค้นหาวิธีการที่ดีกว่าในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยส่งมอบบริการและผลิตภัณฑ์ที่เป็น
ประโยชน์และช่วยให้ชีวิตของลูกค้าดีขึ้น ที่สาขาของทีเอ็มบี ลูกค้าของธนาคารสามารถเลือกซื้อกองทุนรวมที่มีคุณภาพของต่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ผลของ
การดำ�เนินกลยุทธ์นี้สะท้อนให้เห็นว่า ธนาคารคำ�นึงถึงความสะดวกของลูกค้าเป็นหัวใจสำ�คัญในทุกสิ่งที่เราทำ� และส่งผลให้ค่าธรรมเนียมการซื้อขายกองทุนรวมผ่าน
ทีเอ็มบี เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 30 ในปี 2557
การเปิดให้บริการทีเอ็มบีทัชโมบายแอพพลิเคชั่น ซึ่งอยู่บนระบบงานเดียวกันกับอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งที่ใช้งานง่ายของธนาคาร เป็นการวางรากฐานสำ�คัญให้ ทีเอ็มบี ในโลก
ดิจิทัล จุดเด่นที่สำ�คัญยิ่งสำ�หรับแอพพลิเคชั่นนี้ ก็คือ ความสะดวกและความง่ายในการใช้งาน ที่ทำ�ให้ลูกค้าสามารถใช้บริการธุรกรรมทางการเงินที่ไหนเวลาใดก็ ได้โดย
อิสระ
ในขณะที่เรากำ�ลังเข้าสู่บทใหม่ของการดำ�เนินงาน ทีเอ็มบีจะเลือกเฟ้นนวัตกรรมและวิธีการแบบองค์รวมที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตของลูกค้าและประสบการณ์ในการใช้บริการ
ธนาคารให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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การเปลี่ยนแปลงในพนักงานของเรา
ความรักในสิ่งที่ทำ�เป็นเรื่องที่หยั่งลึกในตัวบุคคล ที่ ทีเอ็มบี เราปลูกฝังให้พนักงานรักในงานที่ทำ�และดำ�เนินการให้พนักงานได้ทำ�หน้าที่ในงานที่รักและชอบ รวมทั้งปลุกพลัง
ในการทำ�งานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมเพื่อพัฒนาและมอบอำ�นาจให้แก่พนักงานซึ่งมุ่งมั่นในการมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ก่อให้เกิดการบริการที่
ยกระดับคุณภาพและประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าที่จะได้รับจาก ทีเอ็มบี (TMB Branded Customer Experience) โดยที่ผ่านมา เราได้จัดให้มี “First-Hand Day” ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่จัดให้ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารได้ออกไปสัมผัสกับลูกค้าโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นที่สาขาหรือติดตามผู้บริหารความสัมพันธ์ในการไปพบลูกค้า และที่ศูนย์บริการ
ลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อให้เข้าใจถึงประสบการณ์ของลูกค้าบนเส้นทางความสัมพันธ์ที่มีกับแบรนด์ทีเอ็มบี (Customer Journey) ทั้งนี้ ก็เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะเข้าใจลูกค้าได้
อย่างแท้จริงในทุกๆ จุดที่ลูกค้าสัมผัสกับบริการของธนาคาร ประสบการณ์ที่ผู้บริหารได้รับจากกิจกรรมดังกล่าวนี้ สนับสนุนให้ธนาคารสามารถพัฒนากลยุทธ์และนำ�เสนอ
บริการเพื่อส่งมอบประสบการณ์ในการใช้บริการที่ราบรื่น ตลอดจนมีความพึงพอใจในการติดต่อกับธนาคารเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ปัจจุบันนี้ ทีเอ็มบี มีบุคลากรที่เปี่ยมด้วยใจรักในการทำ�งานและพร้อมที่จะเป็นผู้เปลี่ยนเกม เป็นผู้ที่มีความเติบโตก้าวหน้าและพัฒนาตนเองตลอดเวลา เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลง
สิ่งเดิมๆ และบุคลากรของทีเอ็มบีเหล่านี้ยังพร้อมด้วยความมุ่งมั่นในเป้าหมายที่จะพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าในการมาใช้บริการของธนาคารให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนค้นหา
วิธีตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า อันจะนำ�พาให้วงการธนาคารไทยพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป

กิจกรรมเพื่อสังคมระดับแนวหน้า
“ไฟ ฟ้า” เป็นโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ ทีเอ็มบี ที่ได้เริ่มต้นดำ�เนินการมาต้งแต่ปี 2552 ถือเป็นโครงการที่เป็นตัวเร่งสำ�คัญในการพัฒนาชุมชน และเป็น
ตัวอย่างของกิจกรรมเพื่อสังคมที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดผลดีอย่างมีนัยสำ�คัญในประเทศไทย ด้วยการปลุกพลังในตัวเยาวชนผ่านกิจกรรมด้านศิลปะ เราได้สร้าง
สังคมของเยาวชนที่มาจากครอบครัวรายได้น้อยให้ ได้รับรู้และตระหนักถึงการเป็นผู้มีคุณค่า ด้วยการสนับสนุนของอาสาสมัครพนักงานทีเอ็มบี เยาวชนเกือบ 2,000 คน
ได้เรียนรู้ที่จะ Make THE Difference เพื่อชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่ ในระหว่างที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะเพื่อการทำ�งานและการใช้ชีวิตในอนาคต
นับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน มีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจำ�นวน 133,200 คน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปะของ ไฟ ฟ้า ควบคู่ไปกับ
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน ทั้งนี้ ในปี 2557 ด้วยการสนับสนุนของอาสาสมัครพนักงานทีเอ็มบีจำ�นวน 630 คน ที่ได้อาสาสละเวลารวมกันกว่า 2,887
ชั่วโมงเพื่อเยาวชนและชุมชน โดยมีกิจกรรมทั้งหมดที่จัดทำ�ขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ 14 ชุมชน 525 ครัวเรือน และชาวบ้านผู้อยู่อาศัยในชุมชนรวม 3,997 คน

จากการปฏิรูปสู่พัฒนาการที่สมบูรณ์
ตลอดช่วงเวลาของการปฏิรูปทีเอ็มบี ธนาคารได้สร้างคุณค่าอย่างแท้จริงให้แก่ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย รวมถึงชุมชนที่เราเป็นส่วนหนึ่งอยู่อย่างสม่ำ�เสมอ โครงการปฏิรูป
ธนาคารทำ�ให้เราสามารถสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง และเป็นตัวอย่างของธนาคารที่มุ่งมั่นและคิดค้นบริการรูปแบบใหม่ในวงการธนาคาร สำ�หรับก้าวต่อไปข้างหน้า แน่นอนว่า
จะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสอันน่าตื่นเต้น เราทุกคนในทีเอ็มบีรู้สึกกระตือรือร้นที่จะมีบทบาทและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการธนาคารไทยต่อไป ผมขอขอบคุณ
ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน ที่อยู่เคียงข้างกับเราโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และผมรู้สึกซาบซึ้งในการสนับสนุนของท่านที่มอบให้เพื่อการสร้างความเจริญเติบโตให้แก่
ทีเอ็มบี ในปีต่อๆ ไปที่จะมาถึงนี้

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ย้อนมองก้าวที่ผ่านมา
ก่อนก้าวต่อไปข้างหน้า
ทีเอ็มบี มีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด Make THE Difference เรามุ่งมั่นท้าทายและพัฒนาสภาพที่
เป็นอยู่เดิม ในทุกสิ่งที่เรากระทำ� โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่จะปฏิรูปบริการด้านการธนาคาร เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี
ยิ่งขึ้น และเพื่อเพิ่มคุณประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย
ทีเอ็มบี เริ่มเป็นแบรนด์ที่ผู้คนรู้จักและได้รับความไว้วางใจเพิ่มมากขึ้นตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา แต่สำ�หรับพวกเราทุกคน แบรนด์ทีเอ็มบี
มิได้หมายถึงเพียงแค่สติกเกอร์ หรือตราสัญลักษณ์ แต่แบรนด์ของเรามีองค์ประกอบที่สำ�คัญ คือ การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการพร้อมกับ
ประสบการณ์ในรูปแบบเฉพาะของ ทีเอ็มบี (TMB Branded Customer Experience) เพื่อลูกค้าของเราในทุกจุดที่ลูกค้าใช้บริการ

MAKE THE DIFFERENCE
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ที่ ทีเอ็มบี เราเชื่อว่าคนทุกคน มีพลังที่จะ Make THE Difference ให้กับโลกรอบๆ ตัวเราได้ ตลอด 5 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง ในทุกๆ ก้าวที่เราเดิน
ในทุกๆ คำ�ที่เราพูด และในทุกๆ ลมหายใจเข้าออกของเรา เราทุ่มเทและยึดมั่นในปรัชญา Make THE Difference ของเรา เราแน่วแน่ในการปฏิรูป
การบริการของธนาคารอย่างครบวงจร และต้องเรียกว่า เราประสบความสำ�เร็จอย่างยิ่ง ในการท้าทายการพลิกแนวคิดเก่าๆ เราสามารถสร้างแรง
กระเพื่อมในทางบวกที่ทุกคนรับรู้ ได้ ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน ไปจนถึงสังคมส่วนรวม
ปรัชญา Make THE Difference ที่พวกเรายึดถือร่วมกัน กลายเป็นเครื่องมือแห่งความสำ�เร็จในการนำ�พา ทีเอ็มบี ไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่าง
แท้จริง เป็นการปฏิรูปที่ช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถจัดการชีวิตด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การปฏิรูปซึ่งเป็นกุญแจสำ�คัญของ
ความสำ�เร็จ ที่เราทุ่มเทมาตลอด 5 ปี เห็นได้ชัดในบริบทต่างๆ ดังนี้
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ปฏิรูปความสำ�เร็จ
ทางการเงิน
พื้นฐานด้านการเงินของธนาคารดีขึ้น สะท้อนให้เห็นได้จากความสามารถในการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง หลังจากการจ่ายเงินปันผลครั้งแรก
ในรอบ 14 ปี เมื่อปี 2554

ความสามารถในการท�ำก�ำไร
ยกระดับก�ำไรสุทธิ จากเพียง 1,900 ล้านบาท ในปี 2552
มาอยู่ที่ 9,500 ล้านบาท ในปี 2557

คุณภาพสินทรัพย์
อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
จากร้อยละ 12.7 ในปี 2552 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.9 ในปี 2557

ความสามารถในการรองรับความเสียหาย
อัตราส่วนส�ำรองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 58
ในปี 2552 ขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 157 ในปี 2557

ความมีประสิทธิภาพ
อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ ลดลงจากร้อยละ 77 ในปี 2552
มาอยู่ที่ร้อยละ 53 ในปี 2557

9,500ล้าน
2.9%
157%
53%
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ปฏิรูป
วัฒนธรรมองค์กร
เพื่อจะมอบบริการทางการเงินที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ทีเอ็มบี ใส่ใจกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงปฏิรูป
ในชื่อว่า TMB WAY ซึ่งประกอบด้วย การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-Centricity) ยึดมั่นในความถูกต้อง (Integrity) สื่อสารอย่างเปิดกว้าง (Open Communications) รู้จักบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และมุ่งมั่นสู่ความสำ�เร็จ (High Performance) รวมเป็นหลักปฏิบัติ
ในการทำ�งานของพนักงาน ในขณะเดียวกัน ก็นำ�ระบบการจัดการ LEAN มาปรับใช้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งาน และคำ�นึงถึงการสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าในรูปแบบเฉพาะของแบรนด์ทีเอ็มบี ณ ทุกจุดที่ลูกค้ารับบริการ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเราส่งมอบบริการที่
Make THE Difference ให้ลูกค้าของเราอย่างสม่ำ�เสมอ

สรุปผลการวัดระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อธนาคาร (Employee Engagement Score)
ค่าคะแนนเฉลีย่
เพิม่ ขึน้ จาก 3.49 ในปี 2552
มาเป็น 4.09 ในปี 2557
พนักงานที่ตอบว่ามีความผูกพัน
กับธนาคาร
มีอัตราเพิ่มขึ้นจาก 96% ในปี
2552 มาเป็น 98.8% ในปี 2557

4.09
98.8%

การประหยัดค่าใช้จ่าย
ทีเอ็มบี ได้จัดท�ำโครงการ
รวมทั้งสิ้น 87 โครงการ
ที่มีผลต่อการช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายรวมโดยประมาณ
ถึง 99 ล้านบาทต่อปี

99ล้าน

เปอร์เซ็นไทล์ของคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นจากอันดับที่ 13 ในปี 2552
เป็นอันดับที่ 73 ในปี 2557
คะแนนระดับความพึงพอใจของ
พนักงานโดยรวม
เพิ่มขึ้นจาก 3.88 ในปี 2552
มาเป็น 4.19 ในปี 2557

ลูกค้าองค์กรที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินงานกับทีเอ็มบี
มีความส�ำเร็จในการด�ำเนิน
21 โครงการ ซึ่งก่อให้เกิดการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ
80 ล้านบาทต่อปี

73
4.19
80ล้าน

การสร้างประสบการณ์ที่ดีสำ�หรับลูกค้าในการใช้บริการทีเอ็มบี
ระยะเวลาในการรอคิวของลูกค้า
ลดเวลาในการรอลงจากเดิม
8 นาที เหลือ 3 นาที
การสมัครบริการ
ตัดบัญชีอตั โนมัติ (Direct Debit)
ลดเวลาในการรอผลการสมัครใช้บริการ จาก 90 วัน เหลือ 30 วัน

3นาที
30วัน

ระยะเวลาในการปิด
เครื่องเอทีเอ็มเพื่อเติมเงิน
ลดเวลาในการเติมเงิน
จากเดิม 50 นาที เหลือ 20 นาที
การสมัครใช้สินเชื่อ
Cash-to-Go
ลดเวลาในการรอผลการสมัคร
ใช้บริการ จาก 95 ชั่วโมง
เหลือ 24 ชั่วโมง

20นาที
24ชม.
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ปฏิรูปแบรนด์
ทีเอ็มบี
การรับรู้ถึงแบรนด์ทีเอ็มบี
การรับรู้แบรนด์ทีเอ็มบีเพิ่มขึ้นจากการส่งมอบบริการด้านธุรกรรมทางการเงิน (Transactional Banking) โดย ทีเอ็มบี ได้รับการยอมรับว่าเป็น
ผู้บุกเบิกของวงการธนาคารด้วยการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินซึ่งก่อให้เกิดการปฏิรูปในธุรกิจธนาคารไทย และการเปลี่ยนแปลง
ที่ดีขึ้นในชีวิตของลูกค้า ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการข้างต้นรวมถึง บัญชีเงินฝาก No Fee, No Limit, ME by TMB, TMB One Bank และบริการศูนย์
รวมกองทุนคุณภาพที่หลากหลายจากต่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเพื่อลูกค้าทุกกลุ่ม (TMB Open Architecture) ซึ่งมีบทบาทในการ
เสริมสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ทีเอ็มบีในเชิงบวกในทัศนะของลูกค้า จากผลการส�ำรวจการรับรู้ถึงแบรนด์ทีเอ็มบี ดังนี้

ระดับการพิจารณา
ใช้แบรนด์ทีเอ็มบี
(Brand Consideration)
เพิ่มขึ้นจาก 69% ในปี 2553
มาเป็น 77% ในปี 2557

ระดับการปฎิเสธแบรนด์
ทีเอ็มบี (Brand Rejection)
ลดลงจาก 6% ในปี 2553
เหลือเพียง 1% ในปี 2557
(Brand Rejection หมายถึง
การที่ผู้บริโภคตอบว่า ทีเอ็มบี
เป็นธนาคารเดียวที่พวกเขา
จะไม่เลือกใช้บริการเลย)

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ
ทีเอ็มบี ได้รับการพิจารณาให้
เข้าไปอยู่ในรายการผลิตภัณฑ์
ที่ผู้บริโภคพิจารณาจะใช้
(Shortlist of Consideration)
บ่อยยิ่งขึ้น โดยมีอัตราการ
เพิ่มขึ้น 12% ในปี 2553
เป็น 17% ในปี 2557

1%

(Brand Consideration หมายถึง
การที่ผู้บริโภคตอบว่า ทีเอ็มบี เป็น
ธนาคารเดียวที่พวกเขาจะเลือกใช้
บริการ และ ทีเอ็มบี เป็น 1 ใน 2-3
ธนาคาร ที่จะเลือกใช้บริการ หรือ
เป็นหนึ่งในหลายๆ ธนาคาร
ที่จะเลือกใช้บริการ )

77%

(Brand Shortlist Consideration
หมายถึง การที่ผู้บริโภคตอบว่า
ทีเอ็มบี เป็นธนาคารเดียวที่จะเลือกใช้
บริการ และ ทีเอ็มบี เป็น 1 ใน 2-3
ธนาคารเท่านั้น ที่จะเลือกใช้บริการ)

17%

การขับเคลื่อนแบรนด์

หลังจาก 5 ปีของการสร้างการรับรู้ ในแบรนด์ทีเอ็มบี เราได้สร้างมาตรฐานใหม่ที่สูงขึ้นอีกในปี 2557 ด้วยภาพยนตร์โฆษณาที่สร้างขึ้นจากแนวคิด
“Make THE Difference” ของเรา ถ่ายทอดสู่สังคมโดยผ่านเรื่องราวที่พบเห็นได้ ในชีวิตประจำ�วัน ภาพยนตร์โฆษณาชุด “ไม่หยุดถาม” (Never
Stop Asking) จัดทำ�ขึ้นเพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้คนในสังคมตั้งคำ�ถามที่ควรถาม แทนที่จะต้องทนยอมรับสภาพกับเรื่องบางเรื่อง และสนับสนุนให้ลงมือ
ทำ�ในสิ่งที่สร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาวะเดิมๆ เพื่อที่ทุกคนจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
เพื่อให้สาระจากภาพยนตร์ชุด “ไม่หยุดถาม” เข้าถึงวิถีชีวิตประจำ�วันของกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น จึงได้เกิดแคมเปญ “Invisible Thailand – แก้ ไขสิ่ง
ที่เคยมองข้าม” เกิดขึ้นในระดับชุมชน โดยใช้สื่อโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือสื่อสารหลัก เพื่อมุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้สังคม ได้ตระหนักถึงปัญหา
รอบๆ ตัว ซึ่งถูกละเลย มองข้าม และต้องยอมรับไปโดยปริยาย แคมเปญนี้ กระตุ้นให้ ใครก็ตาม ที่ต้องการจะ Make THE Difference มาร่วมมือกัน
ทำ�ให้ชีวิตทุกคนดีขึ้น โดยการถ่ายภาพของสถานที่หรือเรื่องราวต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ทุกคนจะสามารถช่วยกันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เผยแพร่
ผ่านสื่ออินสตาแกรม โดยใช้เครื่องหมายแฮชแทก #invisibleTH และ #makeTHEdifference

MAKE THE DIFFERENCE

A NEW CHAPTER BEGINS

ทีเอ็มบี ยังได้ลงมือท้าทายกับปัญหาหรือสภาพที่เราเผชิญในชีวิตประจำ�วันที่ถูกมองข้ามไปเพราะความเคยชินกับสภาพเดิมๆ เหล่านั้น อย่าง
สอดคล้องกับสาระสำ�คัญของภาพยนตร์ โดยการจัดกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของทางเดินเลียบคลองแสนแสบในเขตปทุมวันของ
กรุงเทพฯ โดยความร่วมมือกับสมาชิกของสังคมออนไลน์ www.makeTHEdifference.org ซึ่งมีอาสาสมัครจากสังคมออนไลน์กว่า 300 คน
อาสาเข้าร่วมโครงการ “Invisible Thailand” ในครั้งนี้ ด้วยการช่วยกันเก็บขยะ ซ่อมรั้ว ทำ�ความสะอาดทางเดินและบริเวณโดยรอบ ระบายสีและ
วาดภาพงานศิลปะบนกำ�แพงรั้ว ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง และติดตั้งตู้แดงจุดตรวจของตำ�รวจเพื่อดูแลด้านความปลอดภัย
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“ไฟ ฟ้า”
โดย ทีเอ็มบี

ช่วยเสริมสร้าง
ให้เยาวชนสามารถ
MAKE THE DIFFERENCE

ทีเอ็มบี ได้มีส่วนช่วยในการปรับเปลี่ยนสังคมไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ด้วย
ความคิดริเริ่มสร้างโครงการ “ไฟ ฟ้า” (FAI-FAH) เป็นกิจกรรม
เพื่อสังคมที่มุ่งเน้นให้พนักงานทีเอ็มบีของเรา มีส่วนในการช่วยกัน
จุดประกายไฟให้กับเด็กๆ ที่มาจากครอบครัวรายได้น้อย และช่วย
เสริมสร้างให้พวกเขาสามารถ Make THE Difference ทั้งเพื่อตัวเอง
และเพื่อคนอื่นที่อยู่รอบตัว ทั้งนี้ ในปี 2557 ไฟ ฟ้า มีผลงานโดยสรุป
ดังนี้
เยาวชนจากชุมชนต่างๆ 3,863 คน ได้รับการอบรมเพื่อเสริมสร้าง
การเรียนรู้ ผ่านโครงการศิลปะ และทักษะการใช้ชีวิต ที่จะช่วยให้
พวกเขานำ�การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนมาสู่ชุมชนของพวกเขาได้
แรงกระเพื่อมในเชิงสร้างสรรค์นี้ เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจกันของ
อาสาสมัครซึ่งเป็นพนักงานทีเอ็มบี และเยาวชนไฟ ฟ้า จำ�นวน 692
คน ช่วยกันพัฒนาชุมชนอย่างมุ่งมั่นและต่อเนื่องด้วยความเต็มใจ
นอกจากนี้ ยังมีพนักงานทีเอ็มบีจำ�นวน 209 คนที่อาสาสมัคร
มาทำ�งานเป็น “อาสาสมัครทางความคิด” (Thought Volunteers)
ช่วยชี้แนะเยาวชนไฟ ฟ้า ในการสร้างสรรค์โครงการต่างๆ ที่จะ
ช่วยพัฒนาและปรับปรุงชุมชนของพวกเขา เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ โครงการปรับปรุงชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ดำ�เนิน
มาแล้ว 7 โครงการ และได้เริ่มจัดตั้งธุรกิจชุมชนอีก 3 โครงการ
ที่จะพัฒนาให้เป็นวิสาหกิจชุมชนในอนาคตอันใกล้

MAKE THE DIFFERENCE

A NEW CHAPTER BEGINS

ผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่ MAKE THE DIFFERENCE
ทีเอ็มบี Make THE Difference ทุกๆปีด้วยการตอบแทนลูกค้าที่ใช้บริการของเรา ด้วย
สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมทั้งความสะดวกสบายตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการใช้งานได้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยในปี
2557 เราได้ส่งมอบบริการและผลิตภัณฑ์เด่น ดังนี้ :

TMB One Bank  สำ�หรับลูกค้าธุรกิจ
ลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มยิ่งขึ้น มากกว่าที่ได้รับในปีก่อนๆ เช่น
- ฟรี! สมุดเช็คอีกหนึ่งเล่ม เมื่อซื้อสมุดเช็ค 1 เล่ม
- ฟรี! โอนเงินระหว่างธนาคารได้ถึง 30 ครั้ง ไม่เสียค่าธรรมเนียม
- ฟรี! ฝาก ถอน และโอนเงินข้ามเขต บัญชีทีเอ็มบี ไม่เสียค่าธรรมเนียม
- ฟรี! ฝากเช็คต่างธนาคาร ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ศูนย์รวมกองทุนรวมคุณภาพจากต่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เพื่อลูกค้าทุกกลุ่ม
ทีเอ็มบี เป็นธนาคารไทยเดียวที่ให้บริการซื้อขายกองทุนรวมจากหลากหลายบริษัทจัดการ
กองทุนรวมในที่เดียว สำ�หรับลูกค้าทุกกลุ่ม เราคัดสรรกองทุนรวมด้วยความพิถีพิถัน
โดยยึดหลักมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับระดับโลก เพื่อนำ�เสนอบริการที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น
ในการเลือกซื้อกองทุนรวมจากหลากหลายที่ ช่วยลดความยุ่งยากในการเดินทางให้กับลูกค้า
ทุกวันนี้ เราเสนอขายกองทุนรวมจากหลายบริษัทจัดการฯ ซึ่งรวมถึง บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบีพรินซิเพิล อเบอร์ดีน ยูโอบี และ ทหารไทย

การจับมือเป็นพันธมิตรกับธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสินมีสาขาอยู่ครอบคลุมทั่วประเทศ ลูกค้าทีเอ็มบีสามารถนำ�เงินฝาก
เข้าบัญชีทีเอ็มบีได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ เป็นอีกช่องทางการบริการ
ที่ลูกค้าของทีเอ็มบีได้รับความสะดวกยิ่งกว่าเดิม

บริการรับส่งเช็ค ฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม
อีกหนึ่งการบริการที่ ทีเอ็มบี จัดให้ฟรี เพื่อช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจ สำ�หรับลูกค้า
ที่มียอดการทำ�ธุรกรรมผ่านเช็คต่อปีอยู่ที่ 50-500 ล้านบาท บริการนี้ไม่จำ�กัดจำ�นวนเช็ค
และจำ�นวนครั้งในการทำ�ธุรกรรม

แอพพลิเคชั่นเพื่อบริการดิจิทัลแบงค์กิ้ง
ทีเอ็มบี ปักฐานในบริการด้านดิจิทัล ด้วยทีเอ็มบีทัชโมบายแอพพลิเคชั่น (TMB Touch
Mobile Application) ที่เติมเต็มบริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง โดยระบบงานของทีเอ็มบีทัชตั้ง
อยู่บนฐานของระบบงานเดียวกันกับอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง มีข้อมูลการทำ�ธุรกรรมของลูกค้า
ที่เป็นชุดเดียวกันและแสดงผลปัจจุบันแบบเรียลไทม์ ลูกค้าจะสามารถทำ�รายการโอนเงินได้
สูงสุดถึง 500,000 บาทต่อวัน
นอกจากนั้น ME by TMB บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ยังคงมุ่งให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากว่า
ด้วยอัตราสูง ที่มาพร้อมกับความคล่องตัวสูงสุดในการจัดการบัญชีด้วยตัวเองผ่านช่องทาง
ดิจิทัล
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คณะกรรมการ

9.

8.

5.

4.
2.
1.

1. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
• ประธานกรรมการ

3. นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
• กรรมการ
• ประธานคณะกรรมการบริหาร
• กรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

5. นายราเชนทร์ พจนสุนทร
• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
• กรรมการบริหารความเสี่ยง

2. พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
• กรรมการ

4. นายสิงหะ นิกรพันธุ์
• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

6. นางซุย-อิม อึง
• กรรมการ
• ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการสินเชื่อ

คณะกรรมการ
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10.

6.

3.
11.

7. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
• กรรมการ
• ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

9. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง
11. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
• กรรมการอิสระ
			
• กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน
• กรรมการสินเชื่อ
และบรรษัทภิบาล
• กรรมการบริหารความเสีย่ ง

8. นายวอน นิเจล ริกเตอร์
• กรรมการ
• กรรมการบริหาร

10. พลเอก กมล แสนอิสระ
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
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นายรั ง สรรค์
ศรี ว รศาสตร์
อายุ 59 ปี

ประธานกรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
5 มิถุนายน 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม
-

-

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำ�หรับนักบริหาร
ระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำ�นักงาน ก.พ.
International Financial Fraud Training Program (IFFT)
Internal Revenue Service (IRS) Georgia, USA
Executive Program for Senior Management 2006 Development Course
for Organization Leaders under Globalization Current Fiscal Policy
Research Institute Foundation, Kingdom of Thailand in cooperation
with Kellogg School of Management and the Maxwell School of
Syracuse University, Schulich School of Business York University
Anti-Corruption for Executive Program, Financial Institutions
Governance Program, Role of the Chairman Program, Finance for
Non-Finance Director, Audit Committee Program, Successful
Formulation & Execution the Strategy และ Director Certification
Program จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ก.ค. 57 - ปัจจุบัน
กรรมการ และประธานกรรมการ กำ�หนดค่าตอบแทน
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
เม.ย. 57 - ปัจจุบัน
กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาเเละกำ�หนดค่าตอบเเทน
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ต.ค. 56 - ปัจจุบัน
ปลัดกระทรวงการคลัง
ต.ค. 56 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ (กบข.)
ต.ค. 56 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ต.ค. 56 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ กำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ต.ค. 56 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ จัดทำ�บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
สำ�นักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ต.ค. 56 - ปัจจุบัน
กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
ต.ค. 56 - ปัจจุบัน
กรรมการ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ต.ค. 56 - ปัจจุบัน
กรรมการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม
ก.พ. 56 - ปัจจุบัน
กรรมการ สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการศาลยุตธิ รรม กระทรวงยุตธิ รรม

ประสบการณ์การทำ�งาน

เม.ย. 57 - ก.ค. 57
กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำ�กัด
ส.ค. 56 - เม.ย. 57
กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
ต.ค. 55 - มี.ค. 57
กรรมการ องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข
ต.ค. 55 - ต.ค. 56
รองปลัดกระทรวงการคลัง
เม.ย. 56 - พ.ค. 56
กรรมการ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดักส์ จำ�กัด (มหาชน)
ม.ค. 56 - พ.ค. 56
กรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ก.พ. 54 - พ.ค. 56
กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2548 - ก.พ. 56
กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร		
2553 - 2555
กรรมการ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (กบศ.)
สำ�นักงานศาลยุติธรรม
2553 - 2555
อธิบดี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2554 - 2555
กรรมการ บริษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ�ภาคตะวันออก จำ�กัด (มหาชน)
2553 - 2555
กรรมการ กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ (กบข.)
2553 - 2555
กรรมการ องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (MTJA)
2553 - 2555
กรรมการและเลขานุการ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
2552 - 2553
ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
2552 - 2553
กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
2552 - 2553
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จำ�กัด

ประวั ต ิ ค ณะกรรมการ

พลเอก วี รั ณ
ฉั น ทศาสตร์ โ กศล		
อายุ 59 ปี

กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
3 ธันวาคม 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
			

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ต.ค. 57 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
ต.ค. 57 - ปัจจุบัน
กรรมการ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ก.ค. 57 - ปัจจุบัน
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ก.ค. 57 - ปัจจุบัน
กรรมการ การประปานครหลวง

ประสบการณ์การทำ�งาน

ต.ค. 55 - ก.ย. 57
ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
ต.ค. 54 - ก.ย. 55
รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
ต.ค. 52 - ก.ย. 54
เสนาธิการ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก

25

26

นายฟิ ล ลิ ป จี . เจ.อี . โอ.
ดามั ส
อายุ 64 ปี

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
28 ธันวาคม 2550

วุฒิการศึกษา และการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- MBA (Accounting & International Finance), Columbia University, USA
- Military Service, Belgian Army
- Advanced Automatics, Ecole Nationale de l’Aéronautique et de
l’Espace, Toulouse, France
- Ingénieur Civil Electricien Mécanicien, Université Libre de Bruxelles,
Brussels, Belgium
- Directors Refresher Program, ING Vysya Bank Ltd. (India)

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2557 - ปัจจุบัน
Board member, Armstrong Asset Management (Singapore)
2557 - ปัจจุบัน
Board member, The Blue Circle (Singapore)
2557 - ปัจจุบัน
Board member, Sport Sevens (Singapore)
ธ.ค 56 - ปัจจุบัน
Board member, Capstone Partners (Asia)
เม.ย 56 - ปัจจุบัน
Board member, CM Houlder (SEA) Pte. Ltd.
เม.ย 56 - ปัจจุบัน
Board member, CM Houlder Insurance Brokers (Singapore) Pte. Ltd.
ธ.ค. 54 - ปัจจุบัน
Board member, Eurofin Asia (Singapore)
พ.ค. 54 - ปัจจุบัน
International Advisory Board member, Pacific Star (Singapore)

ประสบการณ์การท�ำงาน

2549 - พ.ค. 55
Director, ING Mauritius
2549 - ก.ย. 54
Vice Chairman of the Board, ING Vysya Bank Ltd. (India)
2544 - ม.ค. 53
Director, ING Asia Private Bank (Singapore)

ธนาคารทหารไทย จ� ำ กั ด (มหาชน) รายงานประจ� ำ ปี 2557

ประวั ต ิ ค ณะกรรมการ

นายสิ ง หะ
นิ ก รพั น ธุ ์
อายุ 60 ปี

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
10 มกราคม 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม

- Master of Science (Human Relations and Management),
Abilene Christian University, Dallas, Texas, USA
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (สาขาการเงินการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
- Advanced Management for Bankers Wharton School,
University of Pennsylvania, USA
- Director Certification Program Update, Role of the Chairman
Program, Advanced Audit Committee Program, Anti-Corruption for
Executive Program, Financial Institutions Governance Program, Role
of the Compensation Committee, และ Director Certification Program
จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2556 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอเอฟเอสแคปปิตอล
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
พ.ย.55 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ถิรไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

เม.ย. 57 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ก.พ. 56 – ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน)
2549 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

ประสบการณ์การท�ำงาน		
2551 - 2555
ผู้อ�ำนวยการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
2548 - 2554
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

27

28

นายราเชนทร์
พจนสุ น ทร
อายุ 62 ปี

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
8 ตุลาคม 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม

-

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT)
สถาบันวิทยาการการค้า
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.20)
- Director Accreditation Program และ Financial Institutions Governance
Program จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2557 – ปัจจุบัน
อนุกรรมาธิการ ด้านการจัดเก็บรายได้ของแผ่นดิน คณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจการเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557 – ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
2552 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ มูลนิธิส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ

ประสบการณ์การท�ำงาน

2552 – ก.ย. 55
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
2551 – 2552
อธิบดี กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
2549 – 2551
อธิบดี กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ธนาคารทหารไทย จ� ำ กั ด (มหาชน) รายงานประจ� ำ ปี 2557

ประวั ต ิ ค ณะกรรมการ

นางซุ ย -อิ ม
อึ ง
อายุ 63 ปี

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสินเชื่อ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
30 พฤศจิกายน 2554

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม

- M.Sc. in Administrative Sciences, City University Business School,
London, UK
- Bachelor of Accountancy (Merit Honors), University of Singapore
- Director Accreditation Program จาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2549 - ปัจจุบัน
Sole Director, Chianti Investors Ltd.

ประสบการณ์การท�ำงาน

2548 - 2550
Global Head of Credit Risk Management, ING Direct
2546 - 2550
Head of Issuer Risk Management, ING Group N.V.

29

30

นายพงษ์ ภ าณุ
เศวตรุ น ทร์
อายุ 56 ปี

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
23 กุมภาพันธ์ 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม
-

MA (Economics), Northwestern University, USA
B.Com (Econ), University of Auckland, New Zealand
Advanced Management Program, Harvard Business School
หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
นักบริหารระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาล
- การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)
- Financial Institutions Governance Program, Director Certification
Program, Financial Statement for Directors, และ Role of Chairman
Program จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ธ.ค. 56 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ฝาจีบ จ�ำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2554 - ปัจจุบัน
รองปลัดกระทรวงการคลัง
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การท�ำงาน

2547 - ก.พ. 57
กรรมการ บริษัท คาเธ่ย์ลีสแพลน จ�ำกัด (มหาชน)
2554 - ธ.ค. 56
กรรมการ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
2552 - เม.ย. 55
กรรมการ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
2553 - 2554
อธิบดี กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
2551 - 2554
ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2552 - 2553
อธิบดี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2552 - 2553
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.)
2552 - 2553
กรรมการ กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.)

ธนาคารทหารไทย จ� ำ กั ด (มหาชน) รายงานประจ� ำ ปี 2557

ประวั ต ิ ค ณะกรรมการ

31

นายวอน นิ เ จล
ริ ก เตอร์
อายุ 59 ปี

กรรมการ
กรรมการบริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
28 ธันวาคม 2550

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม

- BA (Business Studies, First Class Honors),
London Southbank University, UK
- Corporate Finance Diploma, London Business School, UK
- General Management Program and Management in International
Banking, CEDEP, Insead, Fontainbleu, France
- Directors Colloquium on Corporate Governance, International
Financial Reporting Standards (IFRS) and its implications on Indian
Banking Sector and Director’s Liabilities and Competition Law, ING
Vysya Bank Ltd. (India)
- Legal Developments in Corporate Governance, Accounting and
Finance Developments, Developments in Directors and Officers,
Insurance and Regulator Update – APRA, ING Direct, Australia
- Various other courses in Insurance, Asset Management, Credit and
Financial Analysis, Capital Market, also lectured and written for
Euromoney, The Treasurer and the FTA Journal
- Regular speaking & writing engagements on Leadership, Customer
Service, Corporate Culture, IT and ING Direct Philosophy and
Business Model

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ก.ย. 57 - ปัจจุบัน
Member, Challengers & Growth Countries Management Team,
ING Group N.V.
ก.ย. 57 - ปัจจุบัน
Leadership Council, ING Group N.V.
2557 - ปัจจุบัน
Member of Board IT Steering Committee, ING Vysya Bank Ltd. (India)
ส.ค. 55 - ปัจจุบัน
CEO and Member of the Board, ING Bank (Australia) Limited
ส.ค. 55 - ปัจจุบัน
Member Council, Australian Bankers’ Association
ส.ค. 55 - ปัจจุบัน
CEO Retail Banking Asia, ING Group N.V.
ก.พ. 53 - ปัจจุบัน
Member of Board of Executive Directors, Member of Risk Committee,
Member of Audit Committee, and Member of Remuneration Committee,
ING Bank (Australia) Limited
มิ.ย. 52 - ปัจจุบัน
Member of Corporate Governance Committee, Member of Audit
Committee, Member of Board Credit Committee, Chairman of Risk
Management and Review Committee, and Member of Remuneration
Committee, ING Vysya Bank Ltd. (India)

ประสบการณ์การท�ำงาน

มี.ค. 55 - ก.ย. 57
Member of Retail Banking International Management Team and
Member of Senior Leadership Team, ING Group N.V.
2543 - ก.ค. 57
Member of Management Council, ING Group N.V.
ก.พ. 54 - มี.ค. 56
Non Executive Director and Member of Strategy Committee,
KF Financial Group
ม.ค. 53 - ก.ค. 55
CEO, ING Banking Asia
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นายคริ ส โตเฟอร์ จอห์ น
คิ ง
อายุ 70 ปี

กรรมการอิสระ
				
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1 กันยายน 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม

- Bachelor of Laws (LL.B) (Honors), University of Bristol, UK
- Postgraduate Practical Certificate in Law, University of Singapore
- Director Certificate Program จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2548 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ย.55 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด
มิ.ย.52 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด และบริษัทย่อย 3 แห่ง ดังนี้
- กรรมการ บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท โอเชียนนิคแคนเนอรี่ จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท เคเอฟฟู้ดส์ จ�ำกัด
2535 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ทิวาธาร จ�ำกัด

ประสบการณ์การท�ำงาน

เม.ย. 56 - เม.ย. 57
กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2540 - 2547
Partner, Linklaters LLP., London
2540 - 2546
Managing Partner, บริษัท ลิ้งเลเทอร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ธนาคารทหารไทย จ� ำ กั ด (มหาชน) รายงานประจ� ำ ปี 2557

ประวั ต ิ ค ณะกรรมการ
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พลเอก กมล
แสนอิ ส ระ
อายุ 66 ปี

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
11 เมษายน 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม
-

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Executive MPA) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
หลักสูตรเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCOT)
สถาบันวิทยาการการค้า
- การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
- Infantry Officer Advance Course and Instructor Course,
FT.BENNING, GA, USA
- Anti-Corruption for Executive Program, Director Certification Program,
Role of Compensation Committee และ Financial Institutions Governance
Program จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ย. 55 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
2554 - ปัจจุบัน
ประธานที่ปรึกษาสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการที่ปรึกษา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
กองทัพไทย
2552 - ปัจจุบัน
นายทหารพิเศษประจ�ำกรม ทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
2551 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
2551 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
2550 - ปัจจุบัน
นายทหารพิเศษประจ�ำกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
2550 - ปัจจุบัน
ราชองครักษ์พิเศษ กรมราชองครักษ์
2546 - ปัจจุบัน
นายทหารพิเศษประจ�ำกรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์
2540 - ปัจจุบัน
นายทหารพิเศษประจ�ำกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์

ประสบการณ์การท�ำงาน

พ.ค. 55 - พ.ย. 55
กรรมการตรวจสอบภายใน ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
2553 - 2554
ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ กรรมาธิการพลังงาน วุฒิสภา
2552 - 2554
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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นายบุ ญ ทั ก ษ์
หวั ง เจริ ญ
อายุ 58 ปี

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการสินเชื่อ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
14 กรกฎาคม 2551

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม

- MBA (Finance and International Business), New York University, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Accreditation Program จาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ส.ค. 57 - ปัจจุบัน
คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ก.ค. 57 - ปัจจุบัน
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
ก.ค. 57 - ปัจจุบัน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
มิ.ย.57 - ปัจจุบัน
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ ไขปัญาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
มิ.ย. 57 - ปัจจุบัน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
พ.ค. 57 - ปัจจุบัน
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
พ.ค. 57 - ปัจจุบัน
คณะกรรมการระบบการช�ำระเงิน (กรช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
พ.ค. 57 - ปัจจุบัน
ประธานสมาคมธนาคารไทย

ประสบการณ์การท�ำงาน

2542 - 2550
รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จ� ำ กั ด (มหาชน) รายงานประจ� ำ ปี 2557

ประวั ต ิ ค ณะกรรมการ
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หน้านี้ปล่อยว่างไว้โดยเจตนา

36

ธนาคารทหารไทย จ� ำ กั ด (มหาชน) รายงานประจ� ำ ปี 2557

คณะประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

นายบุ ญ ทั ก ษ์
หวั ง เจริ ญ

นายยั น อองรี
แวน วาลเลน

นายลอเรนโซ
ทั ส ซาน-บั ส ซั ท

นายเบอร์ น าร์ ด
มารี - ชาน มอรี ส
พอล คุ ๊ ก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการธนาคาร
กรรมการบริหาร
กรรมการสินเชื่อ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านบริหารความเสี่ยง
กรรมการสินเชื่อ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านปฏิบัติการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลูกค้ารายย่อย

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

อายุ 58 ปี

อายุ 58 ปี

อายุ 48 ปี

อายุ 54 ปี

- Master of Laws, Katholieke
- Master Degree, Computer
Universiteit Leuven (KUL),
Engineer, Hogeschool Enchede,
คุณวุฒิทางการศึกษา
Belgium
The Netherlands
Master
Degree
in
Applied
Bachelor
in Management,
Bachelor
Degree,
H.A.V.O
Diploma,
คุณวุฒิทางการศึกษา
Economics,
Sint-Ignatius
Katholieke
Universiteit Leuven
Griftland
College,
The
Netherlands
- MBA in Finance and International
University in Antwerp, Belgium
(KUL), Belgium
Business, New York University, USA - Industrial
Engineer
- Bachelor of Laws, Katholieke
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
ประสบการณ์ท�ำงาน
Electro-Mechanics,
Universiteit Leuven (KUL),
(วิศวกรรมเคมี),
2556 - ปัจจุบัน
Don
Bosco,
Hoboken,
Belgium
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านปฏิบตั กิ าร Belgium
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ท�ำงาน
ประสบการณ์ท�ำงาน
2553 - 2556
ประสบการณ์ท�ำงาน
2556 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
Chief Operating Officer,
2551 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารลูกค้ารายย่อย
Managing Director in ING Bank
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,
ความเสี
ย
่
ง
ธนาคารทหารไทย
จ�
ำ
กั
ด
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
(EurAsia) ZAO, Commercial
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
(มหาชน)
2550
- 2555
Banking,
Moscow,
Russia
2542 - 2550
2555 - 2556
Global Head Private Banking
2550 - 2553
รองกรรมการผู้จัดการ,
Senior Credit Officer –
Clients, ING Bank N.V.,
Chief Operating Officer,
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
Structured Finance,
Amsterdam, The Netherlands
Assistant Managing Director,
ING Bank N.V., Amsterdam
ING Bank N.V. Hungary Branch, 2549 - 2550
2551 - 2555
Head of Europe Private Banking
Commercial Banking,
Chief Risk Officer IVBL,
and Deputy Head Global PB,
Budapest, Hungary
ING Vysya Bank Ltd., India
ING Bank N.V., Amsterdam
2543 - 2550
2546 - 2551
2547 - 2549
Regional Head of IT
Head of Credit Risk Management, Infrastructure Asia,
CEO, ING Luxemburg
ING Asia Private Bank Ltd,
Chief Operating Officer,
Singapore
ING Shanghai and ING Bank
2538 - 2546
N.V. Hong Kong Branch
Risk Manager for Greater China
at ING Bank N.V., Hong Kong

คณะประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร
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นายปิ ติ
ตั ณ ฑเกษม

นายไตรรงค์
บุ ต รากาศ

นายถนอมศั ก ดิ์
โชติ ก ประกาย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลูกค้าธุรกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลูกค้าเอสเอ็มอี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

อายุ 44 ปี

อายุ 44 ปี

- Ph.D. in Strategic Management - Master of Business Administration,
under the collaboration program
Concentration in Finance and
between the University of Nebraska International Management ,
at Lincoln and Bangkok University
University of Japan,
- Master of Business Administration, Niigata, Japan
Kenan-Flagler Business School, - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
The University of North Carolina
(เกียรตินยิ ม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
at Chapel Hill

ประสบการณ์ท�ำงาน

2551 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2550 - 2551
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)

อายุ 52 ปี

- Master of Business Administration,
University of Eastern Michigan, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ท�ำงาน

2552 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงิน,
2558 - ปัจจุบัน
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารลูกค้าเอสเอ็มอี 2546 - 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงิน,
2556 - 2557
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
(ประเทศไทย)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2555 - 2556
Head of Global Transactional
Service Division and Marketing
Division ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
(มหาชน)
2552 - 2555
Head of Strategy and Product,
Business Banking Group (SME)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
2543 - 2552
Head of SME Business,
BKK2 Network,
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�ำงาน
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คณะเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นาย เอกพล ณ สงขลา

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์องค์กร และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบรรษัทภิบาล

นาง พัตราภรณ์ สิโรดม

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาว ธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารตรวจสอบ

นาย ภารไดย ธีระธาดา

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง
นาย สุนทร รักพาณิชย์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาสินเชื่อธุรกิจ

นาย ไกรสิทธิ์ ตันไพฑูรย์ดิถี

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาสินเชื่อลูกค้าธุรกิจและธุรกิจขนาดย่อม

นาย มาร์ติน อเลน เซอร์ล

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อผู้บริโภค

นาย แมกซองส์ ลาวาเล

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความเสี่ยงสินเชื่อเชิงกลยุทธ์

นางสาว สุปรียา พิพัฒน์มโนมัย

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

นางสาว อรนุช ตันติเมธ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความเสี่ยงด้านตลาด

นาย ระบิล พรพัฒน์กุล

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารนโยบายด้านสินเชื่อ

นาย คอร์เนเลียส เฮนริคัส มาเรีย เดอ รอจ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร

นาย สมศักดิ์ วรวิจักษณ์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกฎหมาย

ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารก�ำกับการปฏิบัติงาน

นาง เฉิดประภา ฉลาดสุนทรวาที

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารพัฒนาสินทรัพย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฎิบัติการ
นางสาว สายพิน กิตติพรพิมล

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

นาง รัตนา อรรคฉายศรี

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการและบริการ

นางสาว อุทุมพร คุณากร

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริการส่วนกลาง

นางสาว อุบลลักษณ์ ลือวรวิญญู

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสถาปัตยกรรมองค์กรและกลยุทธ์เทคโนโลยี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย
นางสาว ชมภูนุช ปฐมพร

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสาขา

นาง สุภาภรณ์ อังชัยสุขศิริ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารงานบริการสาขา

นาย พร้อมพงษ์ พัฒนธีระเดช

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารกลุ่มลูกค้าบุคคลระดับกลาง

นาย วิลเฮลมุส เล็ค

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารกลุ่มลูกค้าธนบดีและธนบดีธนกิจ

นางสาว มิ่งขวัญ พัฒนวงศ์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารส่งเสริมการตลาดลูกค้าบุคคล

นาง มารี แรมลี

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจรายย่อย

นาง ทามารา แวน เดน แบน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์และช่องทางบริการดิจิตอล

คณะเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ
นาย วิกรานต์ ปวโรจน์กิจ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่

นาย อเล็กซานเดอร์ นนท์ แลงเฟลด์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่ 1

นาย วีระชัย อมรรัตน์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่ 2

นาย พีรพงศ์ นิธิไกรวุฒิ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าบรรษัทธุรกิจ 1

นาย เอกณัติ เกียรตินภาสินธุ์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าบรรษัทธุรกิจ 2

นาย ไตรรงค์ บุตรากาศ1

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ

นางสาว วิภาศิริ ฉันทานุมัติ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ - กรุงเทพฯ

นาย จักรพันธ์ จารุธีรศานต์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ - ภูมิภาค

นาย ฐณะวัฒน์ วีระชยาภรณ์กุล

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง

นางสาว สมคิด ปรีชาสัมมกุล

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ

นาย ศรัณย์ ภู่พัฒน์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจตลาดเงิน

นาย จรินทร์ พินธุโสภณ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารวาณิชธนกิจและตลาดทุน - ตราสารหนี้

นาง พรรณแข นันทวิสัย

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจการค้าต่างประเทศ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอสเอ็มอีและซัพพลายเชน2
นาย วิทยา สินทราพรรณทร

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ

นาย เอศ ศิริวัลลภ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารผลิตภัณฑ์และการขายสินเชื่อเครือข่ายธุรกิจ

นาย รังสรรค์ ฐามนกิจประสาท

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารช่องทางและระบบสินเชื่อเครือข่ายธุรกิจ

นางสาว สุกัญญา ตรีเสน่ห์จิต

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก

นาย แซมมิว เย็น ไฟ ชุง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารผลิตภัณฑ์และ Portfolio ธุรกิจเอสเอ็มอีขนาดเล็ก

นาย พิชิต จงสฤษดิ์หวัง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
นางสาว แวววลัย วัฒนา

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารควบคุมทางการเงิน

นางสาว อาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน

นาย จิรศักดิ์ จันทรโชติ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารเงิน

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2557
1
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 รับตำ�แหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าเอสเอ็มอี
2
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 เปลี่ยนชื่อตำ�แหน่งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าเอสเอ็มอี
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โครงสร้าง
องค์กร

คณะกรรมการสินเชื่อ

คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารลูกค้ารายย่อย

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเอสเอ็มอี
และซัพพลายเชน*

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลูกค้าธุรกิจ

ธุรกิจสาขา

บริหารลูกค้า
เอสเอ็มอีขนาดเล็ก

บริหารกลุ่มลูกค้า
ธนบดีและ
ธนบดีธนกิจ
บริหารกลุ่มลูกค้า
บุคคลระดับกลาง

ลูกค้าบรรษัท
ธุรกิจ

ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ
ขนาดใหญ่ 1-2
บริหารพัฒนา
ลูกค้าบรรษัท
ธุรกิจขนาดใหญ่

ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ
1-2

ลูกค้าธุรกิจ

ธุรกิจการค้า
ต่างประเทศ

บริหารกลุ่มลูกค้า
เอสเอ็มอีขนาดเล็ก

ผลิตภัณฑ์
ธุรกิจรายย่อย

บริหารผลิตภัณฑ์
และ Portfolio
ธุรกิจเอสเอ็มอีขนาดเล็ก
บริหารผลิตภัณฑ์
และการขายสินเชื่อ
เครือข่ายธุรกิจ
บริหารช่องทาง
และระบบสินเชื่อ
เครือข่ายธุรกิจ

กลยุทธ์และช่องทาง
บริการดิจิตอล

บริหารการตลาด
ธุรกิจ

ส่งเสริมการตลาด
ลูกค้าบุคคล

ลูกค้าบรรษัท
ธุรกิจขนาดใหญ่

ส�ำนักปริวรรต

ลูกค้าธุรกิจ
ขนาดกลาง

บริการลูกค้าสัมพันธ์

ลูกค้าธุรกิจกรุงเทพ

บริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการธุรกิจCRBO

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2557

ลูกค้าธุรกิจภูมิภาค

ผลิตภัณฑ์
สินเชื่อธุรกิจ

ธุรกิจตลาดเงิน
บริหารลูกค้าธุรกิจ
เชิงกลยุทธ์

โครงสร้ า งองค์ ก ร
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คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

ตรวจสอบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลยุทธ์องค์กร
ทรัพยากรบุคคล
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านการเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
ด้านปฏิบัติการ

บริหารความเสี่ยง
ด้านสินเชื่อ

ควบคุมทางการเงิน

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วางแพนและวิเคราะห์
ทางการเงิน

ปฏิบัติการและ
บริการ

บริหารเงิน

ควบคุม
ด้านปฏิบัติการ

พิจารณา
สินเชื่อธุรกิจ
พิจารณาสินเชื่อ
ลูกค้าธุรกิจและ
ธุรกิจขนาดย่อม

สื่อสารและ
ภาพลักษณ์องค์กร

สินเชื่อผู้บริโภค

บริการส่วนกลาง

ศูนย์วิเคราะห์
เศรษฐกิจ

พัฒนาสินทรัพย์

ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ

บริหารนโยบาย
ด้านสินเชื่อ
พัฒนากลั่นกรอง
คุณภาพหนี้
บริหารความเสี่ยง
ด้านตลาด
บริหารความเสี่ยง
สินเชื่อเชิงกลยุทธ์

บริหารโครงการ
ธนาคาร
Lean Six Sigma
ระบบบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้า

กฏหมาย
บริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการองค์กร
ก�ำกับการปฏิบัติงาน**

* ตั้งเเต่ มกราคม 2558 เปลี่ยนชื่อต�ำเเหน่งเป็น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าเอสเอ็มอี
** รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
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หน้านี้ปล่อยว่างไว้โดยเจตนา
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ภาวะเศรษฐกิ จ ไทยและธุ ร กิ จ ธนาคารพาณิ ช ย์

43

ภาวะเศรษฐกิจไทย
และธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2557
ในรอบปี 2557 เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยในช่วงครึ่งแรกของปี สถานการณ์ทางการเมืองที่ยืดเยื้อจากช่วงปลายปี
2556 ฉุดรั้งให้กิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศอยู่ในภาวะหดตัว ทั้งด้านการบริโภคและการลงทุนจากการที่ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายและผู้ประกอบการชะลอแผนการลงทุน
เพื่อรอประเมินความชัดเจนของสถานการณ์การเมือง รวมทั้งโครงการการลงทุนภาครัฐขนาดใหญ่สะดุดลงจากการไร้ซึ่งกลไกภาครัฐผลักดัน ตลอดจนภาคท่องเที่ยวได้รับ
ผลกระทบรุนแรงในช่วงการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ขณะที่ภาคการส่งออกในภาพรวมฟื้นตัวได้ค่อนข้างช้า ท�ำให้ ไม่สามารถชดเชยเครื่องยนต์การบริโภคและการลงทุน
ที่อยู่ในภาวะซบเซามากได้ และกดดันให้เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีแรกไม่ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน
อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง ภายหลังสถานการณ์ทางการเมืองมีความชัดเจนมากขึ้นและนโยบายภาครัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้มากขึ้น อาทิ
การจ่ายเงินโครงการจ�ำน�ำข้าว มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผูม้ รี ายได้นอ้ ย การออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจระยะสัน้ และการวางยุทธศาสตร์พฒ
ั นาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ระยะเวลา 8 ปี (ปี 2558-2565) ท�ำให้การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนเริ่มฟื้นตัว แต่ถือว่ายังอยู่ในระดับต�่ำเนื่องจากการบริโภคยังมีข้อจ�ำกัดด้านรายได้เกษตรกรที่
ลดลง และภาระหนี้ภาคครัวเรือนอยู่ในระดับสูง เช่นเดียวกับการลงทุนภาคเอกชนที่ยังไม่ได้รับผลดีจากการลงทุนภาครัฐมากนัก เนื่องจากโครงการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ใน
ขัน้ ตอนการจัดซือ้ จัดจ้าง อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ายได้รบั ปัจจัยบวกจากภาคส่งออกพลิกกลับมาขยายตัวตามการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจประเทศคูค่ า้ โดยเฉพาะ
ตลาดสหรัฐฯ กอปรกับภาคการท่องเทีย่ วฟืน้ ตัวอย่างต่อเนือ่ ง หนุนโดยนักท่องเทีย่ วชาวจีน ทัง้ นี้ จากเครือ่ งยนต์หลักในแทบทุกด้านทีม่ แี รงขับเคลือ่ นเศรษฐกิจมากขึน้
โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2557 ยังคงขยายตัวได้ แม้เป็นระดับต�่ำที่ร้อยละ 0.7 ชะลอลงจากปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 2.9

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2558
จากการที่เศรษฐกิจปี 2557 ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ท�ำให้โมเมนตัมส่งต่อไปในปี 2558 มีไม่มาก กอปรกับเป็นปีแห่งการปฏิรูปประเทศครั้งส�ำคัญควบคู่ไปด้วย ท�ำให้
การด�ำเนินนโยบายและมาตรการต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เน้นความโปร่งใส รัดกุม และมีวินัยทางการคลัง โดยการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องตาม
ความเชื่อมั่นที่ดีขึ้น ราคาน�้ำมันที่ลดลง การจ้างงานและรายได้นอกภาคเกษตรที่ค่อยๆ ปรับดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แม้ว่ามีปัจจัยถ่วงการบริโภคอยู่บ้างจาก
ราคาสินค้าเกษตรที่ตกต�่ำและหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ด้านการลงทุนภาคเอกชน มีแนวโน้มกลับมาขยายตัวตามการฟื้นตัวของการบริโภคและการเริ่มลงทุนของ
โครงการลงทุนพื้นฐานด้านคมนาคม อาทิ รถไฟทางคู่ รถไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบราว 6 หมื่นล้านบาท รวมทั้งการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่
ชายแดน 5 แห่ง อันก่อให้เกิดการลงทุนพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาการค้าชายแดน และเป็นประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งในปีนี้จะน�ำร่องในพื้นที่ที่มีความพร้อมที่
อ.แม่สอด จ.ตากก่อน นอกจากนี้ แนวโน้มราคาน�้ำมันที่ลดลงและอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต�่ำยังช่วยให้ต้นทุนการด�ำเนินธุรกิจอยู่ในระดับที่เอื้อต่อการลงทุน ขณะที่
ภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่เกิดขึ้นในทุกภูมิภาค โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะที่
เศรษฐกิจยุโรปฟื้นตัวอย่างเปราะบางและเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอลง อีกทั้งการถูกตัดสิทธิพิเศษทางศุลกากร (GSP) ในสหภาพยุโรป กอปรกับแนวโน้มการอ่อนค่าของ
สกุลเงินในประเทศคู่ค้า อาทิ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่นและคู่แข่งอย่าง อินโดนีเซีย เวียดนาม อินเดีย ขณะที่ค่าเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ แต่ยังแข็งกว่า
ประเทศอื่นในภูมิภาค ล้วนเป็นความท้าทายของการเติบโตของภาคส่งออก ท�ำให้ภาพรวมการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยจะเติบโตไม่มากนัก หรือยังคงขยายตัวต�่ำกว่า
ศักยภาพ โดยคาดว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 3.5
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ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ปี 2557
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศปี 2557 ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงต่อเนื่องจากปีก่อน สินเชื่อเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 เป็น 11.3 ล้านล้านบาท ส่วนเงินฝากและสินทรัพย์
ขยายตัวร้อยละ 7.0 และร้อยละ 3.5 เป็น 11.7 และ 16.7 ล้านล้านบาท ตามล�ำดับ อัตราการเติบโตของสินเชื่อที่น้อยกว่าอัตราการเติบโตจากการระดมเงิน ท�ำให้สัดส่วน
สินเชื่อต่อเงินฝากและการกู้ยืม ณ สิ้นปี 2557 ลดลงเป็นร้อยละ 90.5 จากร้อยละ 91.8 ณ สิ้นปีก่อน ขณะที่สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากก็ลดลงเช่นกัน เป็นร้อยละ 96.9
จากร้อยละ 99.1 ส่วนสภาพคล่องในระบบธนาคารพาณิชย์อยู่ที่ระดับ 1.3 ล้านล้านบาท ขณะที่เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ณ สิ้นปีอยู่ที่ร้อยละ 16.8
สินเชื่อปี 2557 เติบโตในอัตราที่ชะลอลงจากปี 2556 เป็นผลจากการปล่อยสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลและค้าส่งค้าปลีกเป็นปัจจัยหลัก โดยเติบโตร้อยละ 7.4 และ 5.1
ตามล�ำดับ ต่างจากปีก่อนหน้าที่เติบโตร้อยละ 11.5 และ 17.4 ขณะที่สินเชื่อเพื่อการผลิตก็เติบโตในอัตราที่ชะลอลงเช่นเดียวกันเป็นร้อยละ 4.0 จากร้อยละ 8.3 สินเชื่อเพื่อ
อุปโภคบริโภคส่วนบุคคลมีสัดส่วนในสินเชื่อรวมร้อยละ 27 ส่วนสินเชื่อเพื่อการผลิตและสินเชื่อค้าส่งค้าปลีกมีสัดส่วนต่อสินเชื่อรวมร้อยละ 18 และ 14 ตามล�ำดับ ดังนั้น
สินเชื่อทั้ง 3 ประเภทนี้รวมกันจึงยังมีส่วนแบ่งเกือบร้อยละ 60 ของสินเชื่อรวม ส�ำหรับสินเชื่อที่ไม่รวมการปล่อยสินเชื่อกิจกรรมทางการเงินและประกันภัย โดยแบ่งตามขนาด
ลูกค้าพบว่า สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ขยายตัวร้อยละ 8.1 และ SME ขยายตัวเพียงร้อยละ 2.8 สินเชื่อบุคคลธรรมดายังมีสัดส่วนต่อสินเชื่อทั้งหมดที่ไม่รวมสินเชื่อกิจกรรม
ทางการเงินและประกันภัย มากกว่าปีก่อนเล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อยละ 35 ธุรกิจขนาดใหญ่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นร้อยละ 29 จากร้อยละ 28 ส่วนสินเชื่อ SME มีสัดส่วน
ลดลงเป็นร้อยละ 36 จากร้อยละ 37
ด้านสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ณ สิ้นปี 2557 เพิ่มขึ้น 1.2 หมื่นล้านบาท จากสิ้นปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 2.8 แสนล้านบาท Gross NPL ratio ทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.2 ธุรกิจที่มี
NPL ratio อยู่ในระดับสูงร้อยละ 4-5 คือ การก่อสร้าง กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ การเกษตร ส�ำหรับการผลิตและค้าส่งค้าปลีกอยู่ที่ร้อยละ 3.4 และร้อยละ 2.7 ตามล�ำดับ
ส่วนการบริโภคส่วนบุคคลอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.4 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.2 ปีก่อนหน้า
ในปี 2557 ธนาคารพาณิชย์ทำ� ก�ำไรสุทธิได้ 2.2 แสนล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.7 จากช่วงเดียวกันปีกอ่ น รายได้ดอกเบีย้ สุทธิเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.3 ส่วนรายได้จากค่าธรรมเนียม
ซึ่งมีสัดส่วนสูงขึ้นเล็กน้อยเป็นร้อยละ 17 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 ทั้งนี้ ร้อยละ 82 ของรายได้ค่าธรรมเนียมมาจาก 4 รายการหลักด้วยกัน คือ บัตรพลาสติกและ
ธนาคารอิเล็กทรอนิคส์, ค่าธรรมเนียม อาทิ การขายประกัน ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก ตู้นิรภัย เป็นต้น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมธุรกรรมการโอนเงิน
ส�ำหรับอัตราดอกเบี้ยสุทธิเฉลี่ย (Net Interest Margin – NIM) ท�ำได้ ในระดับร้อยละ 2.7 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า จากการที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายถูกปรับลดจาก
ร้อยละ 2.25 เป็นร้อยละ 2.00 ณ สิ้นปี (กนง. ลดดอกเบี้ยนโยบายลง 1 ครั้ง 25 bps เมื่อ 12 มี.ค. 57) แต่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปรับลดลงน้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง (อัตราเฉลี่ย) มีการปรับจากปี 2556 ดังนี้ ออมทรัพย์ -13 basis points (bps) เป็นร้อยละ 0.50,
ประจ�ำ 3 เดือน -46 bps เป็นร้อยละ 1.11, ประจ�ำ 12 เดือน -48 bps เป็นร้อยละ 1.73, MLR -9 bps เป็นร้อยละ 6.75
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แนวโน้มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ปี 2558
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในปี 2558 มีแนวโน้มเติบโตในอัตราที่เพิ่มขึ้นกว่าอัตราการขยายตัวในปี 2557 เนื่องจากเสถียรภาพทางการเมืองและความพยายามของรัฐบาล
ในการผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตผ่านการลงทุน เช่น การลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ท�ำให้สินเชื่อธุรกิจมีแนวโน้มดีกว่าสินเชื่อรายย่อยโดยเปรียบเทียบ
การแข่งขันในตลาดเงินฝากจะเกิดขึ้นอีกในช่วงครึ่งหลังของปี แต่ไม่น่าจะรุนแรงมาก เนื่องจากการระดมเงินฝากที่มากเกินการปล่อยสินเชื่อยังคงค้างมาจากปี 2557 ส่วน
การแข่งขันที่จะเข้มข้นมาก คือ การให้บริการผ่านระบบดิจิตอล หรือ ดิจิตอลแบงค์กิ้ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มค่าธรรมเนียมให้กับธนาคารให้มีสัดส่วนสูงขึ้นอีกได้ เนื่องจากปัจจุบัน
อุปกรณ์ด้านไอทีสามารถเข้าถึงและเป็นที่ยอมรับลูกค้าทุกระดับรายได้และอายุ ทั้งนี้ ภาวะธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในปี 2558 จะเห็นภาพหลักๆ ดังต่อไปนี้
1. ธนาคารจะมีต้นทุนการลงทุนในระบบดิจิตอลมากขึ้น เพื่อให้เป็นธนาคารสมัยใหม่ สามารถแข่งขันรักษาฐานลูกค้าหรือเพิ่มลูกค้ารายใหม่ ตามเทคโนโลยีทันสมัยที่
เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ ซึง่ หัวใจส�ำคัญของธนาคารสมัยใหม่กค็ อื ต้องสร้างระบบให้งา่ ยต่อการใช้งานของลูกค้า รวมถึงความปลอดภัย แม่นย�ำ ในการท�ำธุรกรรม
และการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า
2. ธุรกรรม Trading Finance จะแข่งขันกันมากขึ้น และ จะสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมให้กับธนาคารได้มากขึ้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดลูกค้ากลุ่ม SME เนื่องจาก
กิจการขนาดกลางและเล็กมีโอกาสทางธุรกรรมการค้าการลงทุนระหว่างกันในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น ประกอบกับ ธนาคารกลางทั้ง 10 แห่งของอาเซียน ได้จัดท�ำ
หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลบริการทางการเงินส�ำหรับธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและการให้บริการของสถาบันการเงินใน
ภูมิภาคที่เกี่ยวกับธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศมีความโปร่งใส สามารถเปรียบเทียบเพื่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการได้ จึงเป็นโอกาสของธนาคารที่จะขยายฐานลูกค้า
ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
3. การร่วมมือในลักษณะพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคารภายในอาเซียน รวมทั้งธนาคารของจีนและญี่ปุ่น จะมีมากขึ้นเป็นล�ำดับ เนื่องจากแต่ละประเทศยังระมัดระวังการ
เปิดเสรีทางการเงิน ดังนั้น การที่ธนาคารจากต่างประเทศจะเข้าไปตั้งสาขาใหม่หรือรวมกิจการเป็นสิ่งที่ท�ำได้ ไม่ง่าย ในขณะที่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
อาเซียน หรือ AEC ก�ำลังจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2558 เป็นต้นไป บริการทางการเงินเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการท�ำธุรกรรมการค้าและการลงทุน จึงต้องเร่งตัว
สนองความต้องการของภาคธุรกิจ ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะเกิดธนาคารพันธมิตรในอาเซียนมากขึ้นเท่านั้น แต่พันธมิตรจะระหว่างจีนกับอาเซียน หรือญี่ปุ่นกับอาเซียน ก็จะ
มากขึ้นเป็นล�ำดับด้วย เนื่องจากการลงทุนจาก 2 ประเทศมหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจจะขยายตัวในภูมิภาคอาเซียนด้วย
4. การให้ความส�ำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าให้ละเอียดและลึกยิ่งขึ้น เพื่อน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ ได้เหมาะสมที่สุด
นอกจากนั้น ยังช่วยให้ธนาคารสามารถประเมินความเสี่ยงของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย เพื่อการวางกลยุทธ์รุกตลาดภายใต้การแข่งขันที่เข้มข้นทั้งจากใน
และต่างประเทศให้เป็นไปด้วยความรอบคอบและมีภูมิคุ้มกันต่อความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
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สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

โครงสร้างรายได้ค่าธรรมเนียม
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กลยุทธ์องค์กร
และการประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน์
เป็น “ธนาคารไทยชั้นน�ำมาตรฐานระดับโลก”

แบรนด์ของธนาคาร
แบรนด์ของธนาคารทีเอ็มบี
‘Make THE Difference’

วิถีทางที่จะบรรลุเป้าหมายทางกลยุทธ์ 6 ประการ

•
•
•
•

เป็นธนาคารชั้นน�ำที่มีความสามารถในการท�ำก�ำไรอย่างยั่งยืน
ให้ความส�ำคัญกับความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า
ปลูกฝังวัฒนธรรมการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
ตระหนักถึงประโยชน์ของความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ

สร้างรากฐานแบรนด์ DNA ของธนาคาร 4 ประการคือ:
• จริงใจ – น�ำเสนอและให้บริการทางการเงินที่ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นอันดับแรก
• ง่ายและใช้งานได้จริง – ท�ำให้การใช้บริการทางการเงินต่างๆ ของธนาคารเป็นเรื่องง่ายส�ำหรับลูกค้า
• ฉลาด รู้จริง – เข้าใจลูกค้าเป็นอย่างดีเพื่อสามารถน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับ
ความต้องการทางการเงินที่แท้จริงของลูกค้า
• ถามตัวเองเสมอว่าท�ำไมจะเป็นไปไม่ได้ – เราท้าทายบรรทัดฐานเดิมๆ ของตลาดด้วยทางออก
ทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมใหม่และมีความสร้างสรรค์ ซึ่งมีคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างแท้จริง

มีความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง

ทีเอ็มบีมุ่งให้ความส�ำคัญต่อการสร้างความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง ทั้งในระดับบุคคลและระดับชุมชน (รวมถึง
ความเข้าใจในระหว่างกลุ่มลูกค้า) ซึ่งจะท�ำให้ธนาคารสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า และยังไม่เคยมีในวงการธนาคารไทย

เพิ่มจ�ำนวนเงินฝากที่มีคุณภาพ

ทีเอ็มบีมุ่งมั่นที่จะเพิ่มจ�ำนวนเงินฝากที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งบริหารต้นทุนเงินฝากให้ ใกล้เคียงกับธนาคารชั้นน�ำ
ที่เป็นคู่แข่ง
การเพิ่มจ�ำนวนเงินฝากคุณภาพจะช่วยให้ธนาคารสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับลูกค้า ขณะเดียวกันเงินฝากที่มี
คุณภาพยังสามารถแปลงเป็นสินทรัพย์ที่เหมาะสมได้ ในภายหลังซึ่งท�ำให้ธนาคารมีผลก�ำไรมากยิ่งขึ้น

สร้างความเป็นเลิศด้านธุรกรรมทางการเงิน

ทีเอ็มบีให้ความส�ำคัญกับธุรกรรมทางการเงิน เนื่องจากเป็นสิ่งที่สนองตอบความต้องการพื้นฐานด้านธนาคาร
ของลูกค้าทั้งหมด และยังช่วยให้ธนาคารมีความใกล้ชิดกับลูกค้าและเข้าใจลูกค้ามากขึ้น
การมองเห็นการท�ำธุรกรรมของลูกค้าได้ดีขึ้นจะช่วยให้ธนาคารมีการบริหารสภาพคล่อง การบริหารความเสี่ยง
ที่ดีขึ้น และมีต้นทุนในการกู้ยืม (funding cost) ลดลง
ส�ำหรับทีเอ็มบี ความเป็นเลิศด้านธุรกรรมทางการเงินยังหมายถึงการให้บริการลูกค้าด้วยวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

สร้างรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอย่างยั่งยืน

ทีเอ็มบีมุ่งสร้างความสามารถในการสร้างรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างรายได้ดอกเบี้ย
และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนในสภาวะผันผวนของวัฏจักรธุรกิจ

ใช้เงินทุนและบริหารสภาพคล่องอย่างเหมาะสมที่สุด

ทีเอ็มบีมงุ่ มัน่ อย่างเต็มทีท่ จี่ ะบรรลุเป้าหมายก�ำไรสุทธิตามความคาดหวังของนักลงทุน
เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ธนาคารได้มงุ่ เน้นเพิม่ จ�ำนวนลูกค้าในกลุม่ ทีม่ อี ตั ราผลตอบแทนหลังปรับ
ค่าความเสีย่ ง (risk-adjusted return) ทีด่ กี ว่า เช่น กลุม่ SME พร้อมกับบริหารสภาพคล่องในเชิงรุกและเพิม่
ส่วนแบ่งการใช้จา่ ยเงินของลูกค้ากลุม่ เป้าหมาย (share of wallet) โดยการ cross-selling และการเพิม่ มูลค่า
ของผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ลกู ค้าปัจจุบนั
ในขณะที่ธนาคารเติบโตขึ้น ธนาคารจะต้องปรับปรุงประสิทธิภาพในการท�ำงานทั้งทางด้านรูปแบบ
ของการประกอบธุรกิจและกระบวนการท�ำางาน

บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

ทุกภาคส่วนของธนาคารมีส่วนส�ำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการท�ำงานผ่านโครงการ Lean
Organization และ Lean Six Sigma เพื่อส่งเสริมการเติบโตของการขายและการให้บริการแก่ลูกค้า
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ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE)

Tier 1 capital

(1) ไม่รวมรายการพิเศษ (one-time items) ในปี 2555 ก�ำไรสุทธิอยู่ที่ 4,900 ล้านบาทหรือ ROE ร้อยละ 8.6 ก�ำไรสุทธิตามรายงานอยู่ที่ 1,300 ล้านบาทหรือ ROE ร้อยละ 2.2
(2) ไม่รวมรายการพิเศษ (one-time items) ในปี 2556 ก�ำไรสุทธิอยู่ที่ 7,900 ล้านบาทหรือ ROE ร้อยละ 13.3 ก�ำไรสุทธิตามรายงานอยู่ที่ 5,700 ล้านบาทหรือ ROE ร้อยละ 9.7
(3) ขึ้นอยู่กับการท�ำธุรกรรมทางการเงินรายเดือนและยอดเฉลี่ยเงินฝาก
(4) จ�ำนวน CASA ของทีเอ็มบีประกอบด้วยบัญชีกระแสรายวัน บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากไม่ประจ�ำดอกเบี้ยสูง และบัญชี ME
(5) ตัวเลขในปี 2555 และ 2556 มีการปรับฐานเพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลในปี 2557
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โครงการ Transformation ของทีเอ็มบี
เพือ่ ให้ทเี อ็มบีเป็นองค์กรทีย่ ดึ ลูกค้าเป็นศูนย์กลางและมุง่ เน้นการท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง ทีเอ็มบีได้ดำ� เนินการตามโครงการ Transformation ซึง่ แบ่งเป็น 4 ระยะ
โดยโครงการนีจ้ ะส่งผลดีตอ่ ธนาคารในทุกๆ ด้าน ช่วยเพิม่ มูลค่าแก่ผถู้ อื ผลประโยชน์รว่ มทุกฝ่าย ทัง้ ลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ พนักงานและสังคมไทยโดยรวม

ระยะ

จุดเด่นหลัก

สถานะ

1. การสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง
    2551 – 2552

•  การปรับโครงสร้างองค์กร
•  การปรับปรุงขั้นตอนการท�ำงานครบวงจร
•  การปรับเปลี่ยนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
•  การยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
•  การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยง

เสร็จสมบูรณ์
•  คุณภาพสินทรัพย์โดยรวมได้รบั การปรับปรุง
    ให้ดีขึ้น
•  บรรลุควอไทล์สูงสุดในด้านความผูกพันของ
    พนักงานต่อองค์กร

2. การขยายฐานลูกค้าที่มีคุณภาพ
2553 – 2554

•  การขยายฐานลูกค้า SME และลูกค้ารายย่อย
•  การเป็นเลิศทางด้านบริการและการด�ำเนินงาน
•  การให้บริการทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมที่สามารถ
    ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
•  การพัฒนาคุณภาพช่องทางบริการ
•  การสร้างแบรนด์ทีเอ็มบีให้แข็งแรงขึ้น

เสร็จสมบูรณ์
•  การเพิ่มฐานลูกค้าประสบความส�ำเร็จ
    จากการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและ
    ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของ
    ลูกค้าได้อย่างแท้จริง
•  การปรับปรุงและย้ายสาขาให้ตรงกับความ
    ต้องการของลูกค้า
•  การเปิดตัวแนวคิด Make THE Difference

3. สร้างความแตกต่างและเพิ่มส่วนแบ่ง
การใช้จ่ายเงินของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
    2555 – 2557

•  การเป็นเลิศทางด้าน Transactional banking และ
    ประสบการณ์ของแบรนด์ (Branded Customer Experience)
•  ยกระดับความสัมพันธ์กับลูกค้าด้านการบริการธุรกรรม
    ทางการเงิน โดยน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการ
    ของลูกค้าอย่างแท้จริง
•  การมีคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้น (โดยมีสัดส่วนด้าน SME และ
    สินเชื่อไม่มีหลักประกันที่เพิ่มมากขึ้น)
•  การเปิดตัวรูปแบบช่องทางบริการที่เชื่อมต่อถึงกัน โดยมุ่งเน้น
    การพัฒนาช่องทางดิจิตอล

เสร็จสมบูรณ์
•  น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ
    ของลูกค้า
•  ด�ำเนินการ cross-selling ตามความเข้าใจ
    ลูกค้าอย่างลึกซึ้งถึงระดับชุมชนหรือ
กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
•  ด�ำเนินการปรับปรุงสัดส่วนของสินเชื่อให้มี
    ผลตอบแทนหลังจากหักค่าความเสี่ยงสูงสุด
•  น�ำเสนอช่องทางการให้บริการทาง
    อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเลิศที่สุด

4. สร้างความเปลีย่ นแปลงและก้าวเข้าสูธ่ รุ กิจใหม่ๆ •  เป็นธนาคารที่ให้บริการธุรกรรมทางการเงินที่ดีที่สุดใน
2558 เป็นต้นไป
    ประเทศไทย
•  สามารถก้าวเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆที่ตรงกับความต้องการของ
    ลูกค้า

ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป
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ธนาคารทหารไทย จ� ำ กั ด (มหาชน) รายงานประจ� ำ ปี 2557

โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของธนาคารและบริษทั ย่อยประกอบด้วย รายได้ดอกเบีย้ รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการ และรายได้จากการด�ำเนินงานอืน่ ทัง้ นี้ ในปี 2557 รายได้ดอกเบีย้
ถือเป็นแหล่งรายได้หลักของธนาคาร โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 77.4 ของรายได้รวมทั้งหมด ขณะที่รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการคิดเป็นร้อยละ 17.0 ของรายได้
ทั้งหมด ค่อนข้างทรงตัวเมือ่ เทียบกับปีกอ่ นหน้าทีร่ อ้ ยละ 77.0 และร้อยละ 16.4 ตามล�ำดับ ส่วนรายได้จากธุรรรมเพือ่ ค้าและปริวรรตเงินตราก็ทรงตัวจากปีกอ่ นหน้าเช่นกัน
โดยมีสดั ส่วนต่อรายได้รวมทีร่ อ้ ยละ 4.3 เทียบกับร้อยละ 4.2 ในปีกอ่ นหน้า
ทัง้ นี้ กลุม่ ลูกค้าทุกกลุม่ มีสว่ นส�ำคัญในการสร้างรายได้ ให้กบั ธนาคาร ซึง่ มีรายละเอียดอยูใ่ นส่วนถัดไป และส�ำหรับรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับการวิเคราะห์
ผลการด�ำเนินงาน อยูใ่ นหัวข้อ การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 - 2557     
(หน่วย : ล้านบาท)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
โครงสร้างรายได้

2014

%

2013

%

2012
(ปรับปรุงใหม่)

%

รายได้ดอกเบี้ยรวม

35,848

77.4

34,826

77.0

30,678

76.3

2,229

4.8

2,430

5.4

2,488

6.2

289

0.6

457

1.0

323

0.8

2,658

5.8

2,878

6.3

2,994

7.5

30,210

65.2

28,579

63.2

24,495

60.9

462

1.0

482

1.1

378

0.9

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

7,874

17.0

7,611

16.8

6,583

16.4

ก�ำไรสุทธิจากธุรกรรมเพือ่ ค้าและ
ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

1,991

4.3

2,258

5.0

1,703

4.2

ขาดทุนสุทธิจากหนีส้ นิ ทางการเงินทีก่ ำ� หนด
ให้แสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรม

(51)

(0.1)

(9)

-

(2)

-

ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน

193

0.4

142

0.3

86

0.2

รายได้จากการด�ำเนินงานอืน่ ๆ

491

1.0

415

0.9

1,165

2.9

46,346

100

45,243

100.0

40,213

100.0

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้สินเชื่อ
อื่นๆ

รายได้รวม
หมายเหต: งบการเงินรวม
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กลยุ ท ธ์ อ งค์ ก รและการประกอบธุ ร กิ จ

ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่
เป้าหมายของธนาคาร
• เป็นธนาคารที่ให้บริการธุรกรรมทางการเงินที่ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่เลือกใช้
บริการ โดยให้บริการธุรกรรมทางการเงินที่ดีที่สุดผ่านระบบ Supply Chain
Solutions และ Trade Finance
• เป็นธนาคารคู่ค้าที่ลูกค้าเชื่อถือโดยน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ การบริการ และ
ช่องทางต่างๆ ที่ช่วยสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ ได้รับส่วนเเบ่ง
การใช้จ่ายเงิน (share of wallet) ของลูกค้าเพิ่มขึ้น
วิถีทางที่จะบรรลุเป้าหมาย
• เข้าใจลูกค้าให้ลึกซึ้งในทุกระดับ เพื่อให้ธนาคารสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
ตอบโจทย์ลูกค้าได้
• เพิ่มต�ำแหน่งทางการตลาดและส่วนแบ่งการใช้จ่ายเงิน (share of wallet) ของ
ลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือกว่า
• พัฒนาธุรกรรมทางการเงินที่เป็นเลิศ ผ่านทางบริการทางธุรกรรม
ทางการเงินและ Trade Finance Solutions ที่เหนือกว่า
• พัฒนารูปแบบการขายและบริการ เพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าและ
ท�ำให้ธนาคารมีความสามารถในการแข่งขันระยะยาว
ภาพรวมในปี 2557
ความเข้าใจลูกค้าอย่างถ่องแท้เป็นหลักส�ำคัญของกลยุทธ์ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่
ของทีเอ็มบี ธนาคารให้ความส�ำคัญกับบริการทางการเงินแก่ลูกค้า ทั้งที่ไม่เคย
ได้รับหรือยังไม่ตอบโจทย์ ซึ่งช่วยให้ธนาคารสามารถน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการแก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม พร้อมยังลดต้นทุนการปฏิบัติงาน
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างสูงสุด และใช้เงินทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพอีกด้วย
ความส�ำเร็จในปี 2557 เป็นสิ่งยืนยันที่ดีว่ากลยุทธ์และทิศทางการด�ำเนินงาน
ของทีเอ็มบีที่ต้องการเป็นธนาคารธุรกรรมทางการเงินที่ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
เลือกใช้บริการนั้นเหมาะสม ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา เเม้ว่าจะเผชิญกับสภาวะ
เศรษฐกิจที่ถดถอย ปริมาณ trade finance ของทีเอ็มบีเติบโตได้สูงขึ้น
มากกว่า 1 ล้านล้านบาทต่อปี โดยในปี 2557 ทีเอ็มบีมีลูกค้า
trade finance ใหม่ เพิ่มขึ้น 175 ราย และได้เริ่มท�ำธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านธนาคารแล้ว โดยฐานลูกค้าดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 19
บริการ Supply Chain Solution ได้ ไปสู่อีกก้าวของความส�ำเร็จ ด้วยการ
ออกโครงการ Sub-dealer บริการดังกล่าวได้ช่วยให้ลูกค้าบริษัทไทยและบริษัท
ต่างประเทศพัฒนาประสิทธิภาพในหลายส่วน ส่งผลให้วงเงินสินเชื่อของธุรกิจ
ขนาดใหญ่เติบโตประมาณร้อยละ 50 ฐานลูกค้าธุรกิจรายใหญ่จึงเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจนถึง 1,600 รายในปัจจุบัน

ทีเอ็มบีได้ออกผลิตภัณฑ์ที่พลิกโฉมบริการทางการเงินในปี 2557
E-Guarantee เป็นผลิตภัณฑ์แรกส�ำหรับลูกค้านิติบุคคลในประเทศไทย
ที่เชื่อมต่อธุรกรรมทางการเงินของลูกค้ากับขั้นตอนการออกหนังสือค�้ำประกัน
การรับสินค้า (letter of guarantee) ลูกค้าประมาณร้อยละ 60 ของเครือข่าย
E-Guarantee ดังกล่าว ได้รบั วงเงินเพือ่ ใช้บริการเเล้ว ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถ
ประหยัดเวลาในการออกหนังสือจากหลักวันเหลือหลักนาที
ผลิตภัณฑ์ One Bank ซึ่งธนาคารได้แนะน�ำแก่ลูกค้าตั้งแต่ปี 2556
ได้ช่วยดึงดูดลูกค้าใหม่จากบริษัททั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่มากกว่า
40,000 บัญชี ผลิตภัณฑ์ One Bank มีวัตถุประสงค์ช่วยลดความยุ่งยาก
ในการท�ำธุรกรรมกับธนาคาร และส่งเสริมให้ลูกค้าท�ำธุรกรรมผ่านทีเอ็มบี
เพิ่มขึ้น โดยปริมาณของเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 70 ของจ�ำนวนเงินฝากธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ทั้งหมด
การเติบโตสินเชื่อคุณภาพยังคงเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทีเอ็มบีให้ความส�ำคัญเป็น
อันดับแรก โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจถดถอย ทีเอ็มบีได้เจาะจง
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เหมาะสมส�ำหรับการปล่อยสินเชื่อ นอกจากนี้
ธนาคารได้เข้าพบลูกค้าเป็นประจ�ำ เพื่อกลั่นกรองและตรวจสอบสินเชื่อของ
ลูกค้ารายใหญ่อย่างใกล้ชิด ส่งผลให้ ในภาพรวมสินเชื่อของธุรกิจลูกค้า
รายใหญ่มีความหลากหลายในด้านประเภทของลูกค้า และปริมาณสินเชื่อ
ด้อยคุณภาพ (NPL) ลดลงกว่าหนึ่งในสามของสินเชื่อด้อยคุณภาพทั้งหมด

แผนงานส�ำหรับปี 2558
• เสริมสร้างความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้ธนาคารสามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ ทั้งความต้องการในปัจจุบันและอนาคต
• พัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าตลอดระยะเวลาที่ใช้บริการกับธนาคาร
โดยใช้ระบบ Customer Relationship Management (CRM) ในการ
วางแผนการให้บริการแก่ลูกค้า พัฒนาขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบให้ดีที่สุด และ
ให้ความรู้แก่ลูกค้าอย่างครบถ้วน
• พัฒนาระบบการให้บริการผ่านช่องทางทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพในการจัดการทางการเงินของลูกค้า
• เพิ่มก�ำลังการขยายฐานลูกค้า ด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ครอบคลุมและ
สมบูรณ์แบบ ผ่านการให้บริการทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และซัพพลายเชน
• เป็นธนาคารหลักที่ลูกค้าใช้ ในการท�ำธุรกรรมทางการเงินผ่านบริการ
ที่เป็นเลิศ และสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีให้เเก่ลูกค้า พร้อมกับจัดการ
ค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• มุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นธนาคารคูค่ า้ ทีล่ กู ค้าเชือ่ ถือในการหาแหล่งเงินทุนและขยายกิจการ
ส�ำหรับทั้งการค้าระหว่างชายแดนและภายในประเทศ เพื่อให้บริการธุรกรรม
การป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อความต้องการของลูกค้า
• ยกระดับขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพสินเชื่อที่รอบคอบ รวมถึงเน้นการ
พบปะลูกค้าท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
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ธุรกิจลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม
เป้าหมายของธนาคาร
• เป็นธนาคารที่เป็นเลิศด้านธุรกรรมทางการเงินส�ำหรับลูกค้า SME โดยน�ำ
เสนอค�ำตอบทางการเงินทีเ่ หมาะสม ผ่านความเข้าใจความต้องการของลูกค้า
อย่างลึกซึ้ง
• เป็นหนึ่งในสามธนาคารอันดับแรกที่เป็นเสมือนเพื่อนคู่คิดของลูกค้า SME
วิถีทางที่จะบรรลุเป้าหมาย
• น�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ Make THE Difference
• พัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านธุรกรรมและ
การเงิน ตามลักษณะความแตกต่างทางธุรกิจของลูกค้าแต่ละราย
ภาพรวมในปี 2557
ปี 2557 เป็นปีที่สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศมีความไม่เเน่นอน
ปริมาณการบริโภคของภาคเอกชนเติบโตเพียงเล็กน้อย ผู้ประกอบธุรกิจ SME
ส่วนมากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ทีเอ็มบีตระหนักถึงปัญหา
เหล่านี้ และได้ปรับเปลี่ยนการด�ำเนินงานของธนาคารตามสภาพธุรกิจของ
ลูกค้าท่ามกลางอุปสรรคดังกล่าว
ทีเอ็มบีให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความสามารถทางธุรกิจของ
SME ธนาคารมีความตั้งใจที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ
ผ่านการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีประสิทธิภาพ ที่จะช่วยพัฒนา
ศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ทีเอ็มบีมุ่งหวังที่จะเป็นธนาคารที่เป็นเลิศด้าน
ธุรกรรมทางการเงินส�ำหรับลูกค้า SME โดยน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ธุรกรรม
ทางการเงินที่ง่าย มีความยืดหยุ่น และสะดวกในการใช้งาน ผลิตภัณฑ์
One Bank One Account ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการลดค่า
ธรรมเนียมและได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีธุรกรรมทั่วไป One Bank One
Account เป็นทั้งบัญชีเดินสะพัดและออมทรัพย์ที่ช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่า
ธรรมเนียมในการท�ำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เช่น การโอนเงิน และฝากเช็ค
บริการรับเช็คตามนัด ช่วยให้ลกู ค้า SME ไม่ตอ้ งเสียเวลาเดินทางไปทีส่ าขาของ
ธนาคารเพื่อน�ำเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก โดยทีเอ็มบีจะจัดพนักงานรับส่งเอกสาร
คอยอ�ำนวยความสะดวกให้ตามสถานที่และเวลาที่ลูกค้าต้องการ ผลิตภัณฑ์และ
บริการเหล่านี้ ท�ำให้ทีเอ็มบีสามารถขยายฐานลูกค้า SME และส่งเสริมให้มีการ
เดินบัญชีผ่านทีเอ็มบีมากขึ้น
สินเชื่อ 3 เท่า 3 ก๊อก ยังคงได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในหมู่ลูกค้า SME
เนื่องจากสามารถตอบความต้องการด้านสินเชื่อของลูกค้าเป็นอย่างดี จาก
ก๊อกที่ 1 วงเงินกู้สูงสุด 3 เท่าของมูลค่าหลักทรัพย์ค�้ำประกัน ก๊อกที่ 2 วงเงินกู้
ฉุกเฉินระยะสั้นส�ำหรับลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่อที่ดีและท�ำธุรกรรมกับทาง

ธนาคารทหารไทย จ� ำ กั ด (มหาชน) รายงานประจ� ำ ปี 2557

ธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ และก๊อกที่ 3 วงเงินกู้เพิ่มเติมเพื่อขยายกิจการ
ทั้ง 3 ก็อกช่วยสนับสนุนเงินทุนให้ SME ตลอดทุกช่วงวงจรธุรกิจ และท�ำให้
ธนาคารประสบความส�ำเร็จในการเติบโตสินเชื่อ โดยในปี 2557 สินเชื่อธุรกิจ
SME ของทีเอ็มบีขยายตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9 แม้จะเผชิญภาวะเศรษฐกิจขาลง
สัดส่วนสินเชื่อ SME ต่อสินเชื่อทั้งหมดของธนาคารเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 37
ณ สิน้ ปี 2557 ซึง่ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคารทีต่ อ้ งการมุง่ ไปยังภาคธุรกิจ
ที่มีผลตอบแทนหลังปรับค่าความเสี่ยงที่ดีกว่า ทีเอ็มบีวางแผนที่จะเพิ่มสัดส่วน
สินเชื่อ SME ต่อสินเชื่อทั้งหมดของธนาคารเป็นร้อยละ 50 ภายใน 5 ปีข้างหน้า
Supply Chain Solutions ของทีเอ็มบียังคงประสบความส�ำเร็จในการพัฒนา
สภาพคล่องและประสิทธิภาพในการท�ำธุรกรรมของ SME ทั้งยังช่วยเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันของระบบซัพพลายเชนในภาพรวม ผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ในโครงการนี้ เช่น สินเชื่อเพื่อผู้ซื้อ สินเชื่อเพื่อผู้ขาย และสินเชื่อเพื่อผู้ผลิต
ธนาคารได้จัดตั้งโครงการ การพัฒนาประสิทธิภาพส�ำหรับซัพพลายเชน ขึ้น
โดยมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญชั้นน�ำในแวดวงอุตสาหกรรมให้ความร่วมมือ
ช่วยชี้แนะการแก้ปัญหาในเชิงทฤษฎีและทางปฏิบัติผ่านการสอนห้องเรียนและ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนากระบวนการธุรกิจทั้งหมดของลูกค้า เจ้าของธุรกิจ
สามารถต่อยอดเครือข่ายทางธุรกิจได้จากกิจกรรมนี้ และเมือ่ จบโครงการไปแล้ว
ยังสามารถรับค�ำปรึกษาจากทีเอ็มบีได้อีกด้วย
ทีเอ็มบียังคงเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า SME อย่างต่อเนื่องผ่านผู้
จัดการความสัมพันธ์ของธนาคาร และศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ TMB SME ที่ให้ค�ำ
แนะน�ำและบริการที่มีคุณค่าแก่ลูกค้า การบริการในรูปแบบดังกล่าวช่วยให้
ธนาคารดูแลลูกค้าได้อย่างใกล้ชิดและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน ทีเอ็มบีให้บริการลูกค้า SME ผ่านเครือข่ายทั่วประเทศ
โดยมีส�ำนักงานประจ�ำเขต 53 แห่งส�ำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและ 71 แห่ง
ส�ำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก

แผนงานส�ำหรับปี 2558
• พัฒนาความเข้าใจลูกค้า เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนอง
ความต้องการของ SME เช่น ผลิตภัณฑ์สำ� หรับลูกค้าเฉพาะกลุม่ อุตสากรรม
(Industry Solutions)
• พัฒนาผลิตภัณฑ์เทรดไฟแนนซ์ทเี่ หมาะสมกับธุรกรรมทางการเงินของ SME
• เพิ่มความหลากหลายและจ�ำนวนช่องทางบริการ เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
แก่ลูกค้า
• ยกระดับความสัมพันธ์กับ SME ด้วยการหมั่นเข้าพบและพูดคุย เพื่อ
ท�ำความเข้าใจธุรกิจของลูกค้าให้มากขึ้น
• น�ำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย ผ่านการวิเคราะห์
ข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน
• น�ำเสนอ Supply Chain Solutions เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพตลอด
ทุกช่วงวงจรธุรกิจของลูกค้า

53

กลยุ ท ธ์ อ งค์ ก รและการประกอบธุ ร กิ จ

ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
เป้าหมายของธนาคาร
• เป็นธนาคารเพื่อธุรกรรมทางการเงินที่เป็นทางเลือกที่หนึ่งของลูกค้า
• สร้างคุณค่าให้แก่ลกู ค้าโดยน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทตี่ อบความต้องการของลูกค้า
ที่ธนาคารใหญ่แห่งอื่นยังไม่เคยมีมาก่อน
วิถีทางที่จะบรรลุเป้าหมาย
• เข้าใจและตอบสนองความต้องการของกลุม่ ลูกค้าทีเ่ ป็นเป้าหมายของธนาคาร
โดยศึกษาจากการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
(dynamic behavioral sub-segmentation)
• เพิ่มฐานลูกค้าที่มีคุณภาพและเงินฝากที่มั่นคงจากการให้บริการธุรกรรม
ทางการเงินที่เป็นเลิศ
• น�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่า ตรงตามความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างทันท่วงที
• ให้บริการผ่านช่องทางให้บริการที่เป็นเลิศแบบบูรณาการและหลากหลาย
ภาพรวมในปี 2557
ทีเอ็มบี ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ในการด�ำเนินกลยุทธ์ธรุ กิจลูกค้ารายย่อยเพือ่
ก้าวไปสูก่ ารเป็นธนาคารชัน้ น�ำด้านธุรกรรมทางการเงินของประเทศ ทีเอ็มบียงั คง
น�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทีม่ งุ่ เน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าใน
เวลาทีเ่ หมาะสม ผ่านสาขาของธนาคาร 460 แห่ง และตูถ้ อนเงินอัตโนมัติ 2,365
เครือ่ ง ทีม่ เี ครือข่ายอยูท่ วั่ ประเทศ
ปี 2557 เป็นปีสำ� คัญทีท่ เี อ็มบีได้พฒ
ั นาและเปลีย่ นโฉมรูปแบบช่องทางบริการ เพือ่
ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าทีม่ ตี อ่ ธนาคารไปสูอ่ กี ระดับหนึง่ ผ่านการบริการ
ทีเ่ ป็นเลิศเเละเชือ่ มต่อกัน ธนาคารมีความคืบหน้าอย่างมากในการสร้างคุณค่าที่
Make THE Difference ในทุกทีแ่ ละทุกเวลา ตามสัญญาทีใ่ ห้ ไว้กบั ลูกค้า ความ
ต้องการของลูกค้าเป็นสิง่ แรกทีท่ เี อ็มบีคำ� นึงถึงในทุกช่องทางบริการของธนาคาร
ได้แก่ สาขามาตรฐาน สาขาเคลือ่ นที่ ตูอ้ ตั โนมัติ ศูนย์บริการลูกค้า 1558 และช่อง
ทางดิจติ อล ในปี 2557 ทีเอ็มบีได้ยา้ ยสาขา 13 แห่งไปอยูใ่ นสถานทีท่ เี่ หมาะสมเพือ่
ให้เครือข่ายการให้บริการมีความครอบคลุมมากขึน้ นอกจากนี้ ธนาคารได้ตดิ ตัง้
ตูถ้ อนเงินอัตโนมัติ (ATM) และตูฝ้ ากเงินอัตโนมัติ (ADM) เพิม่ ในพืน้ ทีท่ ม่ี คี วาม
ต้องการใช้งานสูง เช่น อาคารส�ำนักงาน และห้างสรรพสินค้า พร้อมเพิม่ จ�ำนวน
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ในช่องทางบริการลูกค้า 1558 กว่าร้อยละ 30 เพือ่ รองรับ
ฐานลูกค้าทีเ่ ติบโตขึน้ ทีเอ็มบีได้เปิดตัวช่องทางอิเล็กโทรนิคส์โฉมใหม่ ได้แก่
อินเตอร์เน็ตแบงค์กงิ้ (Internet Banking) และโมบายแบงค์กง้ิ (Mobile Banking)
ในรูปแบบแอพพลิเคชัน่ TMB Touch ซึง่ ออกแบบเพือ่ ให้ลกู ค้าเข้าถึงบริการของ
ธนาคารได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และใช้งานได้ครบถ้วน ลูกค้าสามารถตรวจสอบ
ธุรกรรมต่างๆ กับทางธนาคารได้ทงั้ หมด ไม่วา่ จะเป็นการจ่ายบิล เงินฝาก
บัตรเครดิต และสินเชือ่ บ้าน จากทุกเครือ่ ง ทุกที่ ทุกเวลา ทีล่ กู ค้าต้องการ
เพราะทีเอ็มบีพฒ
ั นาให้ชอ่ งทางการบริการและลูกค้าเป็นหนึง่ เดียวกัน ทีเอ็มบี
ยังคงให้ความส�ำคัญกับเงินฝากลูกค้ารายย่อย ซึง่ เป็นแหล่งเงินทุนทีส่ ำ� คัญ

ในการขับเคลือ่ นเงินฝากทัง้ หมดของธนาคาร และน�ำไปสูต่ น้ ทุนทางการเงิน
ทีม่ นั่ คง ธนาคารยังคงมุง่ ไปในทิศทางกลยุทธ์ทใี่ ช้เงินฝากเป็นตัวน�ำ เพือ่ สร้าง
ความแข็งแกร่งให้แก่สถานะการเงินและผลประกอบการของธนาคาร รวมทัง้ ยัง
สร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ลกู ค้าอีกด้วย สืบเนือ่ งจากผลส�ำเร็จในหลายปีทผี่ า่ นมา
จากผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ฟรีคา่ ธรรมเนียม บัญชีเงินฝากธุรกรรม
ท�ำฟรี และบัญชีเงินฝากไม่ประจ�ำดอกเบีย้ สูง ทีเอ็มบีได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝาก
รายย่อยอีกหนึง่ ทางเลือกให้แก่ลกู ค้า คือ บัญชีเงินฝากแทนความห่วงใย
ซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเงินฝากออมทรัพย์ และมอบวงเงินคุม้ ครองอุบตั เิ หตุสงู สุด
20 เท่าของยอดเงินฝากโดยไม่ตอ้ งเสียค่าเบีย้ ประกันใดๆ ฐานลูกค้าเงินฝาก
ยังคงขยายตัวไปในทิศทางทีด่ ี เนือ่ งจากทีเอ็มบีเข้าใจลูกค้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทีต่ อบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้ปี 2557 มีลกู ค้า
รายย่อยมาเปิดบัญชีเงินฝากมากกว่า 1.2 ล้านราย ส่งผลให้ยอดเงินฝาก
ลูกค้ารายย่อยทัง้ หมดเติบโตได้ถงึ ร้อยละ 7 เมือ่ เทียบกับปีทผี่ า่ นมา
ทีเอ็มบีได้ปฏิวตั วิ งการการเงินแบบดัง้ เดิม ด้วยการลดต้นทุนทางการเงิน
จากการด�ำเนินงานผ่านช่องทางดิจติ อล และให้ดอกเบีย้ กับลูกค้าสูงขึน้
ผ่าน ME by TMB ซึง่ มุง่ เน้นการท�ำธุรกรรมด้วยตนเองอันส่งผลให้ลกู ค้ารูส้ กึ
ถึงความเป็นเจ้าของและอิสระทางการเงิน อีกทัง้ ยังสร้างประสบการณ์ทเี่ ป็น
เอกลักษณ์ของธนาคาร นับตัง้ แต่เริม่ เปิดตัวในต้นปี 2555 จนถึงปัจจุบนั
ME by TMB สามารถดึงดูดลูกค้าได้มากกว่า 150,000 ราย
ทีเอ็มบีศกึ ษาและระบุความต้องการของลูกค้าด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมของ
ลูกค้าผ่านรูปแบบ Propensity to Buy ซึง่ ช่วยให้ธนาคารสามารถน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง เช่น ประกัน กองทุน และบัตรเครดิต ในเวลาทีเ่ หมาะสม
และตรงกับความต้องการของลูกค้า ในปี 2557 ทีเอ็มบีได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์
บัตรเครดิต โซ สมาร์ท ทีล่ กู ค้าสามารถรับเงินคืนจากการใช้จา่ ยผ่านบัตร
พร้อมรับดอกเบีย้ สูงจาก บัญชีเงินฝากไม่ประจ�ำดอกเบีย้ สูง ทีเอ็มบียงั ได้เปิดตัว
Open Architecture ทีน่ ำ� เสนอผลิตภัณฑ์กองทุนหลากหลายรูปแบบ ท�ำให้ลกู ค้า
สามารถเลือกกองทุนทีเ่ หมาะสมกับความต้องการและระดับความเสีย่ งของ
ตนเองได้ ปัจจุบนั ทีเอ็มบี มีผลิตภัณฑ์กองทุนจากบริษทั หลักทรัพย์ชนั้ น�ำ 4 แห่ง
สิง่ ต่างๆ เหล่านีส้ ง่ ผลให้ทเี อ็มบีสามารถเพิม่ รายได้คา่ ธรรมเนียมจากธุรกิจ
รายย่อยได้ถงึ ร้อยละ 7
ในด้านสินเชือ่ ผูบ้ ริโภค ธนาคารยังคงเน้นสินเชือ่ ปลอดหลักประกัน ในปี 2557
ฐานสินเชือ่ ส่วนบุคคลและบัตรเครดิตของลูกค้ารายย่อยเติบโตขึน้ ประมาณ
ร้อยละ 20 จากปี 2556 หรือเป็นจ�ำนวนรวมกว่า 30,000 ล้านบาท

แผนงานส�ำหรับปี 2558
• ขยายฐานลูกค้าที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการให้บริการในการท�ำ 
ธุรกรรมทางการเงินที่เป็นเลิศ
• เพิ่มประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าโดยมุ่งเน้นการให้บริการเป็นส�ำคัญ
• เพิ่มส่วนแบ่งการใช้จ่ายเงิน (share of wallet) ของลูกค้าโดยน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าในเวลาที่เหมาะสม
• น�ำเสนอช่องทางดิจิตอลแบบบูรณาการเพื่อเป็นช่องทางหลักแก่ลูกค้า
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ธนาคารทหารไทย จ� ำ กั ด (มหาชน) รายงานประจ� ำ ปี 2557

การบริหารความเสี่ยง
และปัจจัยความเสี่ยงที่ส�ำคัญ
การบริหารความเสี่ยง
ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
การบริหารความเสี่ยง เป็นพื้นฐานในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารทหารไทย เพื่อให้ธนาคารสามารถสร้างมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
ธนาคารได้ผนวกการบริหารความเสี่ยงเข้ากับการด�ำเนินธุรกรรมประจ�ำวันและการวางแผนกลยุทธ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างความเสีย่ งและผลตอบแทน
ผ่านการก�ำกับดูแลความเสี่ยงที่เข้มงวดและการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงที่มุ่งเน้นให้พนักงานใส่ใจต่อความเสี่ยง พิจารณาผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและ
ใช้กลยุทธ์ในการปรับลดความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

โครงสร้างการก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารจัดให้มีโครงสร้างการก�ำกับดูแลที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารความเสี่ยง ขณะเดียวกันต้องมั่นใจได้ว่าได้มีการกระจายอ�ำนาจในการรับความเสี่ยงจาก
คณะกรรมการธนาคารไปยังคณะกรรมการชุดย่อยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม รวมทั้งต้องมีการบริหารจัดการประเด็นความเสี่ยงด้านต่างๆ รวมถึงกฎเกณฑ์
ของทางการและสภาพแวดล้อมในการด�ำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันการ นอกจากนี้ เพื่อให้มีความเป็นอิสระโดยชัดเจน ธนาคารได้มีการก�ำหนด
ให้สายงานก�ำกับการปฏิบัติงานมีการรายงานแบบคู่ขนาน ทั้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความเสี่ยง

โครงสร้างการก�ำกับดูแลความเสี่ยงของธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการสินเชื่อ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะพิจารณาสินเชื่อ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านบริหารความเสี่ยง

คณะนโยบายบริหารความเสี่ยง

คณะปรับปรุงคุณภาพสินเชื่อ 1
กลยุทธ์องค์กร

บริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ

บริหารความเสี่ยงสินเชื่อ
เชิงกลยุทธ์

คณะปรับปรุงคุณภาพสินเชื่อ 2

บริหารความเสี่ยงด้านตลาด
พิจารณาสินเชื่อธุรกิจ
พิจารณาสินเชื่อลูกค้าธุรกิจ
และธุรกิจขนาดย่อม
สินเชื่อผู้บริโภค

บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
องค์กร

Portfolio Monitoring
Committee

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
คณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหนี้สิน

ก�ำกับการปฏิบัติงาน *
กฏหมาย

พัฒนาสินทรัพย์
บริหารนโยบายด้านสินเชื่อ

* รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

การบริ ห ารความเสี่ ย งและปั จ จั ย ความเสี่ ย งที่ ส� ำ คั ญ
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คณะกรรมการธนาคารรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของธนาคาร และได้กระจายอ�ำนาจในการทบทวนและก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม
ของธนาคาร รวมถึงให้อ�ำนาจในการอนุมัติกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง นโยบาย มาตรฐานในการด�ำเนินงาน ตลอดจนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และเพดานความเสี่ยง
ต่างๆ ให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย ในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ได้แก่:
• คณะนโยบายบริหารความเสี่ยง: ซึ่งสนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการก�ำกับดูแลในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย กรอบการด�ำเนินงาน มาตรฐานการด�ำเนินงาน
เป้าหมายและขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
• The Portfolio Monitoring Committee: เป็นที่ประชุมระหว่างสายงานธรุกิจและสายงานบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามดูแล ปรึกษาหารือและให้ความคิดเห็นต่อ
portfolio ด้านสินเชื่อ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการด�ำเนินการในเชิงรุกในการบริหาร portfolio ด้านสินเชื่ออย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฎิบัติการ: มีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
• คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน: สนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์และและหนี้สินและการบริหารเงิน
ทัง้ นี้ สายงานธุรกิจจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการประเมินและบริหารความเสีย่ งของตนเองภายใต้กรอบการด�ำเนินงานทีก่ ำ� หนดสายงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารความเสีย่ ง
อยู่ภายใต้การดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง (ซึ่งเป็นสมาชิกของคณะเจ้าหน้าที่บริหารและรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) มีหน้าที่ก�ำกับ
ดูแล ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและน�ำการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ มาใช้อย่างสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร

กระบวนการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารบริหารความเสี่ยง ผ่านทางกระบวนการส�ำคัญ 4 ด้าน ได้เเก่
1. การระบุความเสี่ยง: ธนาคารจ�ำแนกความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินธุรกรรมประจ�ำวัน ออกเป็น 5 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
ความเสี่ยงด้านตลาด (ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
2. การวัดความเสี่ยง: ธนาคารใช้วิธีการและเครื่องมือที่แตกต่างกันในการวัดความเสี่ยงแต่ละประเภท โดยใช้วิธีการวัดความเสี่ยงทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดให้มีการทดสอบภาวะวิกฤติ เพื่อวัดคุณภาพของ portfolio และความสามารถของธนาคารในการยืนหยัดในภาวะวิกฤติ
3. การติดตามและควบคุมความเสี่ยง: ธนาคารควบคุมความเสี่ยงโดยการก�ำหนด ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators) และขอบเขตความเสี่ยง (Risk Boundaries)
รวมถึงเพดานความเสี่ยง (Risk Limits) ทั้งในระดับธนาคารโดยรวม ระดับลูกค้า ระดับผลิตภัณฑ์ และระดับอื่นๆ ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดให้มีระบบ
การเตือนภัยแต่เนิ่น (Early Warning System) ส�ำหรับความเสี่ยงด้านสินเชื่อ เพื่อเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยตรวจหาลูกค้าที่มีแนวโน้มว่าอาจมีผลประกอบการ
หรือคุณภาพที่เสื่อมถอย
4.		การรายงานความเสี่ยง: สถานะของความเสี่ยงด้านต่างๆ ตลอดจนการด�ำเนินการต่างๆ ทั้งที่ได้ด�ำเนินการไปแล้วและก�ำลังจะด�ำเนินการ จะถูกรายงานไปยังผู้เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงอย่างสม�่ำเสมอ รายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงดังกล่าว มีทั้งในระดับผลิตภัณฑ์ ระดับหน่วยงาน และระดับธนาคารโดยรวม

ปัจจัยความเสี่ยงที่ส�ำคัญ
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ธนาคารตระหนักดีถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการก�ำหนดแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ การน�ำกลยุทธ์ ไปปฏิบัติและการควบคุม
เชิงกลยุทธ์ที่อาจจะไม่เหมาะสมและ/หรือไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร
ธนาคารได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ที่จะก้าวเป็น “ธนาคารไทยชั้นน�ำ มาตรฐานระดับโลก” โดยจัด “โครงสร้างองค์กรที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” พร้อมกับการด�ำเนินกลยุทธ์
การใช้เงินฝากเป็นตัวน�ำ (Deposit-Led Strategy) และการมุ่งเป็นธนาคารเพื่อธุรกรรมทางการเงินที่เป็นเลิศ (Transactional Banking Excellence) เพื่อสร้างฐานที่มั่นคง
ส�ำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืน ธนาคารได้จัดท�ำแผนกลยุทธ์ 5 ปี ซึ่งก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินธุรกิจที่ชัดเจนเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้น�ำตลาดด้านเงินฝาก ธนาคารจะมีการ
ปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์นี้ให้ทันสมัยตามสิ่งแวดล้อมและตลาดในรายปี
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ผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากการตกผลึกกลยุทธ์ที่มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อที่จะบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น ธนาคารได้
ปรับปรุงกระบวนการติดตามผลการด�ำเนินงานและควบคุมเชิงกลยุทธ์ นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการประชุมระหว่างผู้บริหารและหน่วยงานทางธุรกิจต่างๆ เพื่อติดตาม
ผลการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ พร้อมกับการเสนอแนวทางแก้ ไขหากไม่สามารถด�ำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ และได้เริ่มพัฒนาระบบเตือนความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk Dashboard) เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบและตระหนักถึงสถานะความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ตลอดจนการจัดท�ำการประเมินผลตนเอง (Control
Self Assessment) ในความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เป็นรายปี
โดยรวมแล้วธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ การจัดองค์กรและอัตรา
ก�ำลัง การด�ำเนินโครงการต่างๆ ตลอดจนกระบวนการติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์หลักของธนาคาร และมีการทบทวนปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์อย่างสม�่ำเสมอ

2. ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
ความเสี่ยงด้านเครดิตคือความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อธนาคาร อันเป็นผลมาจากผู้กู้ และ/หรือ คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามพันธะทางการเงิน
หรือเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงไว้ ความเสี่ยงด้านเครดิตส่วนใหญ่เกิดจากธุรกรรมการให้สินเชื่อและรายการภาระผูกพันนอกงบดุล เช่น การค�้ำประกันการกู้ยืมเงิน
และตราสารอนุพันธ์ เป็นต้น
ธนาคารมีเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตเพื่อสร้างผลตอบแทนให้เหมาะสมกับความเสี่ยง โดยการควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิตให้อยู่ในระดับที่ธนาคาร
ยอมรับได้ และสร้างความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินธุรกิจและการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร
ธนาคารให้ความส�ำคัญและมุ่งมั่นในการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนาบุคลากร การก�ำกับดูแล
ด้านการบริหารความเสี่ยง กระบวนการ เครื่องมือและระบบวัดระดับความเสี่ยง รวมถึงการพัฒนาแนวทางบริหารความเสี่ยงในรูปของทุนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic
Capital) การปรับปรุงกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Assessment & Origination) และเครื่องมือในการวัดระดับความเสี่ยง เช่น Risk Rating Model, Application
Scorecard และ Behavior Scorecard จัดท�ำและปรับปรุงนโยบาย กระบวนการ รวมถึงแนวทางในการวัด และ บริหารความเสี่ยงด้านเครดิต นอกจากนี้ ธนาคารยังคง
มุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่แข็งแกร่งภายในธนาคาร ผ่านการรู้จักและเข้าใจลูกค้าของธนาคารอย่างรอบด้าน พนักงานของธนาคาร
ผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น เป็นไปตามหลักการป้องกัน 3 ล�ำดับในการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ( 3 lines of defense credit risk management framework)
ซึ่งช่วยในการลดความเสี่ยงด้านสินเชื่อของธนาคาร ดังนี้:
• ผู้บริหารในสายงานธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการควบคุมความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่เกิดขึ้นภายในสายงาน ( 1st line of defense)
• สายงานบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ( 2nd line of defense) ร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของ the 1st line of defense ทั้งนี้ หน่วยงานบริหาร
ความเสี่ยง มีความเป็นอิสระจากผู้บริหารและพนักงานที่ให้สินเชื่อ
• สายงานตรวจสอบ เป็น the 3rd line of defense มีหน้าที่ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระต่อการออกแบบและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ในการบริหาร
ความเสี่ยงด้านเครดิต
ปัจจัยเสี่ยงด้านสินเชื่อ
• คุณภาพสินเชื่อ
ธนาคารยังคงให้ความส�ำคัญต่อการปรับปรุงคุณภาพสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) เกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ไม่สามารถช�ำระหนี้ได้ตามข้อตกลง ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อดอกเบี้ยรับของธนาคาร ในบางกรณีเมื่อไม่สามารถช�ำระเงินต้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท�ำก�ำไรและความเพียงพอ
ของเงินกองทุนของธนาคาร

การบริ ห ารความเสี่ ย งและปั จ จั ย ความเสี่ ย งที่ ส� ำ คั ญ
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ธนาคารบริหารคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อโดยติดตามและทบทวนสถานะของลูกหนี้และหรือคู่สัญญาอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งในระดับรายลูกค้าและระดับ portfolio
ในส่วนของหลักการป้องกัน 3 ล�ำดับในการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ( 3 lines of defense credit risk management ): เจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
(Relationship Managers) ติดตามดูแลลูกค้าธุรกิจรายใหญ่เป็นรายลูกค้าและฝ่ายข้อมูลบริหารความเสี่ยงและระบบการตัดสินใจด้านสินเชื่อ สนับสนุนข้อมูลในระดับ
portfolio ในส่วนของสินเชื่อรายย่อย ธนาคารมีการติดตามดูแลลูกค้าในรูปแบบ Portfolio Management ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อหนี้ที่มีปัญหา โดยก�ำหนดให้มี
การทบทวนและรายงานสถานะของลูกหนี้ด้อยคุณภาพบ่อยครั้งยิ่งขึ้น จัดให้มีระบบ Early Warning System เพื่อติดตามลูกหนี้ซึ่งยังเป็นหนี้ที่มีคุณภาพดีแต่อาจได้รับ
ผลกระทบในทางลบจากปัจจัยต่างๆซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพหนี้ ธนาคารมีทีมงานปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และคณะกรรมการแก้ ไขหนี้ด้อยคุณภาพซึ่งจะให้ค�ำแนะน�ำ
เกี่ยวกับเงื่อนไขในการปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารตั้งส�ำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่างเพียงพอส�ำหรับความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยธนาคาร
แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้ตั้งส�ำรองส่วนเกินเพื่อรองรับส่วนสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับหนี้คุณภาพดี ( loss incurred but not yet recognized)
โดยค�ำนวณจากความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้ที่จะผิดนัดช�ำระหนี้ (Probability of Default) ของลูกหนี้ในแต่ละระดับความเสี่ยง ยอดหนี้เมื่อลูกหนี้ผิดนัดช�ำระหนี้ (Exposure
at Default) ตามประเภทของสินเชื่อและความเสียหายเมื่อลูกหนี้ผิดนัดช�ำระหนี้ (Loss Given Default) ตามประเภทหลักประกัน
• การเสื่อมค่าของมูลค่าหลักประกัน
เนื่องจากหลักประกันของสินเชื่อส่วนใหญ่ของธนาคารเป็นอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ซึ่งมูลค่าของหลักประกันดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศ ตัวอย่างเช่น การตกต�่ำของภาคอสังหาริมทรัพย์อาจส่งผลให้ยอดหนี้เงินต้นส่วนที่ค�้ำประกันโดยอสังหาริมทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินกว่าอัตราส่วนสินเชื่อต่อ
หลักประกันที่อนุมัติไว้เดิม อีกทั้งการลดลงของมูลค่าหลักประกันอาจมีผลท�ำให้ธนาคารต้องตั้งส�ำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น ธนาคารบริหารการเสื่อมค่าของ
มูลค่าหลักประกันโดยจัดท�ำนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อก�ำหนดแนวทางและมาตรฐานในการประเมินราคาหลักประกันตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
อย่างเคร่งครัด โดยความถี่ในการประเมินราคาหลักประกันขึ้นกับระดับความเสี่ยงของสินเชื่อ
• การกระจุกตัวของสินเชื่อ
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ธนาคารบริหารและติดตามดูแลการกระจุกตัวของสินเชื่อ
ในแต่ละภาคธุรกิจ ประเทศคู่สัญญา และลูกหนี้รายใหญ่ โดยธนาคารได้ก�ำหนดเพดานความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้ทั้งในรายภาคธุรกิจ ในแต่ละประเทศคู่สัญญา และ
รายกลุ่มลูกค้า เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้มีการกระจายตัวอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการก�ำหนด
เพดานความเสี่ยงด้านสินเชื่อส�ำหรับลูกหนี้รายใหญ่รวมผู้เกี่ยวข้อง ตามระดับความเสี่ยงไว้ด้วย ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อยังคงเป็น
ปัจจัยหลักในการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อของธนาคาร

3. ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในราคาของปัจจัยเสี่ยงด้านตลาด ซึ่งปัจจัยหลักประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านอัตรา
ดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากราคาตราสารทุน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ในการบริหารความเสี่ยง ธนาคารได้จัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดในด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางส�ำหรับการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
หน่วยงานธุรกิจมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดภายใต้มาตรฐานที่ได้ก�ำหนดในนโยบายดังกล่าว ในขณะที่บริหารความเสี่ยงด้านตลาดเป็นหน่วยงาน
อิสระท�ำหน้าที่ดูแลความเสี่ยงด้านตลาดโดยรวมของธนาคาร
ธนาคารควบคุมความเสี่ยงด้านตลาด โดยตั้งเพดานความเสี่ยงภายใต้กรอบความเสี่ยงและความเสียหายสูงสุดที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
โดยสรุปความเสี่ยงด้านตลาดที่ส�ำคัญมีดังนี้
3.1 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น (Foreign Exchange Risk) หมายถึง ความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อรายได้และ/หรือมูลค่าส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของธนาคารจากการเปลีย่ นแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจเกิดจากฐานะทั้งในงบดุลและนอกงบดุลที่อยู่ในบัญชีเพื่อการค้าและ/หรือบัญชีเพื่อการธนาคาร ทั้งนี้ ความเสียหายดังกล่าว
อาจมีสาเหตุจากมูลค่าที่ลดลงเนื่องจากการแปลงมูลค่าเงินตราต่างประเทศของฐานะที่ถืออยู่ รวมทั้งการขาดทุนจากธุรกรรมการค้าเงินตราต่างประเทศ หรือการแปลง
มูลค่าจากเงินสกุลหนึ่งเป็นเงินอีกสกุลหนึ่ง
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ธุรกิจตลาดเงินเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารฐานะเงินตราต่างประเทศในบัญชีเพื่อการค้าของธนาคาร บริหารความเสี่ยงด้านตลาดเป็นผู้ก�ำหนดกรอบงานส�ำหรับ
มาตรการในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด ซึ่งก�ำหนดขึ้นเพื่อควบคุมระดับความเสี่ยงอันเกิดจากผลกระทบด้านลบจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดมิให้เกินกว่าที่
ควรจะเป็น ซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่าหรือผลตอบแทนของบัญชีเพื่อการค้าที่เกี่ยวกับสกุลเงินต่างประเทศของธนาคาร โดยมีการก�ำหนดเพดานความเสี่ยงในเรื่องดังต่อไปนี้
1. Delta หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสัญญาใช้สิทธิ (Option) ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของสินทรัพย์อ้างอิง
2. Gamma หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของ Delta ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของสินทรัพย์อ้างอิง
3. Vega หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสัญญาใช้สิทธิ (Option) ต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิง
4. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (Foreign Exchange) หมายถึง มูลค่าขั้นต้น (มูลค่ารวมของฐานะซื้อและขายของแต่ละสกุล) และมูลค่าสุทธิ
(ส่วนต่างสุทธิของฐานะซื้อและขาย) ส�ำหรับฐานะอัตราแลกเปลี่ยนที่ถือครองในแต่ละสกุล
ธุรกิจตลาดเงินเป็นผู้รับผิดชอบในการท�ำธุรกรรมด้านการค้าและบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอภายใต้เพดานความเสี่ยงที่ก�ำหนดนี้ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมที่สุด
จากการลงทุน โดยบริหารความเสี่ยงด้านตลาดมีหน้าที่ในการติดตามดูแลความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้เพดานความเสี่ยงที่ก�ำหนดไว้
3.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคาร การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยได้ด�ำเนินการตาม
กรอบนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งธนาคารมีการก�ำหนดและควบคุมขอบเขตของความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยในด้านต่างๆ เช่น
ขอบเขตความเสี่ยงของรายได้ และขอบเขตความเสี่ยงของมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินได้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการธนาคาร
ให้เป็นผู้ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ภายในโครงสร้างและขอบเขตเพดานความเสี่ยงที่ก�ำหนด
ธนาคารมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย เพื่อรองรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย เช่น การปรับสมดุลระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน
หรือการก�ำหนดระดับความแตกต่าง (Mismatch) ของระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินที่เหมาะสม โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกของธนาคาร รวมทั้งการคาดการณ์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยจากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจของธนาคาร
ในปี 2557 ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ จ�ำนวน 21,595 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 773 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปี 2556 โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
คิดเป็นร้อยละ 72 ของรายได้จากการด�ำเนินงานของธนาคาร เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 71 ทั้งนี้ เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีส่วนใหญ่ของ
ธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงอ้างอิงตามอัตราตลาดคิดเป็นร้อยละ 61 ของเงินให้สินเชื่อ ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 62

4. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้เมื่อครบก�ำหนด เนื่องจากธนาคารไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ทัน
หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอส�ำหรับการด�ำเนินงาน จนท�ำให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset & Liability
Management Committee-ALCO) มีหน้าที่ก�ำกับดูแลการบริหารสภาพคล่อง เพื่อให้ธนาคารมีสภาพคล่องเพียงพอในการด�ำเนินธุรกิจทั้งในภาวะปกติและในภาวะวิกฤติ
ที่อาจเกิดขึ้นได้ และสามารถด�ำรงระดับสภาพคล่องสูงกว่าขั้นต�่ำตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด ซึ่งต้องอยู่ภายในกรอบความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารก�ำหนดให้มีการทบทวนนโยบาย แผนและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติอย่างสม�่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรืออาจมีการทบทวนเป็นกรณีพิเศษหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารสภาพคล่องตามนโยบายหรือแผนงานดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของธนาคาร โครงสร้างขององค์กร
กฎเกณฑ์ของทางการและสภาวะตลาดที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร แต่ละบริษัทจะบริหารความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องแยกจากกัน
บริหารเงิน (Balance Sheet Management) เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารสภาพคล่องในระดับภาพรวม โดยมีธุรกิจตลาดเงิน (Capital Markets) เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการบริหารสภาพคล่องรายวัน นอกจากนี้ บริหารเงินยังท�ำหน้าที่วัดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และรายงานการบริหารสภาพคล่องต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์
และหนี้สิน ส่วนบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk Management) ท�ำหน้าที่ ระบุ ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
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ในการบริหารสภาพคล่อง ธนาคารมีการติดตามดูแลแหล่งเงินทุนและความสามารถในการเข้าถึงตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความส�ำคัญในการถือครองสินทรัพย์
ที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วหรือสามารถใช้เป็นหลักประกันในการระดมเงินทุนได้
เมื่อพิจารณาแหล่งเงินทุนของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีเงินฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว
คิดเป็นร้อยละ 84.0, 10.7, 1.4 และ 3.9 ตามล�ำดับ โดยส่วนใหญ่แหล่งเงินทุนที่ส�ำคัญของธนาคารมาจากเงินฝาก โดยธนาคารมีกลยุทธ์ในการจัดหาเงินทุนจากเงินฝาก
อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างฐานะทางการเงินให้แข็งแกร่งและมีผลประกอบการที่น่าพอใจอันจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและผู้ฝากเงิน ธนาคารให้ความส�ำคัญ
ในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยรักษาระดับสินทรัพย์สภาพคล่อง และติดตามระดับความเสี่ยงเป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน รวมทั้งก�ำหนดขอบเขต
ส�ำหรับตัวบ่งชี้ระดับความเสี่ยง (Risk Indicators Limit) และการด�ำเนินการต่างๆ เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมกันนี้ได้มีการจัดท�ำแผนการ
บริหารสภาพคล่องในภาวะวิกฤติ เพื่อเตรียมพร้อมในการด�ำเนินการหากมีสัญญาณบ่งชี้ (Early Warning Indicators) ว่าอาจเกิดภาวะวิกฤติด้านสภาพคล่อง

5. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึงความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน อันเนื่องมาจากความไม่เพียงพอหรือความบกพร่องของกระบวนการ
ภายใน บุคลากร ระบบงานของธนาคาร หรือจากเหตุการณ์ภายนอกธนาคาร รวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมาย แต่ไม่รวมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) และ
ด้านชื่อเสียง (Reputational Risk) ซึ่งการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่มีประสิทธิผลจะช่วยให้กระบวนการทางธุรกิจด�ำเนินไปได้อย่างราบรื่นและช่วยลดต้นทุนด้าน
ปฏิบัติการ ธนาคารใช้วิธี Basic Indicator Approach (BIA) โดยใช้รายได้จากการด�ำเนินงานเป็นค่าตัวแทนในการค�ำนวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการ
การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคารด�ำเนินการโดยผ่านโครงสร้างการก�ำกับดูแลซึ่งมีคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบระดับสูงสุดในการบริหาร
ความเสี่ยงของทั้งองค์กร คณะกรรมการธนาคารได้มอบอ�ำนาจให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk Management Committee)
ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะกรรมการ ท�ำหน้าที่ในการระบุ ประเมิน ติดตาม และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคารและ
บริษัทในเครือ และด�ำเนินการให้มั่นใจว่าการจัดการกับความเสี่ยงได้รับการด�ำเนินการโดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสมและครอบคลุมครบถ้วน
ธนาคารได้จัดตั้งบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร (Corporate Operational Risk Management) ซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหาร
ความเสี่ยง ท�ำหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในภาพรวม ท�ำหน้าที่ดูแลความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงในการควบคุม
การปฏิบัติงาน ความเสี่ยงที่เกิดจากการกระท�ำที่ไม่ได้รับอนุญาต ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและ
เหตุการณ์วิกฤต ความเสี่ยงจากการทุจริต ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สิน และความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่
หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของหน่วยงานตนเอง ธนาคารได้แต่งตั้งตัวแทนเพื่อ
สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Unit Operational Risk Manager: UORM) ไว้ ในแต่ละสายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงาน
บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรเป็นผู้ช่วยสนับสนุนการท�ำงานของ UORM
หน่วยงานตรวจสอบท�ำหน้าที่เป็น “แนวป้องกันชั้นที่สาม” ภารกิจของสายงานตรวจสอบคือการตรวจสอบโดยอิสระเพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการควบคุมภายในซึ่งด�ำเนินการ
โดยแนวป้องกันชั้นที่หนึ่งและสอง ได้รับการออกแบบอย่างดีและสามารถควบคุมความเสี่ยงในการท�ำธุรกิจของธนาคารอย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่
ตรวจสอบจะให้ค�ำแนะน�ำที่เฉพาะเจาะจงเพื่อปรับปรุงระบบบรรษัทภิบาล กรอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ธนาคารได้พัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยก�ำหนดให้มีการระบุความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ การวัดผล การติดตาม การรายงาน การวิเคราะห์และ
ควบคุมอย่างเป็นระบบ กรอบการด�ำเนินงานดังกล่าวครอบคลุมหลักการโครงสร้างการด�ำเนินงาน และการก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมีรูปแบบการก�ำกับดูแลความเสี่ยงด้วยหลักการป้องกัน 3 ชั้น (3 lines of defense risk governance model) และสอดคล้องกับแนวทาง COSO
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
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ธนาคารทหารไทย จ� ำ กั ด (มหาชน) รายงานประจ� ำ ปี 2557

ธนาคารได้ก�ำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ส�ำหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการเพื่อพิจารณาความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอกาสและผลกระทบ) โดยก�ำหนดระดับ
ดังกล่าวจากข้อมูลในอดีตของธนาคาร ความแข็งแกร่งทางการเงินและสภาพแวดล้อมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการโดยรวม ในกรณีความเสียหายที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นสูงเกินระดับที่ยอมรับได้นั้น ธนาคารจะก�ำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดระดับความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดท�ำนโยบายมาตรฐานขั้นต�่ำและแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อใช้ ในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการและเครื่องมือ
การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่ส�ำคัญ ตามหลักเกณฑ์ Basel New Capital Accord (Basel II) เช่น การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (Risk and
Control Self Assessment: R&CSA) ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่ส�ำคัญ (Key Risk Indicators: KRI) และการจัดการเหตุการณ์ความเสี่ยง (Incident Management)
การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง เป็นกระบวนการที่ใช้ ในการระบุและประเมินความเสี่ยงและการควบคุมที่ส�ำคัญรวมถึงการพิจารณาแผนการจัดการความ
เสี่ยง ธนาคารยังได้ก�ำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่ส�ำคัญระดับองค์กรและระดับธุรกิจเพื่อเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าให้กับผู้บริหารเพื่อด�ำเนินการจัดการและควบคุมความ
เสี่ยงด้านปฏิบัติการในเชิงรุก การบริหารเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจหา แก้ ไข และวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
และเก็บข้อมูลความเสียหาย นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจและตระหนักถึงต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและจุดอ่อนในการควบคุม
ความเสี่ยง รวมถึงภาพรวมของความเสี่ยงที่มีในธนาคาร
นอกเหนือจากเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการข้างต้น ธนาคารยังได้ออกเครื่องมือสนับสนุนเพื่อให้เกิดกลไกการลดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่ส�ำคัญ
เพิ่มเติม ได้แก่ กระบวนการอนุมัติผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ (Product and Service Approval Process: PSAP) การติดตามความคืบหน้าของแผนการจัดการความเสี่ยง
(Action Tracking) นโยบายบริหารความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ ให้บริการภายนอก/การให้บริการด้านสนับสนุนแก่บุคคลอื่น (Outsourcing/Insourcing Risk
Management) และแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (BCP/DRP)
ธนาคารได้ก�ำหนดแนวทางการอนุมัติผลิตภัณฑ์และบริการที่ออกใหม่และทบทวนผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service Approval Process: PSAP) ที่มีอยู่ เพื่อให้
มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการที่ธนาคารเสนออยู่ภายใต้หลักการของความปลอดภัยและมีความรับผิดชอบโดยก�ำหนดให้มีการระบุและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่าง
เหมาะสม รวมทั้งมีโครงสร้างพื้นฐานและการควบคุมที่จ�ำเป็นอย่างเพียงพอที่จะสนับสนุนธุรกิจใหม่ดังกล่าวให้ด�ำเนินการภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้
ธนาคารได้น�ำระบบการติดตามความคืบหน้าของแผนการจัดการความเสี่ยง (Action Tracking System) มาใช้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการติดตามและการบริหารจัดการ
ข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบ (Audit Item) และจากวิธีการอื่นที่ไม่ใช่การตรวจสอบ (Non-audit Item) มีการติดตามและได้รับการปรับปรุงแก้ ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างมีประสิทธิภาพ
ธนาคารได้ก�ำหนดให้มีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ ให้บริการภายนอก/การให้บริการด้านสนับสนุนแก่บุคคลอื่น (Outsourcing/Insourcing Risk
Management) เพื่อก�ำหนดหลักการและมาตรฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิผล
ธนาคารได้จัดให้มีนโยบายและมาตรฐานการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCM) ซึ่งก�ำหนดแนวทางให้กับทุกหน่วยงานในการพัฒนาแผนการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจภายใต้บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามนโยบายและ
มาตรฐานดังกล่าว รวมทั้งประเมินระดับความพร้อมและประสานงานการพัฒนาแผนเพื่อให้ธนาคารมีความพร้อมในด้านการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง/การกู้คืนระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (BCP/DRP)
ส�ำหรับการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารนั้น บริษัทลูกได้น�ำกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ นโยบาย และ
มาตรฐานขั้นต�่ำของธนาคารไปปรับใช้ มีการก�ำหนดโครงสร้างหน่วยงานและคณะกรรมการที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงด้านปฎิบัติการ และมีการน�ำเครื่องมือใน
การบริหารความเสี่ยงด้านปฎิบัติการ ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง การจัดเก็บข้อมูลความเสี่ยง ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่ส�ำคัญ และการจัดท�ำ
แผนการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องไปใช้

การบริ ห ารความเสี่ ย งและปั จ จั ย ความเสี่ ย งที่ ส� ำ คั ญ
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6. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบที่ควบคุมธนาคารและการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
ความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ส�ำคัญของธนาคารเกิดจากการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน ประกาศและหนังสือเวียน
ของธนาคารแห่งประเทศไทย กฎหมายและกฎเกณฑ์ของธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งก�ำหนดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศและหนังสือเวียนที่ออกโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายของหน่วยราชการต่างประเทศซึ่งมีผลกระทบต่อธุรกิจภายใต้อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับปรุงประกาศเพื่อท�ำให้การก�ำกับดูแลความเสี่ยงด้านตลาดและสภาพคล่องมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งประกาศฉบับส�ำคัญที่มีผลกระทบ
ต่อกระบวนการปฎิบัติงานในหลายด้าน ได้แก่ ประกาศเกี่ยวกับการท�ำธุรกรรมอนุพันธ์ที่จะบังคับใช้ต้นปี 2558 หลักการที่ปรับปรุง คือ การขยายขอบเขตของประเภท
ธุรกรรมที่ ธปท.อนุญาตเป็นการทั่วไปให้ชัดเจน การก�ำหนดประเภทของกลุ่มผู้ลงทุนและการก�ำหนดมาตรฐานขั้นต�่ำในการดูแลลูกค้า การรายงานยอดคงค้างของธุรกรรม
นอกจากนี้ ธปท.ได้ก�ำหนดมาตรฐานการปฎิบัติงานส�ำหรับสถาบันการเงินที่น�ำส่งข้อมูลเพื่อจัดท�ำอัตราดอกเบี้ย BIBOR ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้นปี 2558 ที่ก�ำหนดให้ธนาคาร
จัดท�ำเกณฑ์ คุณสมบัติ Prime bank และก�ำหนดรายชื่อของผู้เป็น Prime bank รวมถึงก�ำหนดกระบวนการ Submission และก�ำหนดบทบาทให้ Senior Management
ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการ Submission Process และธปท.จะเริ่มน�ำโครงการ Collateral Management Facilities มาใช้ ในการลดความเสี่ยงการช�ำระดุลในระบบบาทเนต
ในต้นปี 2558 โดยหลักการของโครงการจะก�ำหนดให้ธนาคารต้องด�ำรงหลักประกันประเภทพันธบัตรในระบบ Securities Requirement for Settlement (SRS)
ตามสัดส่วนที่ ธปท.ก�ำหนดซึ่งพันธบัตรดังกล่าวจะถูกน�ำมาขายออกเพื่อน�ำเงินมาช�ำระดุลในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถช�ำระดุลในแต่ละวันได้
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ได้ออกประกาศที่ ทลธ.8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2557 เป็นต้นไป
สรุปสาระส�ำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การเพิ่มเติมบุคลากรที่ปฏิบัติงานต่อไปนี้ ให้เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
1) บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการแนะน�ำการลงทุน การวางแผนการลงทุน หรือการจัดการสาขา
2) บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติการ การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการภายใน
หรือการบริหารความเสี่ยง
		
บุคลากรตามกล่าวในข้อ 1) และ 2) ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังนี้
(1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือ มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546
(2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�ำหนดในหมวด 3 ของประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ ให้ธนาคารเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามก่อนที่จะแต่งตั้ง โดยไม่ต้องยื่นขอรับความเห็นชอบจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต (กคค.) ได้ออกประกาศเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ลูกค้า และลดอุปสรรคในการเข้าถึงสินเชื่อของลูกหนี้ ในขณะที่จะยังคงเป็น
ประโยชน์ให้ธนาคารมีข้อมูลและระยะเวลาเพียงพอส�ำหรับการพิจารณาพฤติกรรมการช�ำระหนี้ของลูกหนี้ รวม 5 ฉบับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องอายุข้อมูลในการประมวลผล
ของบริษัทข้อมูลเครดิต (NCB) และการน�ำส่งของสมาชิก การเพิ่มรหัสสถานะบัญชี การก�ำหนดวิธีการปรับปรุงข้อมูลของลูกค้า และการเพิ่มสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์
เข้าเป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิต
ตามประกาศ กคค. เรื่อง อายุข้อมูลในการประมวลผลข้อมูล การประมวลผลของบริษัทข้อมูลเครดิต (NCB) และการส่งข้อมูลของสมาชิก ฉบับลงวันที่ 5 กันยายน 2557
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2557 ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ ดังนี้
• ลูกค้าผิดนัดช�ำระหนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้ประเภทใด ให้ธนาคารส่งข้อมูลต่อไปเป็นเวลา 5 ปี นับถัดจากวันที่ลูกค้าผิดนัดช�ำระหนี้ครบ 90 วัน
• ให้บริษัทข้อมูลเครดิตประมวลผลต่อไปได้อีกไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ธนาคารหยุดส่งข้อมูล โดยให้ลดอายุในการประมวลผลข้อมูลจากเดิมไม่เกิน 5 ปี ส�ำหรับสินเชื่อทั่วไป
เป็นไม่เกิน 3 ปี เท่ากับสินเชื่อบุคคลและบัตรเครดิต

62

ธนาคารทหารไทย จ� ำ กั ด (มหาชน) รายงานประจ� ำ ปี 2557

• การส่งข้อมูลเครดิตไม่ให้รวมค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
• ในกรณีที่มีการท�ำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้หากมีการช�ำระหนี้ตามสัญญาและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท.ก�ำหนดให้ธนาคารส่งข้อมูลเป็นสินเชื่อปกติ
ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของธนาคารเกี่ยวกับการน�ำส่งข้อมูลลูกค้าให้ NCB รวมทั้งการน�ำข้อมูลจาก NCB มาใช้ ในการวิเคราะห์และอนุมัติ
สินเชื่อ เนื่องจากธนาคารต้องหยุดส่งข้อมูลลูกค้าบางรายที่เป็น NPL มาแล้วเกิน 5 ปี และข้อมูลของลูกค้าที่มีปัญหาการช�ำระหนี้บางบัญชีจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลของ
NCB ดังนั้น ธนาคารจึงต้องมีการปรับปรุงขบวนการท�ำงาน การวิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ส�ำหรับกรณี FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) ซึ่งเป็นกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีวัตถุประสงค์ในการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีของบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคลของสหรัฐฯ ที่ท�ำธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศโดยผ่านการเปิดบัญชีกับสถาบันการเงินนอกประเทศสหรัฐฯ หรือมีการโอนเงินหรือผลก�ำไรออก
นอกประเทศนั้น ในปี 2557 ธนาคารได้ท�ำการลงทะเบียนกับกรมสรรพากรของสหรัฐฯ (International Revenue Service : IRS) เช่นเดียวกับธนาคารไทยอื่นๆ
ในการเข้าร่วมเป็น Participating Foreign Financial Institution : PFFI การลงทะเบียนเป็น PFFI กับ IRS ดังกล่าวได้ท�ำให้ ไม่เกิดการสะดุดของธุรกิจธนาคาร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งธุรกิจต่างประเทศอันเนื่องมาจากกฎเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ธนาคารยังได้ท�ำงานร่วมกับธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทย ในการพิจารณาแนวทางในการปฎิบัติ
ร่วมกับทางราชการในการก�ำหนดทิศทางตามพันธะที่รัฐบาลไทยจะมีกับทาง IRS อีกด้วย

7. ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจในปี 2558 มาจากทั้งปัจจัยภายในและนอกประเทศ โดยภาวะราคาสินค้าเกษตรที่อยู่ในระดับต�่ำและภาวะหนี้ครัวเรือนในระดับสูงอาจเป็นปัจจัย
ถ่วงการบริโภคในประเทศ ขณะเดียวกันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกก็ ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกภูมิภาค โดยถึงแม้เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึ้น แต่เศรษฐกิจกลุ่ม
ยูโรโซนและญี่ปุ่นยังคงฟื้นตัวอย่างเปราะบาง และเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอลง อีกทั้งแนวโน้มการอ่อนค่าของสกุลเงินในประเทศคู่ค้าและคู่แข่ง อันเกิดจากการด�ำเนิน
นโยบายการเงินที่แตกต่างตามระดับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ถือเป็นความท้าทายและอาจสร้างแรงกดดันต่อการเติบโตและความสามารถในการแข่งขันของภาคส่งออกไทย
ท�ำให้ภาพรวมการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยจะเติบโตไม่มากนักหรือยังคงขยายตัวต�่ำกว่าศักยภาพ
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โครงสร้ า งการจั ด การ

โครงสร้าง
การจัดการ
1. คณะกรรมการธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 11 คน โดยเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 6 คน กรรมการอิสระจ�ำนวน 4 คน
และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 1 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

วาระการด�ำรง
ต�ำแหน่ง (ปี-เดือน)

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ

		 นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

- ประธานกรรมการ

5 มิ.ย. 2556

1 ปี 7 เดือน

14/15

		 พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล

- กรรมการ

3 ธ.ค. 2557

1 เดือน

1/1

		 นายฟิลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส
- กรรมการ
		 (Mr Philippe G.J.E.O. Damas) - ประธานคณะกรรมการบริหาร
		
- กรรมการในคณะกรรมการ
			 สรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
			 และบรรษัทภิบาล

28 ธ.ค. 2550

7 ปี

15/15

		 นายสิงหะ นิกรพันธุ์
		

10 ม.ค. 2557

1 ปี

15/15

		 นายราเชนทร์ พจนสุนทร
- กรรมการอิสระ
		
- ประธานคณะกรรมการสรรหา
			 ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
		
- กรรมการในคณะกรรมการ
			 บริหารความเสี่ยง

8 ต.ค. 2555

2 ปี 3 เดือน

15/15

		 นางซุย-อิม อึง
- กรรมการ
		 (Ms Swee-Im Ung)
- ประธานคณะกรรมการ
			 บริหารความเสี่ยง
		
- กรรมการในคณะกรรมการสินเชือ่

30 พ.ย. 2554

3 ปี 1 เดือน

14/15

		 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
- กรรมการ
		
- ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
		
- กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
		
- กรรมการในคณะกรรมการสรรหา
			 ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

23 ก.พ. 2555

2 ปี 10 เดือน

14/15

		 นายวอน นิเจล ริกเตอร์
		 (Mr Vaughn Nigel Richtor)
		

28 ธ.ค. 2550

7 ปี

9/15

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการ
- กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
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รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

วาระการด�ำรง
ต�ำแหน่ง (ปี-เดือน)

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ

1 ก.ย. 2547

10 ปี 4 เดือน

15/15

11 เม.ย. 2555

2 ปี 9 เดือน

15/15

		 นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
- กรรมการ
14 ก.ค. 2551
		
- กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
		
- กรรมการในคณะกรรมการสินเชือ่
		
- กรรมการในคณะกรรมการ
			 บริหารความเสี่ยง
		
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		

6 ปี 6 เดือน

15/15

		
		 นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง
- กรรมการอิสระ
		 (Mr Christopher John King)
- กรรมการตรวจสอบ
		
- กรรมการในคณะกรรมการสรรหา
			 ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
		 พลเอก กมล แสนอิสระ
- กรรมการอิสระ
		
- กรรมการในคณะกรรมการ
			 ตรวจสอบ

โดยมี นายเอกพล ณ สงขลา ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีการประชุมการเดือนละ 1 ครั้ง เว้นแต่ในกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วน ธนาคารอาจจัดให้มีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจ�ำเป็น
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนธนาคาร
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการ หรือ นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญ
ของธนาคาร
หลักการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการธนาคาร
เข้าใจและด�ำเนินการในการก�ำกับดูแล รวมถึงเข้าใจความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของธนาคาร
ปฏิบัติหน้าที่ตาม “หลักความรับผิดชอบ” “หลักความซื่อสัตย์สุจริต” และ “หลักความระมัดระวัง” ตามกฏหมายของประเทศไทยและมาตรฐานการก�ำกับดูแล
หลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสียและเหตุอันก่อให้เกิดการมีส่วนได้เสียนั้น รวมถึงก�ำหนดและบังคับใช้มาตรการต่างๆในการควบคุมและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น
จากบุคลากรของธนาคารที่ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นๆ
อุทิศเวลาและก�ำลังให้เพียงพอส�ำหรับปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
หลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานประจ�ำวันของธนาคาร ยกเว้น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
รับข้อมูลการบริหารเพื่อให้คณะกรรมการธนาคารปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารที่จะตัดสินใจว่าต้องการข้อมูลประเภทใด
ไม่เข้าร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่กรรมการธนาคาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับกรรมการธนาคารมีส่วนได้เสีย
ก�ำกับดูแลผู้บริหารระดับสูงของธนาคารโดยอาศัยอ�ำนาจและหน้าที่ในการสอบถามและขอค�ำอธิบายที่ชัดเจนจากผู้บริหาร รวมถึงก�ำหนดให้ ได้รับข้อมูลเพียงพอและมี
เวลาในการพิจารณาตัดสินผลการด�ำเนินงานของผู้บริหาร
รักษาข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจของธนาคารและข้อมูลลูกค้าไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งไม่น�ำข้อมูลความลับของธนาคารและลูกค้าไปแสวงหาผลประโยชน์
ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากธนาคารหรือเป็นไปตามกฎหมาย
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารได้มอบอ�ำนาจการบริหารจัดการและการด�ำเนินงานของธนาคารให้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) รวมถึงการด�ำเนิน		
การตามกลยุทธ์ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร โดยคณะกรรมการธนาคารมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
ด้านกลยุทธ์และนโยบาย
อนุมัติกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารในภาพรวม รวมถึงนโยบายด้านความเสี่ยงและขั้นตอนการบริหารจัดการด้านความเสี่ยง
อนุมัติงบประมาณรวมถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และแผนธุรกิจ
ปกป้องคุณค่าของธนาคารในระยะยาวซึ่งในที่นี้รวมหมายถึงแบรนด์และชื่อเสียงของธนาคาร
พิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อกรณีที่วงเงินกู้เกินกว่าอ�ำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการ
พิจารณาอนุมัติเพดานความเสี่ยงอื่นๆ และนโยบายตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลก�ำหนด
ก�ำหนดประเด็นและตารางเวลาที่จะน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารระหว่างปี ส�ำหรับประเด็นที่ส�ำคัญๆ ที่ควรน�ำเสนอก่อนประเด็นทั่วไป เช่น กลยุทธ์ สถานะทาง
การเงิน ความคืบหน้าเกี่ยวกับงบประมาณและแผนการด�ำเนินงาน การวางแผนเงินทุน ความเสี่ยงต่างๆ การประเมินผลการด�ำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
การก�ำกับดูแลการด�ำเนินการต่างๆ เช่น กระบวนการพิจารณาอนุมัติผลิตภัณฑ์
พิจารณาอนุมัติอ�ำนาจหน้าที่หรือมอบอ�ำนาจอนุมัติพิจารณาสินเชื่อ เพดานความเสี่ยงด้านตลาด การเข้าครอบครองกิจการ การขายกิจการ การลงทุน หรือการรับรู้
หรือการเริ่มธุรกิจใหม่
ด้านการก�ำกับการปฏิบัติงาน
ควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการธนาคารอันเป็นส่วนหนึ่งของการถ่วงดุลอ�ำนาจเพื่อการก�ำกับการปฏิบัติงานที่ดี
พบปะผู้บริหารระดับสูงเป็นประจ�ำเพื่อทบทวนนโยบาย สร้างแนวทางการสื่อสารและการติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับเป้าหมายของธนาคาร
ส่งเสริมความมั่นคงและแข็งแกร่งของธนาคาร เข้าใจลักษณะของกฎเกณฑ์ทางการและด�ำเนินการเพื่อให้ธนาคารด�ำรงความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล
ให้ค�ำปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการ ตลอดจนค�ำแนะน�ำในการปฏิบัติงานตามที่ได้รวบรวมจากสถานการณ์ต่างๆ
ทบทวนและพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด และวงเงินสินเชื่อแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด ในกรณีที่ได้รับอนุญาตหรือต้องปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ด้านการจัดการองค์กร
จัดระเบียบคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้ความช่วยเหลือในการท�ำหน้าที่และให้ค�ำปรึกษาในเรื่องที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแก่คณะกรรมการธนาคาร
ประเมินประสิทธิภาพการก�ำกับดูแลกิจการธนาคาร รวมถึงเรื่องการเสนอชื่อและการคัดเลือกกรรมการธนาคาร การจัดการเรื่องข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ การแก้ ไข
จุดอ่อนที่มีและด�ำเนินการเปลี่ยนแปลงตามความจ�ำเป็น
พัฒนาและรักษาระดับความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมตามธุรกิจของธนาคารที่เติบโตและมีความซับซ้อนมากขึ้น
คัดเลือก ดูแลและปรับเปลี่ยนผู้บริหารหลักเมื่อจ�ำเป็น โดยมั่นใจว่าธนาคารมีแผนการสืบทอดผู้บริหารที่เหมาะสม และผู้สืบทอดต�ำแหน่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
ในการบริหารกิจการธนาคาร
คัดเลือก ประเมิน และก�ำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตลอดจนผู้บริหารระดับสูงที่ก�ำหนด
ด�ำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์และค่าตอบแทนของธนาคารมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และข้อคิดเห็นของหน่วยงานก�ำกับดูแล
ที่เกี่ยวข้อง
ทบทวนโครงสร้างภายในของธนาคารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าขอบเขตความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการมีความชัดเจนทั่วทั้งองค์กร
ทั้งนี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจหรือมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้คณะกรรมการ
ธนาคาร หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการธนาคารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน ก.ล.ต.) หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ
ธนาคาร หรือบริษทั ย่อยของธนาคาร ยกเว้นเป็นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทที่ ปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ไิ ว้
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ธนาคารทหารไทย จ� ำ กั ด (มหาชน) รายงานประจ� ำ ปี 2557

2. ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผูบ้ ริหารของธนาคาร (ตามค�ำนิยามของ กลต.*) ประกอบด้วยผูบ้ ริหาร จ�ำนวน 27 คน ดังนี้

ชื่อ - สกุล		 ต�ำแหน่ง
นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายเอร์นาร์ด มารี-ชาน มอรีส พอล คุ๊ก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย

นายปพนธ์ มังคละธนะกุล**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอสเอ็มอีและซัพพลายเชน

นายปิติ ตัณฑเกษม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ

นายยัน อองรี แวน วาลเลน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง

นายลอเรนโซ ทัสซาน-บัสซัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ

นาย ถนอมศักดิ์ โชติกประกาย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

นางสาวแวววลัย วัฒนา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารควบคุมทางการเงิน

นายจิรศักดิ์ จันทรโชติ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารเงิน

นางสาวอาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน

นางสุนทรี ชีวะพัฒน์

ผู้อ�ำนวยการ, Liability Management Executive and Cayman Branch Manager

นายเมธ กนกพิบูล

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริหารรายงานทางการเงินและภาษี

นายธวัชชัย ตรงนามสุขกิจ

รองผู้อ�ำนวยการ, ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสนโยบายบัญชี

นางประภาศิริ ขุนเจริญ

ผู้อ�ำนวยการ, หัวหน้างบการเงิน

นางกมลมาลย์ สถาวร

รองผู้อ�ำนวยการ, หัวหน้าบัญชีพิเศษ

นางศุลีพร ประทิพพรกุล

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริหารการบัญชีทั่วไป

นางสาวภาวิณี ชยาวุฒิกุล

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริหารการบัญชีทั่วไป

นางจาริณี ยิ้มอุดม

รองผู้อ�ำนวยการ, หัวหน้าประมวลบัญชี

นายชาญพิชัย ชินส�ำราญ

ผู้อ�ำนวยการ, เจ้าหน้าที่บริหารสนับสนุนระบบบัญชีบริหาร

หมายเหตุ: * รายละเอียดค�ำนิยาม ปรากฏอยู่ในหัวข้อ 6.2 หน้า 73

** ลาออกตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557
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ชื่อ - สกุล		 ต�ำแหน่ง
นางสาวดวงจันทร์ แซ่นิ้ม

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริหารบริหารต้นทุนและควบคุมงบประมาณ

นางสาวพิมลวรรณ พัวรัตนอรุณกร			

ผู้อ�ำนวยการ, เจ้าหน้าที่บริหารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงินลูกค้าธุรกิจ

นายพรชัย ประกอบวณิชกุล			

ผู้อ�ำนวยการ, เจ้าหน้าที่บริหารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงินลูกค้ารายย่อย

นางสุภาวดี วุฒิเทียร				

รองผู้อ�ำนวยการ, หัวหน้าจัดการรายงานก�ำกับธนาคาร

นายสุรินทร์ มัธยธนา				

ผู้อ�ำนวยการ, เจ้าหน้าที่บริหารศูนย์ข้อมูลรายงานก�ำกับธนาคาร

นางสาวสุภาภรณ์ เตชะโชควิวัฒน์			

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริหารบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน

นายเฉลิมชัย ไพสิฐมงคล				

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริหารบริหารการลงทุนและต้นทุนทางการเงิน

นายพอล เฟลทเชอร์ เมลลิ่ง			

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริหารบริหารเงินกองทุน

3. รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นธนาคารของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในปี 2557
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนหุ้น
ที่ถือ ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556

จ�ำนวนหุ้น
ที่ถือ ณ วันที่
31 ธ.ค. 2557

จ�ำนวนหุ้น
เปลี่ยนแปลงสุทธิ
เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

-

-

-

		 นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
			
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประธานกรรมการ

		 พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
			
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ

1,314
-

1,314
-

-

		 นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
			
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ

2,116,900
-

10,580
-

(2,106,320)
-

		 นายสิงหะ นิกรพันธุ์
		 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
			
		
		 นายราเชนทร์ พจนสุนทร
		 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
			
		 นางซุย-อิม อึง
		 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
		
		 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
		 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระ

-

-

-

กรรมการอิสระ

-

-

-

กรรมการ

-

-

-

กรรมการ

105
-

105
-

-
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รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนหุ้น
ที่ถือ ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556

จ�ำนวนหุ้น
ที่ถือ ณ วันที่
31 ธ.ค. 2557

จ�ำนวนหุ้น
เปลี่ยนแปลงสุทธิ
เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

		 นายวอน นิเจล ริกเตอร์
			
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ

-

-

-

		 นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง
			
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระ

-

-

-

		 พลเอก กมล แสนอิสระ
			
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระ

-

100,000

100,000

		 นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
		 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
			
		
		 นายปิติ ตัณฑเกษม
		 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
			
		 นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย
		 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
		
		 นายปพนธ์ มังคละธนะกุล *
		 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
		 		
		 นายยัน อองรี แวน วาลเลน
		 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
			
		 นายเบอร์นาร์ด มารี-ชาน มารีส พอล คุ๊ก
		 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
		 		
		 นายลอเรนโซ ทัสซาน บัสซัส
		 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

20,618,500
-

30,664,667
-

10,046,167
-

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลูกค้าธุรกิจ

2,763,867
-

1
-

(2,763,866)
-

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านการเงิน

2,308,900
-

3,218,933
-

910,033
-

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เอสเอ็มอีและซัพพลายเชน

1,164,433
-

NA
-

NA
-

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ความเสี่ยง

-

-

-

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลูกค้ารายย่อย

-

-

-

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านปฏิบัติการ

-

-

-

หมายเหตุ: * ลาออกตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557
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4. เลขานุุการบริษัท
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้ง นายเอกพล ณ สงขลา ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท1 (รายละเอียดข้อมูลประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท�ำงาน และประวัติการเข้ารับ
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเลขานุการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
เลขานุการบริษัทมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่ก�ำหนดและแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการ
ก�ำกับดูแลติดตามการด�ำเนินงานต่างๆ ของคณะกรรมการธนาคาร ฝ่ายจัดการ และธนาคารให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆของทางการที่
เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของธนาคาร รวมทั้งสนับสนุนให้การด�ำเนินงานของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ายจัดการ และธนาคารเป็นไปตามแนวทางการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
เลขานุการบริษัทมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
บทบาทหน้าที่ต่อธนาคาร
ควบคุมและก�ำกับดูแลให้ธนาคารด�ำเนินธุรกิจในภาพรวมให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อก�ำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นไป		
ตามมติของคณะกรรมการธนาคาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ดูแลการจัดเก็บและรักษาเอกสารส�ำคัญธนาคาร อาทิ หนังสือรับรอง บริคณห์สนธิ ข้อบังคับของธนาคาร ทะเบียนผู้ถือหุ้น ใบอนุญาตต่างๆ และหนังสือมอบอ�ำนาจ
เป็นต้น
ผลักดันแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้ธนาคารมีการจัดท�ำนโยบาย และมีการปฏิบัติตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีการ
ทบทวนอยู่เสมอ
งานติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก ท�ำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน (Contact Person)
บทบาทหน้าที่ต่อคณะกรรมการ
เป็นที่ปรึกษาในด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ดูแล และควบคุมให้ด�ำเนินการเรื่องการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยที่ตั้งโดยคณะกรรมการธนาคารให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก�ำหนด
ของกฎหมาย ข้อบังคับธนาคาร กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะและข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
เป็นเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงคณะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงจัดท�ำรายงาน
การประชุมที่ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแจ้งมติที่ประชุมต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและมีการติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
ดูแลการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการในกรณีมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ / กรรมการครบวาระ ตามข้อก�ำหนดของทางการ รวมถึงการ		
ขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
สอบทานให้กรรมการธนาคารมีคุณสมบัติครบถ้วนตลอดระยะเวลาในการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการธนาคาร ตามข้อก�ำหนดของทางการอยู่เสมอ
ดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนากรรมการ
จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ดูแลให้กรรมการและผู้บริหาร ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายอย่างครบถ้วนในเรื่องการประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร (Directors and Officers 		
Liability Insurance: D&O Insurance)
บทบาทหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น
ก�ำกับดูแลการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย ข้อบังคับธนาคารและเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการใน
การประชุมผู้ถือหุ้น
ดูแลเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ: 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 นางสาวนพวรรณ แสงธีรกิจ ด�ำรงต�ำแหน่ง เลขานุการบริษัท
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5. การประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2557 รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นดังนี้

ชื่อ-นามสกุล
		

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ธนาคาร
บริหาร
ตรวจสอบ สรรหา ก�ำหนด
บริหาร
สินเชื่อ
		
		
		
ค่าตอบแทนและ
ความเสี่ยง
บรรษัทภิบาล

		 จ�ำนวนการประชุมตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 57

15

15

14

15

13

16

		 นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

14

-

-

-

-

-

		 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 1

4

-

-

-

-

-

		 พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล 2

1

-

-

-

-

-

		 นายฟิลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส
(Mr Philippe G.J.E.O. Damas)

15

15

-

14

-

-

		 นายสิงหะ นิกรพันธุ์

15

-

14

-

-

-

		 นายราเชนทร์ พจนสุนทร

15

-

-

15

12

-

		 นางซุย-อิม อึง
(Ms Swee-Im Ung)

14

-

-

-

12

12

		 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

14

13

-

15

-

16

		 นายวอน นิเจล ริกเตอร์
(Mr Vaughn Nigel Richtor)

9

10

-

-

-

-

นายอมร อัศวานันท์ 1

8

10

-

-

7

7

		 นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง
(Mr Christopher John King)

15

-

14

14

-

-

		 พลเอก กมล แสนอิสระ

15

-

13

-

-

-

		 นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

15

14

-

-

10

14

1
2

ปัจจุบันไม่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการธนาคาร
พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 3 ธันวาคม 2557
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หมายเหตุ: (1) นายฟิลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส เป็นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพ�ำนักในประเทศไทย

		
		
		
		
		

• ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ครั้งที่ 12/2557 นายฟิลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Skype
(2) นายวอน นิเจล ริกเตอร์ เป็นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพ�ำนักในประเทศไทย
• ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2557, 3/2557, 4/2557 นายวอน นิเจล ริกเตอร์ ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Videoconferencing
(3) นางซุย-อิม อึง เป็นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพ�ำนักในประเทศไทย
• ในการประชุมคณะกรรมการสินเชื่อ ครั้งที่ 4/2557, 14/2557 นางซุย-อิม อึง ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Teleconferencing

6. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
6.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการได้ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยใช้หลักการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
(Fiduciary Duty) และมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย (Accountability and Responsibility) รวมทั้งอยู่ในลักษณะเทียบเคียงได้กับ
บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน
นอกจากนี้ การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้คำ� นึงถึงความเพียงพอและจูงใจในการสรรหากรรมการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และคงรักษากรรมการทีด่ ใี ห้สามารถปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ย
ความตัง้ ใจและความทุม่ เทในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ธนาคาร โดยคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ
เป็นประจ�ำทุกปี และน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั เิ ป็นประจ�ำทุกปี
องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย
ค่าตอบแทนรายเดือน ประกอบด้วย
เงินประจ�ำต�ำแหน่ง (Retaining Fee)
กรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งจะได้รับเงินประจ�ำต�ำแหน่งเพียงต�ำแหน่งเดียว
ค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fee)
กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการส�ำหรับทุกคณะที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (Attendance Fee)

กรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุมทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย

		
		

เงินประจ�ำต�ำแหน่ง (ต่อปี)

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อปี)

ค่าเบี้ยประชุม(ต่อครั้ง)

		 คณะกรรมการธนาคาร
		

ประธาน
กรรมการ

1,800,000
384,000

1,800,000
384,000

40,000
30,000

		 คณะกรรมการบริหาร
		

ประธาน
กรรมการ

1,440,000
422,400

1,440,000
422,400

40,000
31,200

		 คณะกรรมการตรวจสอบ
		

ประธาน
กรรมการ

696,000
374,400

696,000
374,400

32,400
24,600

		 คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนด
		 ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

ประธาน
กรรมการ

696,000
374,400

696,000
374,400

32,400
24,600

		 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
		

ประธาน
กรรมการ

696,000
374,400

696,000
374,400

32,400
24,600

		 คณะกรรมการสินเชื่อ
		

ประธาน
กรรมการ

696,000
374,400

696,000
374,400

32,400
24,600

72

ธนาคารทหารไทย จ� ำ กั ด (มหาชน) รายงานประจ� ำ ปี 2557

กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามหลักเกณฑ์ของธนาคารและกรรมการผู้แทนที่เป็นผู้บริหารจาก ING Bank N.V. ไม่ได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนตามนโยบายของธนาคารต้นสังกัด
ในกรณีที่คณะกรรมการธนาคารมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยใหม่เพิ่มเติม คณะกรรมการจะดูแลค่าตอบแทนรวมให้อยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท ตามที่ได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2557 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการธนาคารส�ำหรับงวดผลการด�ำเนินงานปี 2556 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลตามผลการด�ำเนิน งาน
ของคณะกรรมการธนาคาร โดยให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจพิจารณาจัดสรรเงินโบนัสให้แก่กรรมการแต่ละราย ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารและกรรมการ
ผู้แทนที่เป็นผู้บริหารจาก ING Bank N.V. จะไม่ได้รับเงินโบนัสส�ำหรับคณะกรรมการธนาคาร
ในปี 2557 ธนาคารได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นเงินจ�ำนวนทั้งสิ้น 37,473,597 บาท และเงินโบนัสจ�ำนวนทั้งสิ้น 7,133,997 บาท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ

รายละเอียด

นางเสาวนีย์ กมลบุตร1
(ถึง 2 พฤษภาคม 2556)

ได้รับเงินโบนัสจ�ำนวน 349,420 บาท

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
(ตั้งเเต่ 5 มิถุนายน 2556)

ได้รับค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการ จ�ำนวน 4,160,000 บาท และเงินโบนัสจ�ำนวน 611,485 บาท

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 1
(ถึง 26 มิถุนายน 2557)

ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร จ�ำนวน 504,000 บาท และเงินโบนัสจ�ำนวน 698,840 บาท

พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล 2
(ตั้งแต่ 3 ธันวาคม 2557)

ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร จ�ำนวน 94,000 บาท

นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
(Mr Philippe G.J.E.O.Damas)

ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการในคณะกรรมการ
สรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จ�ำนวน 5,032,800 บาท และเงินโบนัส จ�ำนวน 698,840 บาท

ดร.วิจิตร สุพินิจ1
(ถึง 12 เมษายน 2556)

ได้รับเงินโบนัสจ�ำนวน 174,710 บาท

นายเจมส์ พาร์ค สเตนท์ 1
(Mr James Parks Stent)
(ตั้งแต่ 12 เมษายน 2556 – 30 พฤศจิกายน 2556)

ได้รับเงินโบนัสจ�ำนวน 407,657 บาท

นายสิงหะ นิกรพันธุ์ 3
(ตั้งแต่ 10 มกราคม 2557)

ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 2,679,600 บาท

นายราเชนทร์ พจนสุนทร

ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล และกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ�ำนวน 3,381,600 บาท และเงินโบนัส
จ�ำนวน 698,840 บาท

หมายเหตุ: 12 ปัจจุบันไม่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการธนาคาร
		

3

พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารแทน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2557
นายสิงหะ นิกรพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แทน นายเจมส์ พาร์ค สเตนท์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2557
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รายชื่อกรรมการ

รายละเอียด

นางซุย-อิม อึง
(Ms Swee-Im Ung)

ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ
ในคณะกรรมการสินเชื่อ จ�ำนวน 3,254,400 บาท และเงินโบนัสจ�ำนวน 698,840 บาท

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
		
		

ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ กรรมการใน			
คณะกรรมการบริหาร และกรรมการในคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
จ�ำนวน 4,285,800 บาท และเงินโบนัสจ�ำนวน 698,840 บาท

นายวอน นิเจล ริกเตอร์
(Mr Vaughn Nigel Richtor)

ไม่ได้รับค่าตอบแทน เละเงินโบนัส ตามเกณฑ์ของ ING Bank N.V.

นายอมร อัศวานันท์ 1
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการบริหาร กรรมการใน
(ถึง 1 ตุลาคม 2557)		คณะกรรมการสินเชื่อ และกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ�ำนวน 2,379,600 บาท
		
และเงินโบนัสจ�ำนวน 698,840 บาท
นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง
(Mr Christopher John King)
		

ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ในคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จ�ำนวน 2,655,600 บาท และเงินโบนัส
จ�ำนวน 698,840 บาท

พลเอก กมล แสนอิสระ
		

ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
จ�ำนวน 1,912,200 บาท และเงินโบนัสจ�ำนวน 698,840 บาท

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

ไม่ได้รับค่าตอบแทนและเงินโบนัส ตามเกณฑ์ของธนาคาร

ค่าตอบแทนอื่นๆ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
- ไม่มี 6.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผู้บริหารจ�ำนวน 27 คนของธนาคาร (ตามค�ำนิยามของ กลต.) ได้รับค่าตอบแทนรวมเป็นมูลค่า 260 ล้านบาท
ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ หุ้นตามโครงการ TMB PSBP 2010 (เฉพาะพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ) และผลตอบแทนอื่นๆ (ทั้งนี้ ผู้บริหาร
ตามนิยามของส�ำนักงาน ก.ล.ต. หมายถึง ผู้จัดการ หรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่าผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารในงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และเจ้าหน้าที่
ในงานบัญชีหรือการเงิน
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารครั้งที่ 1/2553 ได้อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
จ�ำนวน 400 ล้านหุ้นให้แก่พนักงานของธนาคารตามโครงการ TMB Performance Share Bonus 2010 หรือโครงการ TMB PSBP 2010 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมคุณภาพการท�ำงานเพือ่ ผลประกอบการทีด่ ขี องธนาคาร โดยการสร้างแรงจูงใจในระยะยาวให้แก่พนักงานทีม่ สี ว่ นในการตัดสินใจและด�ำเนินการต่างๆ ทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อการด�ำเนินงานของธนาคารอย่างมีนยั ส�ำคัญ โดยแรงจูงใจในระยะยาวดังกล่าวจะอยูใ่ นรูปแบบของหุน้ สามัญเพิม่ ทุน นอกจากนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานทีเ่ ข้าร่วม
โครงการได้รบั ผลประโยชน์ซงึ่ พนักงานดังกล่าวจะมีสว่ นร่วมในการสรรสร้างให้แก่ธนาคารในอนาคต พนักงานทัง้ หมดของธนาคารมีสทิ ธิเลือกทีจ่ ะเข้าร่วมโครงการ TMB PSBP
2010 โดยผูบ้ ริหารระดับสูงจะเข้าร่วมโครงการโดยอัตโนมัติ ผูบ้ ริหารระดับสูงและพนักงานทีเ่ ข้าร่วมโครงการจะได้รบั ค่าตอบแทนทีผ่ นั แปรตามผลการปฏิบตั งิ านเป็นเงินสด
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จ�ำนวนร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ได้รับ และจะได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้เป็นโบนัส โดยให้ถือว่าหุ้นที่จัดสรรให้
เป็นโบนัสนั้นเป็นค่าตอบแทนที่ผันแปรตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนที่เหลือ และอาจมีการจัดสรรเป็นกรณีพิเศษส�ำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยต้อง
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ทั้งนี้โครงการ TMB PSBP 2010 มีระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีการเสนอขายหุ้นครั้งแรก
หรือวันที่หุ้นทั้งหมดภายใต้โครงการ TMB PSBP 2010 ได้มีการออกครบถ้วนแล้ว แล้วแต่ว่าวันใดจะเกิดขึ้นก่อน

7. บุคลากร
7.1 จ�ำนวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีพนักงานทั้งหมดจ�ำนวน 8,856 คน แบ่งตามสายงานได้ดังนี้

สายงาน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จ�ำนวนพนักงาน (คน)

สายงาน

จ�ำนวนพนักงาน (คน)

1

ปฏิบัติการและบริการ

652

ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

14

ควบคุมด้านปฏิบัติการ

30

ตรวจสอบ

67

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย

สื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร

28

ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย

บรรษัทภิบาล

21

ธุรกิจสาขา

ทรัพยากรบุคคล

78

บริหารกลุ่มลูกค้าบุคคลระดับกลาง

4

กลยุทธ์องค์กร

10

บริหารกลุ่มลูกค้าธนบดีและธนบดีธนกิจ

5

1
613
4,205

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

1

กลยุทธ์และช่องทางบริการดิจิตอล

ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

2

ส่งเสริมการตลาดลูกค้าบุคคล

64

ผลิตภัณฑ์ธุรกิจรายย่อย

77

บริหารเงิน
ควบคุมทางการเงิน
วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ
ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ

21
104
41
1
55

134

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง

1

ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง

3

พิจารณาสินเชื่อลูกค้าธุรกิจและธุรกิจขนาดย่อม

86

ก�ำกับการปฏิบัติงาน

41

บริการส่วนกลาง

243

สินเชื่อผู้บริโภค

เทคโนโลยีสารสนเทศ

243

พิจารณาสินเชื่อธุรกิจ

172
18
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สายงาน
บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร

30

สายงาน
		
ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ

บริหารนโยบายด้านสินเชื่อ

85

ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ 1

64

122

ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ 2

49

พัฒนาสินทรัพย์

จ�ำนวนพนักงาน (คน)

จ�ำนวนพนักงาน (คน)
5

บริหารความเสี่ยงสินเชื่อเชิงกลยุทธ์

64

ธุรกิจการค้าต่างประเทศ

18

บริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

76

ลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง

108

กฎหมาย

31

ลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่

11

บริหารความเสี่ยงด้านตลาด

18

ลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่ 1

59

1

ลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่ 2

65

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอสเอ็มอีและซัพพลายเชน
บริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ
บริหารลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก
บริหารผลิตภัณฑ์และ Portfolio ธุรกิจเอสเอ็มอีขนาดเล็ก
บริหารกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก

27
500
22
3

บริหารช่องทางและระบบสินเชื่อเครือข่ายธุรกิจ

38

บริหารผลิตภัณฑ์และการขายสินเชื่อเครือข่ายธุรกิจ

68

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ

1

ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ

7

ลูกค้าธุรกิจ - กรุงเทพ

151

ลูกค้าธุรกิจ - ภูมิภาค

93

ลูกค้าธุรกิจ

16

ธุรกิจตลาดเงิน

60

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ

28

จ�ำนวนรวมทั้งหมด
7.2 การเปลี่ยนเเปลงจ�ำนวนพนักงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ในช่วงปี 2555-2557 พนักงานของธนาคาร มีจ�ำนวนทั้งสิ้น ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจ�ำนวนพนักงานทั้งสิ้น 9,106 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ�ำนวนพนักงานทั้งสิ้น 9,015 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ�ำนวนพนักงานทั้งสิ้น 8,856 คน

8,856
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7.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�ำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ประเภทคดี

ณ 31 ธั น วาคม 2557

จ�ำนวนคดี

สถานะ

กรณีธนาคารฟ้องร้องพนักงาน
เรื่องการทุจริตของพนักงาน
- คดียังไม่สิ้นสุด
- คดีสิ้นสุดแล้ว

7
4
3

อยู่ระหว่างการพิจารณา
ศาลอาญาลงโทษจ�ำคุก

เรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาท
- คดียังไม่สิ้นสุด
- คดีสิ้นสุดแล้ว

-

ไม่มี
ไม่มี

กรณีพนักงานฟ้องร้องธนาคาร
เรื่องสวัสดิการพนักงาน (ที่จอดรถยนต์)
- คดียังไม่สิ้นสุด
- คดีสิ้นสุดแล้ว

1
1

ไม่มี
ศาลยกฟ้อง

เรื่องการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
15
- คดียังไม่สิ้นสุด
10
- คดีสิ้นสุดแล้ว
5
					
		
เรื่องเกี่ยวกับการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัส)
4
- คดียังไม่สิ้นสุด
3
- คดีสิ้นสุดแล้ว
1

อยู่ระหว่างการพิจารณา
ถอนฟ้อง /ศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลชัน้ ต้น
/ศาลฎีกายกอุทธรณ์

อยู่ระหว่างการพิจารณา
ศาลยกฟ้อง

เรื่องปรับลดต�ำแหน่ง
- คดียังไม่สิ้นสุด
- คดีสิ้นสุดแล้ว

2
2
-

อยู่ระหว่างการพิจารณา
ไม่มี

เรื่องขอให้แก้ ไขผลการประเมินผลงานปี 2549
- คดียังไม่สิ้นสุด
- คดีสิ้นสุดแล้ว

2
1
1

อยู่ระหว่างการพิจารณา
โจทก์ถอนฟ้อง

เรื่องขอให้จ่ายค่าท�ำงานวันหยุดพักผ่อนประจ�ำปี
- คดียังไม่สิ้นสุด
- คดีสิ้นสุดแล้ว

4
4
-

อยู่ระหว่างการพิจารณา
ไม่มี

เรื่องขอให้จ่ายเงินค่านายหน้าขายทรัพย์สิน
- คดียังไม่สิ้นสุด
- คดีสิ้นสุดแล้ว

1
1

ไม่มี
ธนาคารช�ำระหนี้ตามค�ำพิพากษา

โครงสร้ า งการจั ด การ
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7.4 ผลตอบแทนของบุคลากร
ธนาคารตระหนักดีว่าพนักงาน คือ ทรัพยากรที่มีค่าและเป็นก�ำลังส�ำคัญที่จะผลักดันให้ธนาคารบรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย ธนาคารจึงให้ความส�ำคัญในการดูแลให้
พนักงานของธนาคารทุกคนมีขวัญและก�ำลังใจที่ดีในการท�ำงาน ให้ ได้รับผลตอบแทนตามผลงาน ทักษะ ความสามารถ และให้ ได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ
อย่างเหมาะสม เป็นธรรม และอยู่ในระดับที่ทัดเทียมกับสถาบันการเงินอื่น
ผลตอบแทนรวมของพนักงานและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน
ธนาคารมีการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนและค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมกับการจ่ายของตลาดและให้เกิด
ความเป็นธรรมภายในธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารจ่ายเงินช่วยเหลือต่างๆ เพื่อตอบแทนการท�ำงาน ได้แก่ เงินช่วยเหลือการท�ำงานต่างภูมิล�ำเนา เงินช่วยเหลือกรณี
ที่ท�ำงานบนพื้นที่เกาะ และพื้นที่เสี่ยงภัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเงินช่วยเหลือเพื่อตอบแทนการท�ำงานส�ำหรับพนักงานสาขาที่เปิดให้บริการ 7 วัน/สัปดาห์		
เป็นต้น โดยที่ธนาคารมีการทบทวนถึงความเหมาะสมในการจ่ายเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งธนาคาร นอกจากนี้ ยังได้มีการเทียบเคียงกับการจ่ายของตลาด		
เพื่อให้สามารถแข่งขันได้
โดยที่ธนาคารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานประจ�ำปี และการขึ้นเงินเดือนและจ่ายโบนัสประจ�ำปีตามผลงานประจ�ำปี ในปี 2557 พนักงานของธนาคารทั้งหมด		
ได้รบั ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าครองชีพ เงินรางวัล เงินช่วยเหลือการท�ำงานต่างภูมลิ ำ� เนา เงินประจ�ำต�ำแหน่ง ค่าท�ำงานล่วงเวลา โบนัส หุน้ สามัญตามโครงการ 		
TMB Performance Share Bounus Program 2010 ( TMB PSBP 2010) (เฉพาะพนักงานทีเ่ ข้าร่วมโครงการ) และผลตอบแทนอืน่ เป็นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 7,240 ล้านบาท
เงินช่วยเหลือประเภทอื่น
ธนาคารมอบเงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่าง ๆ เช่น เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส คลอดบุตร อุปสมบท ประกอบพิธีฮัจจ์ 		
รวมทั้งมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน และในกรณีที่พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ธนาคารได้จ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของธนาคารเป็นต้น
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
ธนาคารและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคารทหารไทย จ�ำกัด มหาชน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ซึ่งมีการควบคุมก�ำกับดูแลการบริหารจัดการ
โดยคณะกรรมการกองทุนฯ ประกอบด้วยกรรมการฝ่ายนายจ้างซึ่งมาจากการแต่งตั้ง และกรรมการฝ่ายลูกจ้างซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยสมาชิกกองทุน เพื่อส่งเสริม
ให้พนักงานสะสมเงินออมตามอัตราส่วนที่ต้องการส่วนหนึ่งและธนาคารส่งสมทบตามอัตราส่วนตามอายุงานของพนักงานส่วนหนึ่ง และมีรูปแบบการจัดการกองทุน
แบบ Employee’s Choice โดยพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ ในอัตราร้อยละ 2-10 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย และธนาคารสมทบเงิน
ร้อยละ 5-10 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นเงินก้อนสุดท้ายในการยังชีพด้วยความมั่นคงหลังเกษียณอายุการท�ำงานของพนักงาน
สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลอื่น
สวัสดิการรักษาพยาบาล ธนาคารจัดสวัสดิการรักษาพยาบาลส�ำหรับพนักงานในรูปแบบการประกันสุขภาพรักษาพยาบาลโดยผ่านบริษัทประกันที่มีมาตรฐานการ
บริการที่มีประสิทธิภาพให้บริการและค�ำแนะน�ำแก่พนักงานให้ ได้รับความสะดวกและมีความคล่องตัวในการใช้บริการ ซึ่งครอบคลุมถึงการรักษาด้านทันตกรรม
นอกจากนั้น ธนาคารยังจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปีให้กับพนักงานทุกระดับซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพพนักงานในเชิงการป้องกัน โดยในปี 2557 ทางธนาคารได้
เพิ่มรายการการตรวจสุขภาพประจ�ำปีให้กับพนักงานที่ครอบคลุมมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆ มา โดยพิจารณาจากช่วงอายุของพนักงานและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจาก		
สภาพแวดล้อม การท�ำงานบางต�ำแหน่งงานประกอบการพิจารณา รวมทั้งจัดให้มีห้องพยาบาลที่ส�ำนักงานใหญ่และอาคารเอไอเอแคปิตอลเซ็นเตอร์ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ		
เฉพาะโรค หมุนเวียนมาตรวจรักษาและให้ค�ำปรึกษาปัญหาสุขภาพให้กับพนักงาน นอกจากนั้นยังมีเตียงผู้ป่วยรองรับการเจ็บป่วยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นส�ำหรับ		
พนักงานระหว่างการปฏิบัติงาน
การท�ำประกันชีวิต การประกันโรคร้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัติงาน ธนาคารมีการเสนอ
แผนประกันสุขภาพที่เหมาะกับความต้องการที่แตกต่างของพนักงานแต่ละคน โดยพนักงานสามารถเลือกแผนได้เอง เพื่อให้พนักงานมีความมั่นคงในชีวิตการท�ำงานกับ
ธนาคาร คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในและนอกเวลาท�ำงาน รวมถึงการจัดท�ำประกันชีวิตให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา
ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา รวมถึงเงินช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัติงาน
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สินเชื่อสวัสดิการพนักงาน ธนาคารได้ ให้การช่วยเหลือด้านการเงินแก่พนักงาน โดยจัดสวัสดิการสินเชื่อพนักงานทั้งประเภทมีหลักประกัน และไม่มีหลักประกัน โดยยึด		
หลักการให้บริการ กระบวนการท�ำงานและคุณลักษณะผลิตภัณท์ใกล้เคียงกับลูกค้าของธนาคารรวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานยึดมั่นด้านวินัยทางการเงิน สินเชื่อ
สวัสดิการพนักงานประกอบด้วย
		 - สินเชื่อสวัสดิการพนักงานเพื่อที่อยู่อาศัย
		 - สินเชื่อสวัสดิการพนักงานเพื่อการอุปโภคบริโภค
		 - สินเชื่อสวัสดิการพนักงานเอนกประสงค์
		 - สินเชื่อสวัสดิการ TMB Care ประกอบด้วย สินเชื่อเพื่อการศึกษาบุตร และสินเชื่อประสบภัยพิบัติ
กิจกรรมพนักงานและสโมสรพนักงาน ธนาคารสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความสนใจ ประกอบด้วยชมรมเกี่ยวกับกีฬา
พุทธศาสนา และสันทนาการต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างสมดุลให้กับการท�ำงานและชีวิตส่วนตัว รวมทั้งมีการปรับปรุงสถานที่ในส�ำนักงานใหญ่เป็นห้องส�ำหรับเล่นกีฬาและ
ออกก�ำลังกาย
ห้องอาหาร เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน ธนาคารจึงได้จัดห้องอาหารส�ำหรับพนักงาน ณ อาคารส�ำนักงานใหญ่ โดยพนักงานสามารถซื้ออาหารและ
เครื่องดื่มที่มีคุณภาพรับประทานในสภาพแวดล้อมที่ดี
ห้องสมุดธนาคาร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานศึกษา ค้นคว้า และเพิ่มพูนความรู้ ธนาคารได้จัดให้มีห้องสมุด เพื่อบริการหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ และสื่อโสตทัศนูปกรณ์
เพื่อการเรียนรู้
7.5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการเรียนรู้ของพนักงาน โดยตั้งแต่วันแรกเมื่อเริ่มงานกับธนาคาร พนักงานทุกระดับจะได้รับการปฐมนิเทศ 		
เพื่อให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม โครงสร้างองค์กรและระบบงานส�ำคัญ ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารรถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้อย่างรวดเร็ว
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของธนาคารเพื่อให้มีสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะความเป็นผู้น�ำ (Leadership Competency) บนพื้นฐาน		
วัฒนธรรมองค์กรของธนาคาร (TMB Core Value – TMB Way) เป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญ ควบคู่ไปกับการการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง และการเตรียมแผนรองรับ
ผู้สืบทอด (Talent Development and Succession Plan) ซึ่งถือเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญเช่นกันในการสร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้กับบุคลากรของธนาคาร นอกจากนี้ 		
ยังมีการพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ (Functional Competency) เพื่อรองรับแผนธุรกิจในแต่ละสายธุรกิจ
ธนาคารถือว่าการลงทุนเพื่อพัฒนาพนักงานดังกล่าว เป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม
ที่เหมาะสม โดยได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมที่มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก รวมทั้งการสร้างวิทยากรภายในเพิ่มมากขึ้นตามความเหมาะสม และส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในและระหว่างหน่วยงาน
ทั้งนี้ ธนาคารมุ่งหวังที่จะพัฒนาบุคลากรทั้งที่ปฏิบัติงานในส�ำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้บุคลากรของธนาคารเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการ		
เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการและส่งมอบประสบการณ์ที่ดี และมีประโยชน์ให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้น และเพื่อการเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนของธนาคาร
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การพัฒนาบุคลากรตามแผนธุรกิจ
การพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะผู้น�ำ (Core and Leadership Competency) หลังจากที่ธนาคารได้น�ำระบบพัฒนาบุคลากรโดยอิงจากสมรรถนะหลัก
(Core Competency) สมรรถนะผู้น�ำ (Leadership Competency) และสมรรถนะประจ�ำต�ำแหน่งงาน (Functional Competency) มาเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากร
แล้ว ในปี 2557 ธนาคารได้พัฒนาเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Roadmap) เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะผู้น�ำให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ โดยน�ำ
ปัจจัยส�ำคัญๆ คือ พฤติกรรมที่องค์กรคาดหวัง (Expected Behaviors) ทักษะ ความช�ำนาญที่จ�ำเป็น (Required Skills) และระดับความเชี่ยวชาญ (Proficiency Level)
มาใช้ ในการวิเคราะห์และพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรที่พนักงานแต่ละระดับจ�ำเป็นต้องได้รับการพัฒนา ตลอดจนพิจารณาน�ำวิธีการพัฒนา (Development Methods)
ทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เรียนรู้จากผู้อื่น การเรียนในห้องเรียน (classroom training) และ E-Learning เป็นต้น มาบูรณาการให้การพัฒนาบุคลากร
มีประสิทธิผลสูงสุด ตามโมเดล 70:20:10
70 : 20 : 10 Model
70 : เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของตนเอง

เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

- ท�ำงานหรือโครงการใหม่ ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- On the job Training
- เปลี่ยนแปลงงานที่รับผิดชอบ (ระยะสั้น ระยะยาว)

20 : เรียนรู้จากผู้อื่น

- Job shadowing / ท�ำงานร่วมกับผู้อื่นในหน่วยงาน
- เรียนรู้จากโค้ช หรือ พี่เลี้ยง / พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
- รับฟัง feedback จากผู้อื่น
- ท�ำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น
- Site visit

เรียนรู้จากผู้อื่น

10 : เข้าอบรม อ่านหนังสือ หรือ ดูสื่อสาระต่างๆ
Formal
Learning

10%

20%

70%

- Classroom Training / Workshop
- E-Learning
- เข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
- Professional Conferences

ในการพัฒนาผู้บริหารให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมของธนาคารที่มุ่งมั่นให้บริการลูกค้า (Focusing on Customer) ธนาคารจึงเลือกวิธีการให้ผู้บริหารระดับหัวหน้างานขึ้นไป
ได้มีประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรม First Hand Day โดยหัวหน้างานจะได้เรียนรู้การส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ได้สัมผัสและเข้าใจความต้องการของลูกค้า
อย่างแท้จริง เพื่อน�ำมาปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ และส่งผลดีโดยตรงต่อลูกค้าธนาคาร
การพัฒนาบุคลากรตามลักษณะงาน (Functional Expertise Enhancement) นอกจากหลักสูตรต่าง ๆ ตามเส้นทางการเรียนรู้แล้ว ธนาคารยังได้จัดการฝึกอบรม
พนักงานในหลักสูตรที่จ�ำเป็นเพื่อการปฏิบัติงานต่างๆ อาทิ การวิเคราะห์สินเชื่อ ความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ ความเข้าใจในกฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการใช้
งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป เป็นต้น เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิผล
การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพระบบงาน จากการที่ธนาคารได้น�ำหลักการและแนวคิดในการจัดการเพื่อบริหารคุณภาพ “Six Sigma” และ
“Lean Concept” มาใช้เพื่อพัฒนากระบวนการท�ำงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนและควบคุมคุณภาพ
ธนาคารจึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้แก่พนักงานและผู้บริหารทั่วทั้งองค์กร
การพัฒนาบุคลากรเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ธนาคารค�ำนึงถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งจะมีผลกระทบทั้งต่อลูกค้า ธนาคารและผู้เกี่ยวข้อง จึงจัดให้
มีการอบรมหลักสูตรต่างๆ อาทิ Internet and Mobile Banking, Threats and Prevention, ความรูเ้ กีย่ วกับรายงานข้อมูลเครดิต พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การรายงานเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน เป็นต้น
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โดยการพัฒนาบุคลากรทุกด้านจะจัดให้พนักงานได้รับการเรียนรู้ทั้งแบบห้องเรียน (classroom training) และการเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning ของธนาคาร ซึ่งเป็น
ช่องทางการเรียนรู้ที่พนักงานของเราในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและเลือกเวลาเรียนในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความต้องการได้
ผลของการจัดอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานในด้านต่างๆ ที่กล่าวมา ในปี 2557 พนักงานได้รับการอบรมในห้องเรียนโดยเฉลี่ยคนละ 21 ชั่วโมง และการเรียน E-Learning
โดยเฉลี่ยคนละ 5 ชั่วโมง ทั้งนี้ ธนาคารมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินการพัฒนา และยกระดับการเรียนรู้ของบุคลากรทุกระดับ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งผลดี
โดยตรงต่อธุรกิจและสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางธุรกิจของธนาคารต่อไป
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การก�ำกับ
ดูแลกิจการ
1. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการตระหนักถึงความส�ำคัญและประโยชน์ของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดให้มีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
ตั้งแต่ปี 2549 รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของธนาคารเพื่อให้พนักงานธนาคารและบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร
ซึ่งคณะกรรมการได้ดูแลและติดตามให้พนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดมา
ในปี 2557 คณะกรรมการได้มีการทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการโดยน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และองค์การสากลมาเป็นแนวทางในการจัดท�ำนโยบายเพื่อให้ธนาคารมีการบริหารจัดการที่ดียิ่งขี้น ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากการทุจริต
คอร์รัปชั่น โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
คณะกรรมการได้ก�ำกับดูแลธนาคารให้ด�ำเนินธุรกิจตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ธนาคารก�ำหนด โดยถือเป็นภาระหน้าที่ส�ำคัญของกรรมการ และพนักงานทุกคนที่
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ เพื่อน�ำพาธุรกิจของธนาคารให้ด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความมั่นคง สร้างความมั่นใจแก่สาธารณชนในการลงทุนและสร้างมูลค่า
ของกิจการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

2. คณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการ
ในการติดตาม ก�ำกับดูแล หรือพิจารณาศึกษาเรื่องส�ำคัญๆ ของธนาคารในรายละเอียด โดยคณะกรรมการชุดย่อยมีอ�ำนาจในการอนุมัติและตัดสินใจในนามของคณะ
กรรมการตามอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ก�ำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน
ไม่ซ�้ำซ้อน และเป็นไปตามข้อก�ำหนดของหน่วยงานทางการ จัดให้มีการประชุมอย่างสม�่ำเสมอพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการรับทราบเป็นประจ�ำ
คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. คณะกรรมการสินเชื่อ
2.1 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหาร มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 4 คน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ง

หมายเหตุ

การเข้าร่วมประชุม

นายฟิลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส
(Mr Philippe G.J.E.O. Damas)

ประธานกรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

15/15

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

13/15

นายวอน นิเจล ริกเตอร์
(Mr Vaughn Nigel Richtor)

กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

10/15

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
กรรมการ
			

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

14/15
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โดยมี นายเอกพล ณ สงขลา ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง หรือตามที่จ�ำเป็น โดยค�ำสั่งของประธานคณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ทบทวนผลการด�ำเนินงานของธนาคารในรายละเอียด ดังต่อไปนี้
- ทบทวน และน�ำเสนองบประมาณประจ�ำปี แผนธุรกิจของธนาคาร รวมถึงแผนการใช้เงินทุน
- ติดตามผลประกอบการและผลการด�ำเนินงานตามสายงานธุรกิจของธนาคาร
- ดูแลผลการด�ำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
ทบทวน และน�ำเสนอ หรืออนุมัติการลงทุนขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานและกลยุทธ์ตามอ�ำนาจที่ได้รับมอบหมาย
ทบทวน และน�ำเสนอแผนธุรกิจใหม่ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมถึงแผนการลงทุนในบริษัทอื่น
ติดตามความคืบหน้าการบริหารการเปลี่ยนแปลงของธนาคารซึ่งน�ำไปสู่การเพิ่มศักยภาพของธนาคารในอนาคต
ติดตามความคืบหน้าการบริหารแบรนด์และการสื่อสารขององค์กร
ทบทวนผลการด�ำเนินงานของคณะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEC) และให้ค�ำปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการในประเด็นที่เร่งด่วนหรือส�ำคัญ ตลอดจนทบทวนประเด็นส�ำคัญ		
ต่าง ๆ ที่ฝ่ายจัดการเสนอ เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
ด�ำเนินการเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริหารพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ�ำเป็นตามหน้าที่และความรับผิดชอบ หรือด�ำเนินการเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับการมอบ		
หมายจากคณะกรรมการธนาคาร
ทั้งนี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจหรือมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้คณะกรรมการ
ธนาคาร หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการธนาคารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน ก.ล.ต.) หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ
ธนาคาร หรือบริษัทย่อยของธนาคาร ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติไว้
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 3 คน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ง

หมายเหตุ

การเข้าร่วมประชุม

นายสิงหะ นิกรพันธุ์

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

14/14

นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง
(Mr Christopher John King)

กรรมการ

กรรมการอิสระ

14/14

พลเอก กมล แสนอิสระ

กรรมการ

กรรมการอิสระ

13/14

โดยมีนางสาวธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามที่จ�ำเป็น โดยค�ำสั่งของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
สอบทานให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็น		
อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ		
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
สอบทานให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร
รวมทั้ง พิจารณารายงานก�ำกับดูแลของหน่วยงานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance function)

การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
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พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับ		
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยเป็นประจ�ำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
พิจารณาให้ความเห็นชอบการว่าจ้างหรือการท�ำข้อตกลงกับผู้สอบบัญชีในภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ หรือนอกเหนือจากงานสอบบัญชี (audit-related and
other services)
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า		
รายการดังกล่าว สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร
จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ ในรายงานประจ�ำปีของธนาคาร ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ		
ต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของธนาคาร
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของธนาคาร
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
		 ของธนาคาร
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
ด�ำเนินการสอบสวนโดยไม่ชักช้าเมื่อได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัย และรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี และรายงานต่อคณะกรรมการ		
ธนาคาร เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือ
การกระท�ำ ดังต่อไปนี้
- ผลประโยชน์ทับซ้อน
- กรณีทุจริตหรือข้อบ่งชี้ว่าอาจมีการทุจริต หรือบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
- การปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือข้อก�ำหนดของทางการที่เกี่ยวข้อง
หากคณะกรรมการธนาคารหรือผู้บริหารไม่ด�ำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบก�ำหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้อง		
เปิดเผยการกระท�ำดังกล่าวไว้ ในรายงานประจ�ำปี และรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ		
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สอบทานความเหมาะสมของมาตรการและการด�ำเนินการแก้ ไขของฝ่ายจัดการตามรายงานผล การตรวจสอบและการสั่งการของธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงาน		
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
สอบทานความถูกต้องน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัทในเครือ การปฏิบัติตามนโยบายและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ธนาคารก�ำหนดขึ้น เพื่อให้บริษัทใน		
เครือถือปฏิบัติรวมทั้งที่เกี่ยวกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 1
ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่กฎหมายก�ำหนด
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2.3 คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 4 คนประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ง

หมายเหตุ

การเข้าร่วมประชุม

นายราเชนทร์ พจนสุนทร

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

15/15

นายฟิลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส
(Mr Philippe G.J.E.O. Damas)

กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

14/15

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

15/15

นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง
(Mr Christopher John King)

กรรมการ

กรรมการอิสระ

14/15

โดยมี นายเอกพล ณ สงขลา ท�ำหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามที่จ�ำเป็นโดยค�ำสั่งของประธานคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ด้านสรรหา
1. ทบทวนและเสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
- กรรมการธนาคาร
- กรรมการและประธานในคณะกรรมการชุดย่อย
- ตัวแทนธนาคารในฐานะกรรมการผู้แทน ประธาน หรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในกลุ่ม หรือกิจการที่ธนาคารมีสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการผู้แทน
- ผู้บริหารระดับสูง
2. กลั่นกรอง พิจารณาบุคคลส�ำหรับเสนอชื่อ และน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ตามข้อ 1
3. เสนอแผนสืบทอดต�ำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ทบทวนและติดตามให้มีการน�ำนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และแผนงานตามข้อ 1 และ ข้อ 3 ไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล และรายงานให้คณะกรรมการธนาคารรับทราบ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ด้านก�ำหนดค่าตอบแทน
1. พิจารณาทบทวน นโยบาย โครงสร้าง และแนวปฏิบัติโดยรวมเกี่ยวกับค่าตอบแทนของธนาคารและบริษัทในกลุ่ม รวมถึง สวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ		
ก�ำหนดผลตอบแทน เงินรางวัล และเงินชดเชยกรณีการเลิกจ้าง เพื่อให้มีความสอดคล้องกับมติคณะกรรมการธนาคาร วัฒนธรรม เป้าหมาย กลยุทธ์และสภาพ		
แวดล้อมการควบคุมภายใน การเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว และมีความเหมาะสมเป็นธรรมกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ การบริหารความเสี่ยง		
และผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล และเทียบเคียงได้กับอัตราผลตอบแทนในตลาด และให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการธนาคารตามความเหมาะสม
2. เสนอจ�ำนวนเงินค่าตอบแทนและสวัสดิการของกรรมการธนาคารและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
3. อนุมัติค่าตอบแทน สวัสดิการ ผลตอบแทนที่เป็นรางวัล หรือเงินชดเชยกรณีการเลิกจ้างของผู้บริหารระดับสูง (หรือในกรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ)
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การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ

ด้านบรรษัทภิบาล
1. ทบทวนและเสนอการเปลี่ยนแปลงนโยบาย จรรยาบรรณ กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารมีการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสูงสุด มีจริยธรรมตามแนวปฏิบัติที่เป็นสากล ตลอดจน ดูแล ติดตาม และรายงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบเกี่ยวกับการด�ำเนินการ
และประสิทธิผลของการด�ำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. เสนอขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสม ตลอดจนบทบาท ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละ		
คณะที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. เสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา
อนุมัติ และรายงานผลให้คณะกรรมการธนาคารทราบ
หน้าที่อื่น ๆ
1. ด�ำเนินการเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ�ำเป็นตามความ
รับผิดชอบตามที่กล่าวมาข้างต้น หรือได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
2. จัดท�ำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการท�ำงานแก่คณะกรรมการธนาคาร หน่วยงานที่ก�ำกับดูแลธนาคาร ผู้ถือหุ้น และสาธารณชนตามที่กฎหมายก�ำหนด หรือตามหลัก		
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 4 คน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ง

หมายเหตุ

การเข้าร่วมประชุม

นางซุย-อิม อึง
(Ms Swee-Im Ung)

ประธานกรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

12/13

นายราเชนทร์ พจนสุนทร

กรรมการ

กรรมการอิสระ

12/13

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
กรรมการ
				

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

10/13

นายยัน อองรี แวน วาลเลน
กรรมการ
(Mr Jan Henri Van Wellen)		
				

ผู้บริหารธนาคาร
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านบริหารความเสี่ยง)

12/13

โดยมี น.ส. อรนุช ตันติเมธ ท�ำหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามที่จ�ำเป็น โดยค�ำสั่งของประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
น�ำเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมต่อคณะกรรมการธนาคาร โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่ส�ำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด 		
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และด้านชื่อเสียง และความเสี่ยงด้านอื่นๆ
- ให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมการธนาคารในเรื่องระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ระดับความเสี่ยงที่สามารถทนได้ (Risk Tolerance) และกลยุทธ์
		 ความเสี่ยง (Risk Strategy) ของธนาคารและหน่วยงานธุรกิจ
- ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคารในการอนุมัติระดับความเสี่ยง (Risk Level) และการกระจุกตัวของความเสี่ยง (Risk Concentration) ทั้งนี้โดยอยู่ภายใต้
		 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของคณะกรรมการธนาคาร
- อนุมัตินโยบายและกรอบงานที่ส�ำคัญเพื่อใช้ก�ำกับการบริหารความเสี่ยง รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลความเสี่ยง (Risk Governance) ตามที่ได้รับ
		 มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
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ธนาคารทหารไทย จ� ำ กั ด (มหาชน) รายงานประจ� ำ ปี 2557

วางกลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวต้องสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลได้ว่าระดับความเสี่ยงของสถาบันการเงิน
อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- อนุมัติเพดานความเสี่ยงส่วนเพิ่มเติม (Supplemental Risk Limit) ตามที่ก�ำหนดไว้ ในนโยบายและกรอบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร รวมถึงประสิทธิภาพของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงในแง่ของ การระบุ 		
		 การวัด การรวบรวม การควบคุม และการรายงานความเสี่ยง
- ทบทวนและติดตามความเสี่ยงทั้งหมด รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมถึงการควบคุมภายใน และการก�ำกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Process) 		
		 รวมถึงระบบปฏิบัติงาน (System)
อนุมัติการแต่งตั้ง การทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบ รวมถึงบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการชุดย่อยต่างๆ
รายงานผลการปฏิบัติในเรื่องบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงในเรื่องต่างๆรวมทั้งมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการธนาคาร และ		
รายงานเรื่องที่มีความจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการปรับปรุงแก้ ไขต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อดูแลให้การน�ำนโยบายไปปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้ค�ำแนะน�ำในการพัฒนาและการรักษาไว้ซึ่งวัฒธรรมที่ส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยผ่านทาง วิธีปฏิบัติ (Procedure) การฝึกอบรม และ		
การปฏิบัติของผู้น�ำ เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการกระท�ำของตนซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างต่อธนาคาร รวมทั้งหน่วยงานธุรกิจของตน
ให้ค�ำแนะน�ำในการวางโครงสร้างผลตอบแทน ให้มีความสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
2.5 คณะกรรมการสินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสินเชื่อ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 4 คน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ง

หมายเหตุ

การเข้าร่วมประชุม

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

ประธานกรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

16/16

นางซุย-อิม อึง
(Ms Swee-Im Ung)

กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

12/16

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
กรรมการ
				

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

14/16

นายยัน อองรี แวน วาลเลน
กรรมการ
(Mr Jan Henri Van Wellen)		
				

ผู้บริหารธนาคาร
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน
บริหารความเสี่ยง)

14/16

โดยมี นายสุนทร รักพาณิชย์ ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการสินเชื่อมีการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง หรือตามที่จ�ำเป็น โดยค�ำสั่งของประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสินเชื่อ
พิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้ที่เกินจากอ�ำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการ
- สินเชื่อ
- การแก้ ไขและการปรับปรุงหนี้
- การตัดจ�ำหน่ายหนี้สูญทางบัญชี
- การเข้าซื้อทรัพย์สิน / ตีโอนทรัพย์ช�ำระหนี้ การจ�ำหน่ายทรัพย์สิน และการตัดจ�ำหน่ายทรัพย์สินรอการขายออกจากบัญชี
ทบทวนค�ำขออนุมัติสินเชื่อเฉพาะเรื่องก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
ทบทวนการตัดสินใจอนุมัติสินเชื่อของคณะกรรมการด้านสินเชื่อในระดับบริหาร
พิจารณาอนุมัติความเสี่ยงด้านสินเชื่อและความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องส�ำหรับรายการการลงทุนหรือความผูกพันในการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ที่เกินจากอ�ำนาจอนุมัติ
ของฝ่ายจัดการ
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2.6 คณะกรรมการและคณะท�ำงานต่างๆ
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยจะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ในระดับฝ่ายจัดการ (Management) เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการชุดย่อยภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยอนุมัติ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ในระดับฝ่ายจัดการ ประกอบด้วย
ด้านนโยบาย จ�ำนวน 7 คณะ ประกอบด้วย
1. คณะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มีหน้าที่ด�ำเนินการตามแผนกลยุทธ์ระยะยาว ก�ำกับดูแลให้มีการทบทวนการด�ำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และกลยุทธ์ของธนาคาร พิจารณาเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อขออนุมัติแผนธุรกิจ งบประมาณประจ�ำปี และแผนอัตราก�ำลัง รวมทั้งควบคุมจ�ำนวนพนักงานให้เป็นไปตามแผน พิจารณาและอนุมัติการ
ลงทุน โครงการส�ำคัญต่างๆของธนาคาร ภาพลักษณ์องค์กร การสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการด�ำเนินการเพื่อกอบกู้สถานการณ์ ตลอดจนแก้ ไขปัญหา
ในภาวะการณ์ที่มีเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งพิจารณากลยุทธ์การด�ำเนินงานของบริษัทในเครือและทบทวนผลการด�ำเนินงาน
2. คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
มีหน้าที่วางหลักเกณฑ์และการปฏิบัติการในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ให้ความเห็นชอบ / อนุมัติการท�ำธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งก�ำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด การบริหารเงิน การบริหาร
ทุนทางเศรษฐกิจด้านตลาด
3. คณะนโยบายบริหารความเสี่ยง
มีหน้าที่ประเมินความถูกต้องและความพอเพียงของการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ทบทวนและรับรองหรืออนุมัตินโยบายความเสี่ยงด้านสินเชื่อ กรอบงาน แนวทาง
การปฏิบัติงาน มาตรฐานและแนวทางการพิจารณาสินเชื่อ รวมถึงเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อส�ำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามอ�ำนาจอนุมัติที่ได้รับมอบหมาย
4. คณะพิจารณาสินเชื่อ
มีหน้าที่ในการพิจารณา ให้ความเห็น และตัดสินใจอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านสินเชื่อ และความเสี่ยงของผู้ออกตราสารหนี้ รวมถึงอนุมัติสินเชื่อตาม
อ�ำนาจที่ได้รับมอบหมาย ให้ความเห็นชอบส�ำหรับสินเชื่อที่เกินอ�ำนาจอนุมัติก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการสินเชื่อพิจารณา นอกจากนี้ คณะพิจารณาสินเชื่อสามารถ
มอบอ�ำนาจช่วงและมอบอ�ำนาจในการลงนามแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องได้
5. คณะปรับปรุงคุณภาพสินเชื่อ
มีหน้าที่อนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้ทุกประเภทในระดับฝ่ายจัดการตามที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ความเสี่ยง
จาก การลงทุน (Investment Risk) อนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้ ทบทวนสถานะ แผนการด�ำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับลูกหนี้ที่อยู่ขั้นตอนการปรับโครงสร้างหนี้ หรืออยู่
ระหว่างติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข (Nursing Period) โดยไม่ค�ำนึงถึงชั้นหนี้ หรือลูกหนี้ที่เป็น NPL และการตัดหนี้สูญทางบัญชี (Write off)
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
มีหน้าที่ดูแลให้มีการพัฒนาเครื่องมือและเทคนิคเพื่อใช้ ในการวัดความเสี่ยง อนุมัติมาตรฐานขั้นต�่ำและแนวทางการปฏิบัติงานของความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ก�ำหนด
ค่าเป้าหมายส�ำหรับดัชนีวัดความเสี่ยงหลัก ก�ำหนดหรือริเริ่มแผนการด�ำเนินการส�ำหรับเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ได้รับรายงาน รวมทั้งอนุมัติผลิตภัณฑ์ใหม่
7. คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
มีหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำ ปรึกษา สนับสนุน และเห็นชอบนโยบาย กรอบและแนวทางในการด�ำเนินโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นนวัตกรรมของธนาคาร และให้ความเห็น
ชอบในการพัฒนา การก่อตั้ง โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นโครงการทางยุทธศาสตร์ ก่อนขอความเห็นชอบหรืออนุมัติจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามที่		
ธนาคารก�ำหนด รวมถึงให้การส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินนวัตกรรมโครงการฯ เพื่อให้โครงการส�ำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
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ด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย
คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบงาน
มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของธนาคาร รับทราบความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่ส�ำคัญ
ที่เกี่ยวกับธนาคาร รวมทั้งผลการบริหารและปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
ด้านทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติกรอบการก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล มาตรฐานการก�ำหนดค่าตอบแทน ระเบียบกฎเกณฑ์ แผนสืบทอดต�ำแหน่ง
ของผู้บริหาร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับเงินเดือน การจ่ายโบนัสและเงินรางวัลของพนักงานระดับที่ต�่ำกว่าหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร อนุมัติโครงสร้าง
การจัดล�ำดับชั้นงาน (Job Grade) การจัดต�ำแหน่งตามลักษณะงาน (Functional Title) และประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ HR Transformation รวมถึงโครงสร้าง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร
ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ประกอบด้วย
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
มีหน้าที่พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน รวมถึงความปลอดภัยนอกงาน ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย รวมทั้ง
พิจารณาข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการท�ำงาน มาตราฐานด้านความปลอดภัยในการท�ำงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
ด้านการจัดการพลังงาน ประกอบด้วย
คณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงาน
มีหน้าที่ด�ำเนินการจัดการการใช้พลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการ พลังงานของอาคาร รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรมเพื่อ
สร้างจิตส�ำนึกของบุคลากร และสนับสนุนในการด�ำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงพลังงาน และกฎหมาย

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
3.1 หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการ
กรรมการอิสระ
ธนาคารตระหนักดีว่า กรรมการอิสระมีส่วนส�ำคัญในการรักษาผลประโยชน์ของธนาคารและผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างความเป็นอิสระให้กับคณะ
กรรมการและดูแลจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของทางการ รวมทั้งหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงได้ก�ำหนด
นโยบายในการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระจากบุคคลในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระ มีความ
เที่ยงธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาและกลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระต้องเป็นไปตามที่ธนาคารก�ำหนดซึ่งมีความเข้มงวด
กว่าข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ		
ธนาคาร ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 		
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร 		
ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร หรือบริษัทย่อย
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ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็น		
การขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
ได้รับการแต่งตั้ง 		
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการ
เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง		
พฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคาร
หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้ การค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่
เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของธนาคารสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาท
ต่อปีจากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคาร หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็น
กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคาร หรือบริษัทย่อย
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของธนาคาร
กรรมการในคณะกรรมการ
คณะกรรมการก�ำหนดนโยบายกระบวนการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการธนาคารอย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาลจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาและกลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อก�ำหนดของธนาคารและของทางการรวมทั้งมีคุณสมบัติส่วนตนที่เหมาะสมแล้ว ยังจะต้องเป็นผู้ที่มีทักษะ
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจ มีความเป็นผู้น�ำ พร้อมด้วยวิสัยทัศน์และความคิดเชิงกลยุทธ์ที่จะสามารถน�ำธนาคารไปสู่การเติบโตที่
มั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนสามารถอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคารด้วย
ในกรณีต�ำแหน่งกรรมการธนาคารว่างลงก่อนครบวาระ คณะกรรมการธนาคารจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการที่จะมาด�ำรงต�ำแหน่งแทนโดยผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยให้อยู่ในต�ำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อย
กว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนั้นจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การแต่งตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารก�ำหนดให้ ใช้วิธีการพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล โดยกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
น�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาถึงความต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ และพิจารณาผู้ที่มีทักษะด้านวิชาชีพ ประสบการณ์คุณสมบัติเฉพาะด้าน รวมทั้งไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มาด�ำรงต�ำแหน่ง
นอกจากนี้คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะต้องมีองค์ประกอบและคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามข้อก�ำหนดของทางการ
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3.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
ในการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของธนาคารตั้งแต่ระดับ “หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร”และ/หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะท�ำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาและกลั่นกรองคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะด�ำรงต�ำแหน่งทั้งจากภายในและภายนอกธนาคาร
ตามข้อก�ำหนดและข้อบังคับของธนาคาร และน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดและ
ข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร
ส�ำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่จะมาด�ำรงต�ำแหน่งตามความเหมาะสม
ธนาคารได้ด�ำเนินการจัดท�ำแผนสืบทอดผู้ด�ำรงต�ำแหน่งที่ส�ำคัญและมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกปีในกรณีที่บางต�ำแหน่งได้มีการก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
ไว้ชัดเจน คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะพิจารณาด�ำเนินการสรรหาเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือนก่อนครบวาระดังกล่าว

4. การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย
ธนาคารก�ำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการและควบคุมการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยทั้งในด้านการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย และการแต่งตั้งกรรมการผู้แทน
เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษัทย่อย รวมถึงการจัดองค์กรภายในของธนาคารเพื่อรับผิดชอบดูแลบริษัทย่อยตามความเหมาะสม
4.1 กลไกในการก�ำกับดูแล
คณะกรรมการมีกลไกในการก�ำกับดูแลที่ท�ำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของ
ธนาคาร โดยได้ก�ำหนดนโยบาย “การก�ำกับแบบรวมกลุ่ม” (Consolidated Supervision Policy) ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยนโยบายในด้านต่างๆ ดังนี้
นโยบายด้านการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting Policy)
เป็นการก�ำหนดนโยบายด้านการบัญชีและการจัดท�ำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ธนาคารสามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดท�ำงบการเงินรวมส�ำหรับบริษัท		
ย่อยได้อย่างถูกต้องเป็นไปในรูปแบบและเนื้อหาเดียวกันกับธนาคาร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด รวมถึงการน�ำข้อมูลทางการเงินและ		
บัญชีดังกล่าวมาเป็นข้อมูลเพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อยได้อย่างถูกต้องและทันเวลา เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและติดตาม		
ผลการด�ำเนินงาน
นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy)
เป็นการก�ำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย โดยครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย คือ การบริหาร
ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk Management) การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management) การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
(Credit Risk Management) รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk Management) ซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงของบริษัทย่อย
นโยบายด้านการก�ำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)
เป็นการก�ำหนดนโยบายให้บริษัทย่อยต้องด�ำเนินการในด้านต่างๆ ภายใต้จริยธรรมทางธุรกิจและการมีจรรยาบรรณที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติ
สอดคล้องกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และสอดคล้องกับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของ
ธนาคาร
นโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)
เป็นการก�ำหนดนโยบายเพื่อให้บริษัทย่อยด�ำเนินการภายใต้นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นและนโยบายที่เกี่ยวข้องของธนาคาร
นโยบายด้านการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy)
เป็นการก�ำหนดนโยบายและสนับสนุนให้บริษัทย่อยถือปฏิบัติเพื่อให้การด�ำเนินการของบริษัทย่อยเป็นไปตามนโยบายด้านการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ
ธนาคารและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการ นโยบายการท�ำธุรกิจกับผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรือ
เกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติตามนโยบาย ประกาศและหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทย การรู้จักตัวตนของลูกค้าและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
นโยบายด้านภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Communication Policy)
เป็นการก�ำหนดนโยบายเพื่อให้บริษัทย่อยถือเป็นแนวทางในการด�ำเนินการเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และส่งเสริมภาพลักษณ์ของธนาคารซึ่งเป็นสถาบันการเงิน 		
ทั้งในด้านของการใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้าและการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทย่อย
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นโยบายด้านการตรวจสอบ (Audit Policy)
เป็นการก�ำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ หน่วยงานตรวจสอบ (ตรวจสอบและสอบทานสินเชื่อ) และบทบาทการก�ำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
อันสัมพันธ์ร่วมกับบทบาทภาระหน้าที่ของฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชีภายนอกของธนาคารในการตรวจสอบ ควบคุม และก�ำกับดูแลบริษัทย่อยโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคาร บริษัทย่อยมีวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการควบคุมภายในและบรรษัทภิบาลที่ดี
4.2 การแต่งตั้งกรรมการผู้แทน
เพื่อให้การบริหารจัดการและการควบคุมบริษัทย่อยเป็นไปอย่างรัดกุมตามนโยบายการก�ำกับดูแล คณะกรรมการจึงก�ำหนดนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการผู้แทนใน
บริษัทย่อย ดังนี้
ธนาคารจะแต่งตั้งกรรมการผู้แทนตามสัดส่วนการถือหุ้นของธนาคาร
ประธานกรรมการบริษัท ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร
กรรมการผู้จัดการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อย การแต่งตั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร (กรณีการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ
เฉพาะบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อหรือธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายสินเชื่อทุกบริษัทต้องขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลบริษัทย่อยจะพิจารณาน�ำเสนอกรรมการผู้แทนจากผู้บริหารของธนาคาร โดย
- การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนใหม่ ให้น�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ โดยผ่านคณะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการ		
		 สรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล หรือ โดยแนวปฏิบัติอื่นที่คณะกรรมการธนาคารจะก�ำหนดขึ้นในอนาคต
- การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนเดิม กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระ ให้น�ำเสนอคณะประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
ธนาคารอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีประสบการณ์ในธุรกิจและการบริหาร เข้าร่วมเป็นกรรมการได้ตามความเหมาะสม
กรณีมีกรรมการผู้แทนมากกว่า 1 คน ธนาคารอาจแต่งตั้งกรรมการ 1 คน เพื่อท�ำหน้าที่เป็นกรรมการ Lead Director โดยจะเป็นผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อเป็นผู้ด�ำเนินการในการรวบรวม น�ำเสนอข้อมูลและให้ความเห็นต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัท
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทน สามารถเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นได้ ไม่เกิน 3 		
กลุ่มธุรกิจ
พนักงานที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการผู้แทนต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในบริษัทที่ธนาคารส่งเข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัท
4.3 ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้แทน
กรรมการผู้แทนทุกคนจะไม่รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการ รวมทั้งผลตอบแทนทุกประเภททั้งในรูปที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
กรรมการผู้แทนของบริษัทย่อยมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อก�ำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ของธนาคารในบริษัทที่เป็นกรรมการ
ติดตามและควบคุมการด�ำเนินการของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่ธนาคารและหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลธนาคารก�ำหนด อย่างมี		
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งไม่ให้เกิดประเด็นที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
น�ำเสนอนโยบาย กลยุทธ์ ผลการด�ำเนินการของบริษัทย่อยต่อธนาคาร
รายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยหรือการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่มีนัยส�ำคัญและอาจส่งผลกระทบต่อธนาคาร เช่น การเพิ่มทุน/ลดทุนของบริษัทย่อย การซื้อขาย/
ควบรวมกิจการ การเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงข้อก�ำหนด/กฎเกณฑ์ทางการ/กฎหมายเฉพาะของแต่ละธุรกิจ
ติดตาม รักษาสิทธิของธนาคาร
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ธนาคารก�ำหนด
4.4 รายการที่กรรมการผู้แทนของบริษัทย่อยต้องขออนุมัติจากธนาคารก่อนการลงมติในการประชุมคณะกรรมการ
นโยบายและกลยุทธ์ ที่ส�ำคัญ ต่อการด�ำเนินธุรกิจหรือเปลี่ยนแปลงธุรกิจ
การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียน
การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล
การลงทุน/ขาย ในกิจการอื่นเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช�ำระแล้วของบริษัท
การขายสินทรัพย์ที่ส�ำคัญในการด�ำเนินการ
การลงนามในสัญญาทางธุรกิจ / การเปลี่ยนแปลงด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาดที่มีมูลค่า 15% ของ Net Tangible Asset
การเลิกกิจการ / หยุดพักช�ำระหนี้ / ล้มละลาย
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รายการเกี่ยวโยงทั้งกับธนาคารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
การกู้ยืมเงินที่มีขนาดรายการตั้งแต่ 15% ของ NTA และการท�ำสัญญาค�้ำประกันต่อบุคคลที่ 3 ที่มีขนาดรายการตั้งแต่ 15% ของ NTA
การเปลี่ยนแปลงด้านภาพลักษณ์รูปแบบธุรกิจ ตลอดจน Brand ของกิจการ
เรื่องอื่นๆ ที่บริษัทย่อย กรรมการผู้แทน หรือ หน่วยงานที่ก�ำกับดูแล เห็นว่ามีผลกระทบต่อธุรกิจของธนาคารและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
ผู้แทนอย่างมีนัยส�ำคัญ

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
5.1 นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายใน
ธนาคารได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาหุ้น ธนาคารจึงได้ก�ำหนดให้ฝ่ายรายงานทางการเงินและภาษีเป็นหน่วยงานเดียวที่ท�ำหน้าที่ในการน�ำส่งงบการเงินและรายงานทางการเงินต่างๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน ก.ล.ต.โดยได้ผ่านกระบวนการพิจารณาสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน จากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารตาม
ล�ำดับ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลภายในของธนาคารจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนเวลาอันควร
นอกจากนี้ เพื่อให้การกํากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของธนาคารเป็นไปตามกฏหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารได้ก�ำหนดนโยบาย Confidential & Insider Information and Conflicts of Interest เพื่อให้การดูแลในเรื่องการเก็บรักษาข้อมูลภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ธนาคารได้กําหนดแนวทางปฏิบัติในการซื้อ/ขายและลงทุนในหลักทรัพย์ธนาคาร เพื่อกํากับดูแลการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของพนักงาน เพื่อป้องกันมิให้พนักงานซึ่งอยู่ใน
ต�ำแหน่งหรือฐานะที่มีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายในของธนาคารแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลนั้นเพื่อตนเองและ/หรือเพื่อบุคคลอื่น โดยกําหนดให้พนักงานที่มีโอกาสได้รับ
ข้อมูลภายในเป็นประจ�ำ หรือบุคคลที่มีโอกาสได้รับข้อมูลภายในเพียงบางโอกาส ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ธนาคารในช่วงเวลาที่ก�ำหนด (Blackout period) ทั้งนี้ หน่วยงาน
กํากับการปฏิบัติงานจะท�ำหน้าที่ช่วยเหลือฝ่ายจัดการในการบังคับใช้และให้มีการทบทวนนโยบาย รวมทั้งจัดให้มีกลไกที่เหมาะสมในการติดตามการด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายดังกล่าว
5.2 มาตรการลงโทษ
ธนาคารได้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการลงโทษเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
รวมถึงกฎเกณฑ์ทางการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ธนาคารได้ก�ำหนดระเบียบเกี่ยวกับการกระท�ำความผิดวินัยและการกระท�ำผิดจรรยาบรรณพนักงาน (Code of
Conduct) เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่
ผู้สอบบัญชีของธนาคาร ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจ�ำนวนเงินรวม 11,428,000 บาท
ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจ�ำนวนเงิน		
รวม 495,000 บาท
6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)
ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบพิเศษตามข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานสรุปก�ำไรขั้นต้นจากการ
ด�ำเนินกิจการแลกเปลี่ยนตราสารและเงินตราต่างประเทศ การตรวจสอบการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบข้อมูลการเงินส�ำหรับการออกหุ้นกู้
การตรวจสอบตามข้อก�ำหนดในสัญญา Risk Sharing Agreement และการตรวจสอบแบบจ�ำลองความเสี่ยงสินเชื่อ ให้แก่
ผู้สอบบัญชีของธนาคาร ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจ�ำนวนเงินรวม 2,060,000 บาทและจะต้องจ่ายในอนาคต อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เป็นจ�ำนวนเงินรวม 2,850,000 บาท
ส�ำนักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีดงั กล่าว ในรอบปีบญ
ั ชีทผี่ า่ นมาเป็นจ�ำนวนเงิน 550,000 บาท
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7. การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
ธนาคารมีนโยบายด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ มี าอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้ธนาคารมีการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่ โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ สร้างความเชือ่ มัน่ และความน่าเชือ่ ถือต่อผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน ผูม้ สี ว่ นได้เสีย สังคม และผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย
ในปี 2557 ธนาคารได้ดำ� เนินการเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างเคร่งครัด ซึง่ สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และมาตรฐานสากล โดยสรุปดังต่อไปนี้
7.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญในการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น
การมีส่วนแบ่งก�ำไรของกิจการ การได้รับข้อมูลข่าวสารของธนาคารอย่างเพียงพอ รวมทั้งการสนับสนุนการใช้สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงเรื่องต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อธนาคาร เช่น การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน การก�ำหนดหรือแก้ ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ เป็นต้น โดยธนาคารจะไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ในปี
2557 ธนาคารได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออดิธอเรียม ชั้น 7 ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ในการก�ำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมดังกล่าวนั้น ธนาคารได้ค�ำนึง
ถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมเป็นหลัก โดยธนาคารได้ด�ำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุปดังต่อไปนี้
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 ธนาคารได้แจ้งก�ำหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 20 		
กุมภาพันธ์ 2557 ก่อนวันประชุมล่วงหน้า 50 วัน และได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร
(www.tmbbank.com) ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” ในวันที่ 7 มีนาคม 2557 ก่อนวันประชุมล่วงหน้า 35 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ธนาคารได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็น
นายทะเบียนหลักทรัพย์ของธนาคาร เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบเอกสารที่มีข้อมูลเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม
22 วัน ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายก�ำหนด
ในหนังสือเชิญประชุมมีการน�ำเสนอถึงวัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมทั้งรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ
อย่างครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจ ในแต่ละวาระมีการระบุรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา หรือเพื่อทราบ นอกจากนี้ ใน		
หนังสือเชิญประชุมได้มีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่จ�ำเป็นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นน�ำมาแสดงตนในวันประชุมผู้ถือหุ้น ขั้นตอนการประชุม และวิธีการออกเสียง		
ลงคะแนนพร้อมทั้งได้แนบรายงานประจ�ำปี (Annual Report) ในรูปแบบแผ่นซีดี (ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับเป็นรูปเล่มได้) และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ธนาคารยัง
ได้ลงประกาศหนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน ตามที่กฎหมายก�ำหนด
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ หรือมอบฉันทะให้		
กรรมการอิสระของธนาคารเพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะที่ธนาคารได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
นอกจากนี้ ธนาคารได้อ�ำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนสถาบัน โดยติดต่อประสานงานกับนักลงทุนสถาบันให้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
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ธนาคารทหารไทย จ� ำ กั ด (มหาชน) รายงานประจ� ำ ปี 2557

วันประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารได้ด�ำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะ โดยจัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนแยกตามประเภทของผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ มาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจัดให้มีการลงทะเบียนด้วยระบบ
Barcode ที่มีความรวดเร็วและถูกต้อง พร้อมจัดท�ำใบลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกราย รวมถึงได้อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมด้วยการจัดรถรับ-ส่งผู้ถือหุ้น ณ จุดต่างๆ ตลอดจนการจัดเตรียมพื้นที่จอดรถส�ำหรับผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ
ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจ�ำนวน 3,617 ราย จ�ำนวนหุ้น 30,314,098,102 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 69.52 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยมีกรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุมจ�ำนวนทั้งสิ้น 10 คน ประธานกรรมการธนาคารท�ำหน้าที่เป็นประธานในที่
ประชุม โดยมีประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะ
กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (คณะกรรมการสรรหาฯ) และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อท�ำหน้าที่ชี้แจงและตอบข้อซักถามใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านต่างๆ เข้าร่วมประชุม
ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลง		
คะแนนในแต่ละวาระและวิธีการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบอย่างชัดเจน ธนาคารได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อท�ำหน้าที่แปลเป็นภาษาอังกฤษระหว่างการประชุมเพื่ออ�ำนวยความ		
สะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ธนาคารไม่มีการริดรอนสิทธิใดๆ ของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของธนาคาร เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลส�ำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุม		
ผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และไม่จ�ำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มา		
ภายหลังการประชุมเริ่ม เป็นต้น
ในระหว่างการประชุม ประธานได้ด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระและให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิลงคะแนนเสียง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในทุกวาระอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ 		
ประธานให้ความส�ำคัญกับข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นโดยได้มีการชี้แจงข้อซักถามที่ส�ำคัญอย่างละเอียดชัดเจน และรับจะน�ำข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ไป		
พิจารณาด�ำเนินการต่อไป
ส�ำหรับการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ธนาคารได้ด�ำเนินการอย่างเปิดเผยและโปร่งใส โดยมีผู้แทนจากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ�ำกัด คือ
นางสาวสวิตา ปีตะวรรณ ซึ่งเป็นบริษัทกฎหมายภายนอก และ อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น คือ นายพีระศักดิ์ สิทธิพิทักษ์ และนายสิทธิศักดิ์ วิไลกิจ ท�ำหน้าที่เป็นสักขีพยาน		
ในการตรวจสอบ (Inspector) วิธีการลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนน การนับคะแนน และการตรวจสอบผลการลงคะแนนในทุกวาระ โดยเลขานุการบริษัทจะเป็น
ผู้ประกาศผลการลงคะแนนทุกวาระ
ธนาคารได้จัดให้มีการประเมินผลการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร เพื่อรวมรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ธนาคารจะได้น�ำข้อมูลไปใช้ ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารในครั้งต่อๆ ไปให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากยิ่งขึ้น
เลขานุการบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยสรุปสาระส�ำคัญของแต่ละวาระการประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ค�ำชี้แจงของคณะกรรมการธนาคารและ		
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนมติที่ประชุมพร้อมคะแนนเสียงอย่างถูกต้องครบถ้วนในทุกวาระ
ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น ธนาคารได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 19.16 น. ในวันเดียวกัน
โดย มติดังกล่าวได้ระบุคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดท�ำรายงานการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วน
ประกอบด้วย รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม ค�ำชี้แจงที่เป็นสาระส�ำคัญ ค�ำถาม ค�ำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุปส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงาน
ทางการที่เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร(www.tmbbank.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งธนาคารได้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นระบบ
ธนาคารได้จัดให้มีการบันทึกภาพบรรยากาศการประชุมในรูปแบบ DVD เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามารถติดตามการประชุมได้ โดยธนาคารได้ประกาศแจ้ง
บนเว็บไซต์ของธนาคารในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสนใจให้สอบถามได้ที่ธนาคาร
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7.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิของตนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือ
ผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยทุกรายจะได้รับการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค โดยสรุปดังต่อไปนี้
สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น
ธนาคารได้แต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นผู้ด�ำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของธนาคาร เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นใน
การการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น
สิทธิในการรับส่วนแบ่งก�ำไรของธนาคาร
ธนาคารได้จัดสรรก�ำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล ซึ่งในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลนั้น ธนาคารค�ำนึงถึงการสร้างความเจริญเติบโตของผลการด�ำเนินงานที่ยั่งยืน
อย่างต่อเนื่องในระยะยาวบนศักยภาพและขีดความสามารถของธนาคารอย่างเต็มที่ รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุนและการจัดสรรเงินส�ำรองต่างๆ ของธนาคาร
ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอและทันเวลา
ธนาคารได้ดูแลผู้ถือหุ้นให้ ได้รับข้อมูลข่าวสารของธนาคารอย่างครบถ้วนนอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ธนาคารยังได้เผยแพร่
ข้อมูลที่ส�ำคัญ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันแสดงไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.tmbbank.com)
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารได้ ให้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเองสามารถ
มอบฉันทะให้บุคคลใดๆ เข้าประชุมแทนตนได้ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมและออก
เสียงลงคะแนนได้ด้วยเช่นกัน
สิทธิในการลงคะแนนเสียง
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารให้สิทธิการออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจ�ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง การนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่าง
เปิดเผยถูกต้อง โดยธนาคารจะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ยกเว้นมติพิเศษบางกรณีที่กฎหมายหรือข้อบังคับของธนาคารกําหนดให้ถือคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในการลงคะแนนเสียง ธนาคารจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนแบบ 3 ช่อง คือ
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้ตามที่ต้องการ ธนาคารได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายในทุกวาระที่มีการ
ลงคะแนนเสียงและด�ำเนินการนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ที่มีความรวดเร็ว พร้อมประมวลผลอย่างถูกต้อง ในระหว่างการประชุมธนาคารได้แจ้งผลคะแนนการออกเสียง
ให้ผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระโดยแบ่งผลคะแนนการออกเสียงเป็นจ�ำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจ�ำนวนบัตรเสีย รวมทั้งธนาคารได้บันทึกมติที่ประชุม
ตามผลคะแนนของการออกเสียงในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
โดยผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารก�ำหนด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป พร้อมแสดงรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการเสนอ
วาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.tmbbank.com) ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อ “การให้
สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการล่วงหน้า”
สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปีจะมีกรรมการที่ครบวาระจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด ธนาคารก�ำหนดให้มีวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการธนาคาร โดย
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ามาท�ำหน้าที่กรรมการเพื่อดูแลรักษา
ผลประโยชน์แทนตน ท�ำให้เกิดความหลากหลาย และเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
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นอกจากนี้ ธนาคารให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยธนาคารได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการที่มีข้อมูลเพียงพอที่
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา
สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง ธนาคารก�ำหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
โดยธนาคารได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้
ประกอบการพิจารณา
7.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)
ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า ผู้ลงทุน หน่วยงานทางการ ตลอดจนสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยธนาคารก�ำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และครอบคลุมถึงสิทธิและผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่างทั่วถึง ธนาคารจัดให้มีช่องทางแก่ผู้มีส่วนได้เสียใน
การส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนให้กับธนาคารได้ ในปี 2557 ธนาคารได้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยสรุปดังต่อไปนี้
นโยบายต่อผู้ถือหุ้น
ธนาคารมีนโยบายดูแลผลประโยชน์ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ลงทุนสถาบัน รวมถึงผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ อย่างเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการ
ประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ สิทธิในการรับส่วนแบ่งก�ำไร ตลอดจนสิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการด�ำเนินงาน และ
ข่าวสาร ส�ำคัญๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส สม�่ำเสมอและทันเวลา
แนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
(สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “สิทธิของผู้ถือหุ้น” และ “การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”)
นโยบายต่อพนักงาน
ธนาคารมีนโยบายดูแลพนักงานทุกคนให้ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด ธนาคารจัดให้มีสภาพการจ้างที่เหมาะสม
ยุติธรรมเพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพของตน กระบวนการว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย และการ
ลงโทษพนักงาน ธนาคารได้พิจารณาบนพื้นฐานของความเป็นธรรม ธนาคารเปิดรับฟังความคิดเห็นของพนักงานและ ส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วย
ความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
แนวปฏิบัติต่อพนักงาน
ธนาคารจัดให้มีสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ดี มีการก�ำหนดมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท�ำงานและให้การเอาใจใส่ดูแลพนักงาน
ทุกคนอย่างทั่วถึง เช่น การจัดให้มีพยาบาลอยู่ประจ�ำห้องพยาบาลตลอดทุกวันที่อาคารส�ำนักงานใหญ่ โดยจะมีแพทย์เข้ามาเพื่อตรวจรักษาพนักงานที่เจ็บป่วยทุกวัน
การจัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงาน (กรณีผู้ป่วยนอก) ที่เข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน โดยพนักงานจะได้รับอัตรา		
วงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปีตามระดับพนักงาน จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปี จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพแบบ Employee’s Choice เพื่อเป็นหลักประกันความ		
มั่นคงในชีวิตการท�ำงาน การท�ำประกันชีวิตกลุ่ม การท�ำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม และการท�ำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างเดินทางต่างประเทศในธุรกิจของ		
ธนาคาร จัดให้มีสวัสดิการเงินกู้ประเภทต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงาน รวมทั้งสินเชื่อสวัสดิการพนักงาน เป็นต้น
นอกจากนี้ ธนาคารได้พัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดฝึกอบรมอย่างสม�่ำเสมอในทุกระดับ ทั้งการจัดอบรมภายในธนาคาร การอบรมผ่าน		
ระบบ E-Learning และการส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกธนาคาร
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการปฏิบัติต่อพนักงานได้ภายใต้หัวข้อ “ผลตอบแทนของบุคลากร” “การพัฒนาทรัพยากรบุคคล” และ “มาตรการด้านความปลอดภัยของ		
พนักงาน”
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นโยบายต่อลูกค้า
ธนาคารมุ่งเน้นการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารได้รับบริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความหลากหลายและ
ดีที่สุด สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
แนวปฏิบัติต่อลูกค้า
ธนาคารมุ่งเน้นการน�ำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า และออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้แก่ลูกค้า ธนาคารมีเทคโนโลยีที่สามารถให้บริการลูกค้า		
ได้ทุกวันตลอดเวลา และเป็นระบบที่มีเสถียรภาพ มีความปลอดภัย และมีความยืดหยุ่นสูง เช่น ระบบ Internet Banking, Mobile Banking, Phone Banking และ 		
SMS Notification ที่ให้บริการลูกค้าในการท�ำธุรกรรมการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทาง Internet และ ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน แบบ Anytime Anywhere ได้		
อย่างครบถ้วน ซึ่งสามารถตอบสนอง Life Style ของลูกค้าในยุคปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี
ธนาคารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ “One Touch” ซึ่งเป็นบริการเปิดบัญชีใหม่โดยใช้แค่บัตรประชาชน Smart Card ผ่านเครื่องอ่านบัตร ID Card Reader โดย		
ลูกค้าไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการสมัครใช้บริการ Internet Banking และ Mobile Banking ในครั้งเดียวกันโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลอีก และอีกบริการหนึ่ง
คือ “No Slip” ซึ่งเป็นบริการฝาก ถอน โอน เงินสดโดยลูกค้าไม่ต้องกรอกฟอร์ม เพียงแค่แจ้งความประสงค์ในการท�ำธุรกรรมและเซ็นชื่อเท่านั้น ซึ่งเป็นการอ�ำนวยความ		
สะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างสูง
นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริการ การให้ค�ำปรึกษา วิธีการแก้ ไขปัญหา และการรับข้อร้องเรียน โดย		
ลูกค้ามั่นใจได้ว่าธนาคารมีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า ไม่น�ำข้อมูลของลูกค้าไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ
นโยบายต่อคู่ค้า
ธนาคารมีนโยบายด�ำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้าในลักษณะการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีต่อกันและค�ำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน ในการคัดเลือกคู่ค้า ธนาคารได้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งในด้านการจัดหา การจ้าง การเช่า และเช่าซื้อทุกประเภท โดยมีการคัดเลือกคู่ค้าที่มีมาตรฐาน
เข้าไปในทะเบียนผู้ขาย (Vendor List) และมีการเปรียบเทียบราคาก่อนการจัดหา การจ้าง การเช่า หรือเช่าซื้อ
แนวปฏิบัติต่อคู่ค้า
ธนาคารก�ำหนดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา การจ้าง การเช่า และเช่าซื้อทุกประเภท ต้องปฏิบัติต่อคู่ค้า ดังนี้
1. พนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหาต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างยุติธรรม ซื่อสัตย์ เป็นอิสระ และโปร่งใส ในการติดต่อและประสานงานกับผู้ขาย
2. ห้ามไม่ให้พนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงสมาชิกโดยตรงของครอบครัว ซึ่งมีส่วนได้เสียกับการจัดซื้อและการจัดจ้างไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมร่วมเป็นผู้		
		 พิจารณาการจัดหาครั้งนั้นๆ เช่น เป็นพนักงาน กรรมการ หุ้นส่วนหรือ ที่ปรึกษาในบริษัทผู้ขาย ไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทน หรือไม่ก็ตาม
3. ห้ามไม่ให้พนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงสมาชิกโดยตรงของครอบครัว รับอามิสสินจ้างจากผู้ขายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของ ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือ
		 สินนํ้าใจ
4. กรณีพนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงสมาชิกโดยตรงของครอบครัวจะรับของขวัญ และ /หรือของก�ำนัลจะต้องปฏิบัติตามระเบียบเรื่อง การรับของขวัญ ของ
		 ก�ำนัล (ACCEPTING GIFTS)
5. พนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงสมาชิกโดยตรงของครอบครัว ไม่ควรเป็นผู้ที่ได้กู้เงินจากหรือให้กู้ยืมแก่ผู้ขายปัจจุบันหรือผู้ขายที่ก�ำลังเสนองานต่อธนาคาร
6. พนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดหาต้องไม่เปิดเผยรายชื่อผู้ร่วมคัดเลือกผู้ขาย ราคา ข้อเสนอ หรือข้อมูลด้านเทคนิคของการจัดหานอกเหนือจากข้อมูล		
		 สาธารณะ ของผู้เข้าร่วมคัดเลือกให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือผู้เข้าร่วมคัดเลือกรายอื่นทราบ เพื่อป้องกันความไม่โปร่งใสของการคัดเลือกผู้ขายและเพื่อ		
		 ให้เกิดความยุติธรรมแก่ผู้ขายทุกรายที่ได้เข้าร่วมในการเสนอราคา
นโยบายต่อเจ้าหนี้
ธนาคารมีนโยบายรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ธนาคารจะต้องช�ำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตาม
ก�ำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดโดยไม่ใช้เงินกู้ยืมไปในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน
แนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
ธนาคารได้ด�ำเนินธุรกิจบนศักยภาพและขีดความสามารถของธนาคารอย่างเต็มที่เพื่อให้เจ้าหนี้มีความมั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการช�ำระหนี้ที่ดีของ		
ธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการรายงานข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่ถูกต้องและครบถ้วนให้แก่เจ้าหนี้
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นโยบายต่อคู่แข่งทางการค้า
ธนาคารมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าโดยด�ำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม บนพื้นฐานการค้าอย่างเสรี ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์สุจริต
ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ท�ำลาย ท�ำให้เสียหาย ขัดขวาง กีดกัน หรือจ�ำกัดการประกอบธุรกิจของคู่แข่งขัน
แนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
ธนาคารไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การให้สินบนหรืออามิสสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง หรือไม่		
ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
นโนบายต่อผู้ลงทุน
ธนาคารเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนภายในก�ำหนดเวลาหรือตามเวลาที่เหมาะสม
แนวปฏิบัติต่อผู้ลงทุน
(สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”)
นโยบายต่อหน่วยงานทางการ
ในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ธนาคารมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความ
ร่วมมือต่อหน่วยงานทางการเป็นอย่างดี เช่น การปฏิบัติตามกฏหมายของประเทศไทยในการต่อต้านคอร์รัปชั่น เป็นต้น
นโยบายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ธนาคารมีนโยบายด�ำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) และสนับสนุนช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการของธนาคารตั้งอยู่รวมถึงชุมชนโดยรอบ ธนาคารได้จัดงบ
ประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของธนาคาร เพื่อด�ำเนินการตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม
แนวปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”)
นโยบายการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อความเสมอภาคเท่าเทียมกันของพนักงาน ธนาคารไม่กระท�ำการใดอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษย์ชน (Human Rights) โดยการเลือกปฏิบัติอย่าง
ไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ การศึกษา สถาบัน เพศ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล
และฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม โดยธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายในการปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลไว้ ในจรรยาบรรณพนักงาน
นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ธนาคารด�ำเนินธุรกิจโดยไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กระท�ำการ หรือแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา (Copy Rights and
Intellectual Property Rights) เว้นแต่ธนาคารจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ธนาคารมีการก�ำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การท�ำงานของพนักงานเพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน
แนวปฏิบัติการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
ในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบงาน การจัดหาโปรแกรม และการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยี ธนาคารได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามพระราช		
บัญญัติลิขสิทธิ์ และรองรับความถูกต้องตามกฏหมายต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนพร้อมรับการตรวจสอบโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ รวมถึงการดูแลมิให้พนักงาน
ท�ำซํ้า ดัดแปลง เผยแพร่ไม่ว่าจากส�ำเนาหรือต้นฉบับทั้งหมดหรือบางส่วน หรือน�ำโปรแกรมที่มิใช่ลิขสิทธิ์ของธนาคาร / ไฟล์ EXE / เพลง / เกมส์ / ลิงค์อื่นๆ ที่ติดตั้ง
ได้ทันที มาใช้ภายในธนาคารโดยเด็ดขาด
นโยบายการป้องกันการทุจริต การต่อต้านการคอร์รัปชั่น และการให้และรับสินบน
ธนาคารให้ความส�ำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในธนาคาร การต่อต้านการคอร์รัปชั่น และการให้และรับสินบน ธนาคารมีการจัดท�ำนโยบาย มาตรฐาน และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้วยมาตรการที่เข้มงวดเพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากการกระท�ำทุจริต คอร์รัปชั่น เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในธนาคาร
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ธนาคารก�ำหนดให้มีมาตรการป้องกันมิให้บุคคลภายนอกมาใช้ธนาคารเป็นเครื่องมือในการกระท�ำความผิดทางกฎหมาย รวมถึงธนาคารมีมาตราการป้องกันคุ้มครองผู้ที่
ปฏิเสธหรือผู้แจ้งการกระท�ำการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้และรับสินบน ให้ ได้รับความปลอดภัย เช่น นโยบายที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (Anti Fraud
Policy) นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) และ TMB Bank Minimum Standard - Anti-Money Laundering / Combating of financing
Terrorism (ALM/CFT) เป็นต้น
นอกจากนี้ ธนาคารให้ความส�ำคัญในการห้ามให้หรือรับสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการห้ามจ่ายสินบนในการตกลงธุรกิจใดๆ ทั้งกับภาครัฐและเอกชน โดย
ธนาคารมีการจัดท�ำนโยบายการให้ของขวัญ เลี้ยงรับรอง และต่อต้านการให้สินบนเพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ในหัวข้อ “รายละเอียดการด�ำเนินงาน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น”
นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน
ธนาคารมีนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์ของพนักงานเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารสามารถติดต่อสื่อสาร
แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบเห็นการกระท�ำที่ไม่ถูกต้อง เช่น การปฏิบัติผิดกฎหมาย การกระท�ำผิดจรรยาบรรณหรือจริยธรรม การยักยอกทรัพย์สิน การทุจริต
คอร์รัปชั่น
ธนาคารจัดช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้สะดวกโดยสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร รวมถึงดูแล
ให้มีนโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลหรือข้อร้องเรียนได้ถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินการตรวจสอบและแก้ ไขอย่างรวดเร็ว และจะมีการแจ้งกลับให้
ทราบถึงการด�ำเนินการของธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ก�ำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนให้ ได้รับความปลอดภัยจากการถูกคุกคาม การถูกปองร้าย ถูกลงโทษ ลดต�ำแหน่ง หรือการถูกข่มขู่ จาก
การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน
นโยบายการดูแลความขัดแย้งของผลประโยชน์
ธนาคารมีความเข้มงวดในการดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ หรือ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ รายการระหว่างกัน ซึ่งในการพิจารณารายการดังกล่าว
ธนาคารด�ำเนินการสอดคล้องกับข้อก�ำหนดและกฎเกณฑ์ของทางการที่เกี่ยวข้อง โดยก�ำหนดให้มีการพิจารณารายการเหล่านี้เสมือนเป็นการท�ำรายการที่กระท�ำกับบุคคล
ภายนอก (arm’s length basis) ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียในรายการใดจะไม่เกี่ยวข้องในกระบวนการอนุมัติรายการดังกล่าว
ธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส�ำหรับพนักงาน เพื่อให้การท�ำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้
รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม โปร่งใส สอดคล้องกับกฏเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้อง และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (Annual Report)
นอกจากนี้ ในการพิจารณาวาระที่มีกรรมการท่านหนึ่งท่านใดในคณะกรรมการมีส่วนได้เสีย ธนาคารก�ำหนดให้กรรมการท่านนั้นจะต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียของตน อย่าง
น้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้นๆ และให้เลขานุการคณะกรรมการบันทึกไว้ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาใน
วาระนั้น
นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
ธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันการน�ำข้อมูลภายในธนาคารไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว การน�ำข้อมูลหรือความลับของธนาคารหรือลูกค้าไปใช้ ในการท�ำ
ธุรกิจแข่งขันกับธนาคารหรือลูกค้าของธนาคาร หรือการหาประโยชน์จากอ�ำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ รวมทั้งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของธนาคารในช่วง 15 วันก่อนการ
เผยแพร่งบการเงินหรือข้อมูลที่ส�ำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของธนาคาร
ธนาคารก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านต่าง ๆ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารหรือเทียบเท่า และเจ้าหน้าที่บริหารหรือเทียบเท่าในหน่วยงานควบคุมทางการเงินและวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน และบริหารเงิน
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รวมทั้งบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินก�ำหนด มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลและรายงานการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคาร ทั้งของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน ก.ล.ต.) รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว
ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น ภายใน 3 วันท�ำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าว
ธนาคารจัดให้มีการท�ำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ธนาคารของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจ�ำ
ทุกเดือน และจัดท�ำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เสนอประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะ
กรรมการธนาคารเป็นประจ�ำทุกไตรมาส นอกจากนี้ได้มีการจัดท�ำรายงานสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ธนาคารของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านต่าง ๆ รวมทั้ง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยให้เปิดเผยไว้ ในรายงานประจ�ำปี
นโยบายการควบคุมภายใน
ธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ และจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเพียงพอ มีการ
ประเมินระบบการควบคุมภายในของธนาคารอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะท�ำหน้าที่สอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบท�ำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง พร้อมรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งการตรวจสอบของธนาคารมีความครอบคลุมในทุกๆ ด้านทั้งด้านบัญชี การเงิน การบริหาร การด�ำเนินงาน
ตามแผนการตรวจสอบประจ�ำปี จึงมั่นใจได้ว่าผลประโยชน์ของธนาคารและผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด
จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ
คณะกรรมการตระหนักถึงข้อประพฤติปฏิบัติที่ดีงามเพื่อรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ และชื่อเสียงของธนาคาร คณะกรรมการได้จัดให้มีจรรยาบรรณกรรมการและจรรยา
บรรณพนักงาน โดยกรรมการและพนักงานธนาคารทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นหลักประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและ
จริยธรรมในการท�ำงานประจ�ำวันอันจะน�ำไปสู่การสร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย
7.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การเปิดเผยข้อมูล
ธนาคารมีการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของธนาคารที่ตรงต่อความเป็นจริงอย่างครบ
ถ้วน เพียงพอ และทันเวลา โดยแสดงสถานภาพของการประกอบธุรกิจและสถานะทางการเงินที่แท้จริงของธนาคาร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารได้รับสารสนเทศอย่าง
เพียงพอผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน ธนาคารเปิดเผยสารสนเทศที่ส�ำคัญต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์และข้อก�ำหนดการเปิดเผย
ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วน เช่น การจัดส่งรายงานทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ส�ำนักงาน
ก.ล.ต. ภายในเวลาที่ก�ำหนด โดยงบการเงินของธนาคารไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข รวมทั้งไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ ไขงบการเงินจาก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงานก.ล.ต. ธนาคารมีการจัดท�ำค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน (Management Discussion and
Analysis: MD&A) ส�ำหรับงบการเงินทุกไตรมาสและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของธนาคารเพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะทางการเงินและ
ผลการด�ำเนินงานของธนาคารในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารมีการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และใน
รายงานประจ�ำปี และการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ธนาคารของกรรมการและผู้บริหารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
ความสัมพันธ์กับนักลงทุน
ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุนทั้งประเภทสถาบันและรายย่อยในประเทศและต่างประเทศ โดยค�ำนึงถึงคุณภาพ ความถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่งใส ความเพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ของข้อมูลสารสนเทศของธนาคารที่เปิดเผยให้แก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธนาคารดูแลให้ฝ่ายจัดการของธนาคาร
ได้พบปะกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างสม�่ำเสมอ โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงผลการด�ำเนินงานรายไตรมาสและรายปี ตลอดจนเข้าร่วมประชุมสัมมนากับ
นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการด�ำเนินงานของธนาคาร รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะ
ยาว
ธนาคารได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อท�ำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไป ฯลฯ ให้ ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารของธนาคารทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ และเป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
ลงทุน การสร้างความเชื่อมั่น และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธนาคาร โดยนักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
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กลยุทธ์องค์กร ชั้น 28 ส�ำนักงานใหญ่ ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-299-1178 โทรสาร 02-299-1211หรือ Email address ที่
investor.rel@tmbbank.com หรือเว็บไซต์ธนาคารที่ www.tmbbank.com หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานบริการคณะกรรมการ
ธนาคารและผู้ถือหุ้น บรรษัทภิบาล ชั้น 28 ส�ำนักงานใหญ่ ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-299-2769 โทรสาร 02-299-2758
ในปี 2557 ธนาคารน�ำเสนอเสนอผลงานให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน อย่างสม�่ำเสมอตามแผนงาน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

รูปแบบการเข้าพบ

จ�ำนวนครั้ง

จ�ำนวนบริษัท

จ�ำนวนราย

การเข้าพบสัมภาษณ์ตัวต่อตัว (One-on-one Meeting)

37

41

77

การจัดพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนกลุ่มย่อย
(Group Analyst and Investor Meeting)

13

147

191

5

43

69

55

231

337

การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน (Non-deal Roadshow)
รวม

เว็บไซต์ของธนาคาร
ปัจจุบันการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์เป็นช่องทางที่สะดวกและรวดเร็วที่ผู้ถือหุ้นหรือสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายและมีความเท่าเทียมกันในการรับทราบ
ข้อมูล ธนาคารจึงดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับธนาคารไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.tmbbank.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมจากข้อมูลที่ได้
เปิดเผยไว้ ในรายงานประจ�ำปี หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของธนาคาร ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่
เหมาะสมตามหลักความระมัดระวังและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจและประมาณการตามความจ�ำเป็นอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผย
ข้อมูลส�ำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่
เป็นอิสระ
คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีและด�ำรงไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการก�ำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลเพื่อให้
มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของธนาคารและป้องกันความเสี่ยงจากการด�ำเนินงานหรือการด�ำเนินการที่
ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งสิ้น เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างครบถ้วน เพียงพอและเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยว
กับเรื่องดังกล่าวปรากฎไว้ ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ ในรายงานประจ�ำปี (Annual Report) ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดท�ำรายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงินของธนาคารดังปรากฎไว้ ในรายงานประจ�ำปี (Annual Report)
7.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการ
ธนาคารก�ำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย (Board Diversity) ประกอบด้วย ประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ คณะ
กรรมการมีจ�ำนวนที่เหมาะสมและเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก�ำหนด พร้อมขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการถ่วงดุลอ�ำนาจที่เหมาะสม ไม่ท�ำให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอ�ำนาจโดยไม่มีข้อจ�ำกัด
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องค์ประกอบของคณะกรรมการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และมีกรรมการอิสระอย่างน้อยในจ�ำนวนที่คณะกรรมการก�ำกับตลาด
ทุนก�ำหนด ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่ธนาคารก�ำหนด และเข้มงวดกว่าข้อก�ำหนดขั้นต�่ำของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
คณะกรรมการธนาคารปัจจุบัน ประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหลากหลายสาขา จ�ำนวน 12 คน ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ
จ�ำนวน 4 คน (เท่ากับ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ)
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 7 คน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
จ�ำนวน 1 คน
ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถมั่นใจได้ว่า กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระและมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีก�ำหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เว้นแต่ในกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วน ธนาคารอาจจัดให้มีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจ�ำเป็น ธนาคารจัดส่ง
ก�ำหนดการประชุมทั้งปีเป็นการล่วงหน้าให้กรรมการแต่ละคนได้รับทราบเพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลามาประชุมได้ทุกครั้ง โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้
พิจารณาและเห็นชอบเรื่องต่างๆ เพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมโดยประธานกรรมการจะเป็นผู้อนุมัติ
ธนาคารจัดส่งหนังสือเชิญประชุมกรรมการพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท�ำการก่อนวันประชุมเพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอใน
การศึกษา พิจารณา และตัดสินใจข้อมูลในเรื่องต่างๆ มาก่อนล่วงหน้า โดยกรรมการสามารถขอเอกสารหรือข้อมูลที่จ�ำเป็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่เข้าวาระการ
ประชุมจากฝ่ายจัดการได้ การประชุมจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ประธานกรรมการเป็นผู้กล่าวน�ำเข้าสู่วาระการประชุมการประชุมด�ำเนินไปตามล�ำดับวาระ มีการจัดสรร
เวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ โดยการออกเสียงลงมติในวาระต่างๆ ของที่ประชุมคณะ
กรรมการจะได้มติเป็นเอกฉันท์ส่วนใหญ่ ทั้งนี้ประธานกรรมการจะสรุปเป็นมติที่ประชุม นอกจากนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระที่มีการพิจารณาจะไม่อยู่ร่วมประชุมใน
วาระนั้น และจะไม่ออกเสียงใดๆ
เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้ดูแลการจัดท�ำรายงานการประชุม การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระเบียบเพื่อการตรวจสอบ รวมทั้งการจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่หน่วย
งานทางการภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการประชุมคณะกรรมการได้ ในหัวข้อ “การประชุมคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย”
การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระได้มีการจัดสรรเวลาเพื่อประชุมร่วมกันโดยปราศจากการมีส่วนร่วมของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่ออภิปรายในประเด็น
ต่างๆ ที่ส�ำคัญ
การประชุมกันเองระหว่างกรรมการอิสระ
ธนาคารจัดให้กรรมการอิสระมีโอกาสประชุมระหว่างกันเองตามความจ�ำเป็นโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย เพื่ออภิปรายประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ
การแบ่งแยกต�ำแหน่งและการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ธนาคารก�ำหนดให้ประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องมิใช่บุคคลเดียวกันเพื่อป้องกันมิให้เกิดสถานการณ์ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอ�ำนาจอย่างไม่มีข้อ
จ�ำกัดและให้มีการถ่วงดุลอ�ำนาจอย่างเหมาะสม โดยประธานกรรมการจะไม่ด�ำรงต�ำแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย นอกจากนี้ กรรมการธนาคาร (ยกเว้น กรรมการที่
เป็นผู้บริหาร) จะไม่เป็นพนักงานของธนาคารและไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 17 คือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งใน
สามของจ�ำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการซึ่งพ้น
ต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
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การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ
เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในธนาคารได้อย่างเพียงพอ ธนาคารก�ำหนดจ�ำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปด�ำรงต�ำแหน่งให้เป็นไป
ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยค�ำนึงถึงประสิทธิภาพการท�ำงานของกรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งหลายบริษัท ดังนี้
1. กรรมการธนาคารจะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ไม่เกิน 5 บริษัท
2. กรรมการธนาคารสามารถเป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นได้อีกไม่
		 เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ ทั้งนี้ การเป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามในบริษัท หากเป็นบริษัทที่มิใช่กลุ่มธุรกิจ ให้นับแต่ละ		
		 บริษัทเป็นหนึ่งกลุ่มธุรกิจ
3. กรรมการต้องเปิดเผยข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นให้ธนาคารทราบตามข้อก�ำหนดของทางการ และระเบียบของธนาคาร
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะปฏิบัติงานธนาคารเต็มเวลา เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารให้ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นได้
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการและผู้น�ำของคณะกรรมการ โดยท�ำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือ
หุ้นของธนาคารเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมทั้งเป็นผู้มีเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และคะแนน
เสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีบทบาทหน้าที่ในการด�ำเนินกลยุทธ์และด�ำเนินงานของธนาคารให้เป็นไปอย่างราบรื่นภายใต้นโยบายที่คณะกรรมการก�ำหนด โดยประธานเจ้า
หน้าที่บริหารจะเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงสุดต่อการด�ำเนินงานของทั้งธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีบทบาทที่ส�ำคัญในการก�ำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของธนาคาร รวมทั้งการก�ำหนดกลยุทธ์ด�ำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสอดคล้องกับ
สภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน โดยในรอบปีคณะกรรมการธนาคารมีการทบทวนกลยุทธ์เป็นประจ�ำสม�่ำเสมอเพื่อให้กลยุทธ์สามารถปฏิบัติได้จริง มีความคล่องตัวและปรับ
เปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ภายใต้ธุรกิจการเงินที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คณะกรรมการยังท�ำหน้าที่ติดตามให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินงานตาม
นโยบายและแผนงานตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยความโปร่งใส (สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “คณะกรรมการธนาคาร”)
คณะกรรมการชุดย่อย
(สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย”, หน้า 81)
เลขานุการบริษัท
(สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “เลขานุการบริษัท”, หน้า 69)
ค่าตอบแทนกรรมการ
(สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการ”, หน้า 71)
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่
เกิดขึน้ ในปีทผี่ า่ นมา โดยใช้แบบประเมินที่ได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการสรรหาฯ และได้มกี ารจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กบั คณะกรรมการธนาคารเพือ่ การประเมินผล
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หลักเกณฑ์การประเมินผล
หลักเกณฑ์การประเมินจะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย โครงสร้างของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท�ำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับ
ฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการ และบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ขั้นตอนการประเมินผล
ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ประกอบด้วย
1 . การประเมินการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ
2. การประเมินการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ (ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาฯ
		 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสินเชื่อ)
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (Individual Self-Assessment)
วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร จะประเมินโดยกรรมการธนาคารทุกคน
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย จะประเมินโดยกรรมการธนาคารที่ได้รับมอบหมายให้ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะนั้นๆ รวมถึง กรรมการธนาคารคน
		 อื่น ๆ (โดยสมัครใจ) และผู้บริหารของธนาคารที่ไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย โดยจะประเมินแยกเป็นรายคณะ
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (การประเมินตนเอง) จะประเมินโดยกรรมการธนาคารทุกคน
4. เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร และเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะจะมีส่วนร่วมในการประเมินด้วย
การพัฒนากรรมการ
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ธนาคารจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ โดยจัดให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ด�ำเนินการในเรื่องต่างๆ โดยสรุปดังต่อไปนี้
การให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธนาคาร ได้แก่ ประวัติธนาคาร หนังสือส�ำคัญธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ งบการเงิน โครงสร้างธุรกิจ
		 โครงสร้างการจัดการ วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการ เป็นต้น
การให้ความรู้เกี่ยวกับกฏ ระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ได้แก่ กฎระเบียบทางการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติของธนาคารที่เกี่ยวข้อง
		 กับกรรมการ สรุปข้อควรระวังที่ส�ำคัญและข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการ ข้อเตือนใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน และกรมธรรม์ประกันภัย
		 ความรับผิดส�ำหรับกรรมการ เป็นต้น
การจัดให้มีการพบปะหารือกับผู้บริหารของธนาคาร เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
การฝึกอบรม
ในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ธนาคารสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของสมาคมส่ง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (สมาคม IOD) โดยเฉพาะหลักสูตร Director Certification Program (DCP) และหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รวมทั้งหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยธนาคารเป็นผู้รับผิด
ชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ปัจจุบันกรรมการธนาคารผ่านการอบรมหลักสูตร DCP จ�ำนวน 6 คน และผ่านการอบรมหลักสูตร DAP จ�ำนวน 4 คน นอกจากนี้ ธนาคารยังได้
จัดหลักสูตรภายในธนาคารให้แก่กรรมการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการธนาคาร
ส�ำหรับกรรมการชาวต่างประเทศที่ไม่ได้พ�ำนักอยู่ในประเทศไทยได้มีการเข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการจากต่างประเทศ ซึ่งเทียบเคียงได้กับ
หลักสูตรของสมาคม IOD รวมทั้งธนาคารยังสนับสนุนให้เข้าอบรมหลักสูตรของสมาคม IOD เช่นกัน
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การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ

ในปี 2557 มีกรรมการได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้

กรรมการ
นายสิงหะ นิกรพันธุ์
		
		
		

หลักสูตรอบรม
1. Director Certification Program Update
2. Role of the Chairman Program
3. Advanced Audit Committee Program
4. Anti-Corruption for Executive Program

นายราเชนทร์ พจนสุนทร

Director Accreditation Program

พลเอก กมล แสนอิสระ    	

Anti-Corruption for Executive Program

แผนสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan)
ธนาคารก�ำหนดให้การสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหารเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของการวางแผนกลยุทธ์ด้านบุคคลากรซึ่งเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายทางธุรกิจ
ธนาคารได้มีการจัดเตรียมบุคลากรทดแทนในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าการสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหารของธนาคาร
เป็นไปอย่างราบรื่น และช่วยให้การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารเป็นไปอย่างต่อเนื่องได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที
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ธนาคารทหารไทย จ� ำ กั ด (มหาชน) รายงานประจ� ำ ปี 2557

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน
รายการระหว่างกัน
รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นระหว่างปี
ธนาคารได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งประกอบด้วยค�ำนิยามและลักษณะความสัมพันธ์ นโยบายการก�ำหนดราคา สัญญาส�ำคัญที่ท�ำกับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ผลตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายแก่กรรมการและผู้บริหาร รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
และยอดคงค้างกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
คณะกรรมการได้จัดให้มีระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การท�ำธุรกรรมที่อาจมีหรือเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การท�ำธุรกรรมในรายการที่อาจมีความขัดแย้ง		
ทางผลประโยชน์กับธนาคารทุกธุรกรรมมีการปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก�ำหนด ซึ่งได้แก่ ธุรกรรมด้านสินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือท�ำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ รวมถึงธุรกรรมด้านอื่นๆ เช่น การเช่าหรือให้เช่าทรัพย์สิน การ
เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ การจัดซื้อจัดจ้าง การท�ำสัญญาบริการ การซื้อหรือขายทรัพย์สิน เป็นต้น
นอกจากนี้ ในการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกัน ธนาคารจะพิจารณารายการเหล่านี้เสมือน
เป็นการท�ำรายการที่กระท�ำกับบุคคลภายนอก (arm’s length basis) โดยผู้มีส่วนได้เสียในรายการใดจะไม่เกี่ยวข้องในกระบวนการอนุมัติรายการดังกล่าว และธนาคารจะมี
การเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การให้บุคคลซึ่งอาจมีความขัดแย้งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม แทนการถือหุ้นของธนาคารโดยตรง
ธนาคารไม่มีการให้บุคคลซึ่งอาจมีความขัดแย้งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม แทนการถือหุ้นของธนาคารโดยตรง

ข้อพิพาททางกฎหมาย
1. ข้อพิพาทที่ธนาคารทหารไทยเป็นจ�ำเลย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารทหารไทย หรือบริษัทย่อยของธนาคารทหารไทย มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์		
ของธนาคาร ที่มีจ�ำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคาร ตามงบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�ำนวน 1 คดี
โดยรายละเอียดของคดีสรุปได้ดังนี้
คดีพิพาทระหว่างห้างหุ้นส่วนจ�ำกัดหลวงบ�ำรุง กับธนาคารทหารไทย
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2543 ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัดหลวงบ�ำรุง (“หจก.หลวงบ�ำรุง”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ มีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 5 ล้านบาท 		
เป็นโจทก์ยื่นฟ้องธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จ�ำกัด (มหาชน) (ซึ่งปัจจุบันได้รวมกิจการกับธนาคารทหารไทยแล้ว สิทธิและหน้าที่ทั้งหมดจึงเป็นของธนาคารทหารไทย) ในฐานะ
จ�ำเลยที่ 1 กับกรรมการรวม 16 คน ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ในข้อหาผิดสัญญาค�ำ้ ประกัน ละเมิดและเรียกค่าเสียหาย โดยมีทนุ ทรัพย์ฟอ้ งจ�ำนวนประมาณ 140,261 ล้านบาท
ซึ่งศาลได้รับฟ้องเฉพาะ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ เท่านั้น ส่วนกรรมการทั้งหมดศาลไม่รับฟ้อง
ข้อพิพาทในคดีนี้สืบเนื่องจาก หจก.หลวงบ�ำรุงได้ฟ้องว่า หจก.หลวงบ�ำรุง ได้ติดต่อและตกลงกับบริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) (“บมจ.บางจากฯ”) เพื่อขอ		
ซื้อน�้ำมันไปจ�ำหน่าย ซึ่งธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ สาขาลาดพร้าว โดยนางภาณี บุนนาค (นางภาณี) ได้ออกหนังสือค�้ำประกัน (L/G) ของ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ เพื่อให้ 		
หจก.หลวงบ�ำรุง น�ำไปค�้ำประกันการซื้อขายน�้ำมันกับ บมจ.บางจากฯ ภายในวงเงิน 200 ล้านบาท แต่ต่อมา บมจ.บางจากฯ แจ้งต่อ หจก.หลวงบ�ำรุง ว่าไม่สามารถเปิด		
บัญชีการค้าเพื่อซื้อขายน�้ำมันกับ หจก.หลวงบ�ำรุงได้ เนื่องจากมีการตรวจสอบหนังสือค�้ำประกันแล้วปรากฏว่า ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ มิได้เป็นผู้ออกหนังสือค�้ำประกัน
ต่อมา ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ได้ขอหนังสือค�้ำประกันคืน เพื่อน�ำไปด�ำเนินคดีอาญากับพนักงานของ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ทั้งนี้ หจก.หลวงบ�ำรุง จึงเห็นว่าการที่ 		
ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ปฏิเสธว่ามิได้เป็นผู้ออกหนังสือค�้ำประกันถือว่าเป็นผู้ผิดนัดและผิดสัญญากับ หจก.หลวงบ�ำรุง ท�ำให้ หจก.หลวงบ�ำรุงเสียหาย
ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ให้การต่อสู้คดีว่าหนังสือค�้ำประกันดังกล่าวเป็นเอกสารปลอมที่ หจก.หลวงบ�ำรุง ให้นางภาณี ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาของ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ
ท�ำขึ้น โดยธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ไม่ได้มอบอ�ำนาจให้นางภาณี ออกหนังสือค�้ำประกันดังกล่าวแต่อย่างใด อีกทั้งในคดีที่ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ร่วมกับพนักงาน		
อัยการเป็นโจทก์ฟ้องนางภาณีเป็นคดีอาญานั้น คดีดังกล่าวได้ถึงที่สุดโดยศาลพิพากษาว่าหนังสือค�้ำประกันดังกล่าวเป็นเอกสารปลอม ดังนั้น การที่ ธนาคารดีบีเอส
ไทยทนุ แจ้งแก่ บมจ.บางจากฯ ว่า ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุมิได้เป็นผู้ออกหนังสือค�้ำประกัน จึงไม่ได้เป็นการผิดสัญญาและมิได้ท�ำให้ หจก.หลวงบ�ำรุง เสียหายแต่อย่างใด

ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอื่ น ๆ และปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ การลงทุ น
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ในวันที่ 29 ธันวาคม 2547 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ได้มีค�ำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ 10000/2547 ว่าหนังสือค�้ำประกันฉบับที่ หจก.หลวงบ�ำรุง น�ำมาฟ้องร้องเป็น		
หนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยนางภาณีโดยการท�ำปลอมขึ้น ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ มิได้มอบอ�ำนาจให้นางภาณีกระท�ำการออกหนังสือค�้ำประกันเช่นนั้นได้ ตลอดจนคดี
อาญาที่ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ร่วมกับพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องนางภาณีเป็นคดีอาญานั้น คดีดังกล่าวได้ถึงที่สุดแล้ว โดยศาลพิพากษาว่าหนังสือค�้ำประกันดัง		
กล่าวเป็นเอกสารปลอม ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ มิได้ออกหนังสือค�้ำประกันตามฟ้องให้แก่หจก.หลวงบ�ำรุง ดังนั้น ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จึงไม่ต้องรับผิดตามหนังสือค�้ำ	
ประกันต่อ หจก.หลวงบ�ำรุง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จึงพิพากษายกฟ้อง
ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2548 หจก.หลวงบ�ำรุง ได้ยื่นอุทธรณ์ค�ำพิพากษาศาลชั้นต้น และเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2548 ธนาคารได้ยื่นค�ำแก้อุทธรณ์ ครั้นเมื่อวันที่ 14
พฤษภาคม 2553 ศาลอุทธรณ์ ได้มีค�ำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น (พิพากษายกฟ้อง)
ต่อมาเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 หจก.หลวงบ�ำรุง ได้ยื่นฎีกาค�ำพิพากษาของศาลอุทธรณ์, ขอทุเลาการบังคับคดี และขอด�ำเนินคดีอย่างคนอนาถา และเมื่อวันที่ 20 		
ตุลาคม 2553 ธนาคารได้ยื่นค�ำแก้ฎีกา,คัดค้านค�ำขอทุเลาการบังคับคดีและค�ำขอด�ำเนินคดีอย่างคนอนาถา ปรากฎว่า เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ศาลมีค�ำสั่งยก
ค�ำร้องขอด�ำเนินคดีอย่างคนอนาถาของ หจก.หลวงบ�ำรุง หากหจก.หลวงบ�ำรุง ประสงค์จะยื่นฏีกาให้น�ำเงินมาวางค่าธรรมเนียมศาลในชั้นฏีกาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มี
ค�ำสั่ง มิฉะนั้นจะถือว่าหจก.หลวงบ�ำรุงไม่ติดใจฎีกา วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 หจก.หลวงบ�ำรุงยื่นอุทธรณ์ค�ำสั่งยกค�ำร้องขอด�ำเนินคดีอย่างคนอนาถาของศาลชั้นต้น
และเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้อ่านค�ำสั่งของศาลฎีกา ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ว่าที่ศาลชั้นต้นมีค�ำสั่งไม่อนุญาตให้ฎีกาอย่างอนาถานั้นชอบ
แล้วให้ยกค�ำร้อง หากหจก.หลวงบ�ำรุงยังติดใจฎีกาค�ำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ให้หจก.หลวงบ�ำรุงน�ำเงินค่าธรรมเนียมมาช�ำระต่อศาลชั้นต้นภายใน 15 วัน นับแต่วัน		
ทราบค�ำสั่ง แต่หจก.หลวงบ�ำรุงยื่นขอขยายระยะเวลาวางเงินและได้วางเงินเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จึงมีหมายส่งส�ำเนาฎีกาค�ำพิพากษา
ของหจก.หลวงบ�ำรุง ให้แก่ธนาคารเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 ทั้งนี้ ธนาคารได้ยื่นค�ำแก้ฏีกาไปเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด�ำเนินการในชั้น		
ศาลฎีกา
ฝ่ายบริหารของธนาคารเห็นว่าการยื่นฎีกาดังกล่าวไม่มีเหตุผลสนับสนุนเพียงพอและเป็นไปได้ยากที่ หจก.หลวงบ�ำรุง จะชนะคดี ฝ่ายบริหารจึงเชื่อว่าธนาคารจะไม่มีความ
รับผิดใดๆ ในกรณีนี้
2. ข้อพิพาทที่ธนาคารทหารไทยเป็นโจทก์
นอกจากคดีดังกล่าวข้างต้น ธนาคารทหารไทยมีข้อพิพาททางกฎหมาย จ�ำนวน 1 คดี โดยในคดีนี้ ธนาคารมีฐานะเป็นโจทก์ ซึ่งธนาคารเห็นว่าควรแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
โดยรายละเอียดของคดีสรุปได้ดังนี้
คดีพิพาทระหว่างธนาคารทหารไทยกับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ ไทย (“บสท.”)
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 ธนาคารได้ยื่นฟ้องบรรษัทบริหารสินทรัพย์ ไทย (“บสท.”) และกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนฟื้นฟูฯ”) เป็นจ�ำเลยที่ 1 และ
จ�ำเลยที่ 2 ตามล�ำดับต่อศาลแพ่ง ในข้อหา ผิดสัญญา ละเมิด ตั๋วเงิน อาวัล โดยมีทุนทรัพย์ที่ฟ้องร้องจ�ำนวนประมาณ 7,196 ล้านบาท
ข้อพิพาทในคดีนี้สืบเนื่องจากกรณีที่ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ท�ำสัญญาโอนสินทรัพย์กับ บสท. ต่อมาเมื่อมีการควบ		
รวมกิจการกันระหว่างธนาคารทหารไทย ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สิทธิและหน้าที่ทั้งหมดภายใต้สัญญาดังกล่าวจึงเป็นของ
ธนาคารทหารไทย
ต่อมา บสท. ได้มีหนังสือเพื่อขอปรับลดราคารับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่มีเครื่องจักรและ/หรือสินทรัพย์อื่นที่ได้มีการจ�ำน�ำเป็นประกัน เนื่องจากหลักประกันที่มี
เครื่องจักร และ/หรือสินทรัพย์อื่นที่ได้มีการจ�ำน�ำเป็นประกันนั้นไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย โดยมิได้รับความยินยอมจากธนาคาร ซึ่งธนาคารได้มีหนังสือโต้แย้งการที่ บสท.
จะด�ำเนินการปรับลดราคารับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพดังกล่าวไว้แล้ว และเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2549 บสท. ได้แจ้งให้ธนาคารจัดส่งตั๋วสัญญาใช้เงินจ�ำนวน 3 ฉบับ
เป็นจ�ำนวนเงินรวมประมาณ 6,525 ล้านบาท ให้แก่บสท. เนื่องจากบสท. ประสงค์จะปรับจ�ำนวนเงินและไถ่ถอนโดยการช�ำระหนี้บางส่วน โดย บสท. ตกลงจะออกและส่งมอบ
ตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับใหม่ซึ่งมีกองทุนฟื้นฟูฯ เป็นผู้อาวัลให้แก่ธนาคาร โดยธนาคารได้จัดส่งตั๋วสัญญาให้เงินดังกล่าวให้แก่ บสท. อย่างไรก็ดี ปรากฏว่า บสท. กลับปฏิบัติ
ผิดสัญญา กล่าวคือ บสท. ไม่ยอมออกและส่งมอบตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับใหม่โดยมีกองทุนฟื้นฟูฯ เป็นผู้อาวัลให้แก่ธนาคารแต่อย่างใด
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นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 บสท. ยังได้งดเว้นการใช้หนี้จ�ำนวนประมาณ 520 ล้านบาท ให้แก่ธนาคารและปฏิเสธการช�ำระหนี้บางส่วน พร้อมกับแจ้งยกเลิก
ตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับหนึ่ง ซึ่ง บสท.ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวเพื่อช�ำระราคาส�ำหรับการรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพบางส่วน โดยมีกองทุนฟื้นฟูฯ เป็นผู้อาวัล
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 ธนาคารจึงได้ยื่นฟ้อง บสท. และกองทุนฟื้นฟูฯ ต่อศาลแพ่งเพื่อให้ศาลมีค�ำพิพากษา โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
		 1. ให้ บสท. ออกตั๋วสัญญาใชัเงินจ�ำนวนประมาณ 4,432 ล้านบาท มีก�ำหนดวันถึงก�ำหนดใช้เงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และช�ำระดอกเบี้ย ณ วันท�ำการสุดท้าย
			 ของทุกปี โดยมีกองทุนฟืน้ ฟูฯ เป็นผูอ้ าวัล และส่งมอบให้ธนาคารในฐานะผูร้ บั เงิน หากไม่ดำ� เนินการให้ บสท. และกองทุนฟืน้ ฟูฯ ร่วมกันช�ำระเงินจ�ำนวนดังกล่าว
			 พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป
		 2. ให้ บสท. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินจ�ำนวนประมาณ 2,027 ล้านบาท มีก�ำหนดวันถึงก�ำหนดใช้เงินวันที่ 31 ตุลาคม 2554 และช�ำระดอกเบี้ย ณ วันท�ำการสุดท้าย
			 ของทุกปี โดยมีกองทุนฟื้นฟูฯ เป็นผู้อาวัล และส่งมอบให้ธนาคาร ในฐานะผู้รับเงิน หากไม่ด�ำเนินการให้ บสท. และกองทุนฟื้นฟูฯ ร่วมกันช�ำระเงินดังกล่าว
			 พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป
		 3. ให้ บสท. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินจ�ำนวนประมาณ 12 ล้านบาท มีก�ำหนดวันถึงก�ำหนดใช้เงินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 และช�ำระดอกเบี้ย ณ วันท�ำการสุดท้าย
			 ของทุกปี โดยมีกองทุนฟืน้ ฟูฯ เป็นผูอ้ าวัล และส่งมอบให้ธนาคารในฐานะผูร้ บั เงิน หากไม่ดำ� เนินการให้ บสท. และกองทุนฟืน้ ฟูฯ ร่วมกันช�ำระเงินจ�ำนวนดังกล่าว
			 พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป
		 4. ให้ บสท. และกองทุนฟื้นฟูฯ ร่วมกันช�ำระเงินจ�ำนวนประมาณ 520 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยค�ำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากโดยเฉลี่ยจนถึงวันที่ยื่นฟ้องคดี
			 เป็นเงินประมาณ 15 ล้านบาท รวมเป็นเงินประมาณ 535 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ศาลแพ่งได้มีค�ำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ 1681/2553 ว่า ให้ บสท.ออกตั๋วสัญญาใช้เงินจ�ำนวน 3 ฉบับ ฉบับแรกจ�ำนวนเงิน
4,431,879,337.93 บาท ก�ำหนดใช้เงินวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ฉบับที่ 2 จ�ำนวนเงิน 2,027,134,274.65 บาท ก�ำหนดใช้เงินวันที่ 31 ตุลาคม 2554 และฉบับที่ 3 จ�ำนวน
เงิน 12,002,000 บาท ก�ำหนดใช้เงินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 สถานที่ใช้เงิน ณ ที่ท�ำการของธนาคาร และช�ำระดอกเบี้ย ณ วันท�ำการสุดท้ายของทุกปี ในอัตราเฉลี่ยของ
ดอกเบี้ยเงินฝากถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักตามเงินฝากทุกประเภท (รวมทั้งเงินฝากกระแสรายวัน) เฉพาะที่เป็นเงินบาทของธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย
จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) โดยค�ำนวณเป็นรายไตรมาสตามปี
ปฎิทิน ให้ กองทุนฟื้นฟูฯ อาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวส่งมอบให้แก่ธนาคารในฐานะผู้รับเงิน กับให้ บสท.และ กองทุนฟื้นฟูฯ ร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนธนาคาร
โดยก�ำหนดค่าทนายความ 200,000 บาท ค�ำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก
ค�ำพิพากษาดังกล่าว ศาลได้ยกค�ำขอ ข้อ 4. ที่ขอให้ ให้ บสท. และกองทุนฟื้นฟูฯ ร่วมกันช�ำระเงินจ�ำนวนประมาณ 520 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยค�ำนวณจากอัตรา		
ดอกเบี้ยเงินฝากโดยเฉลี่ยจนถึงวันที่ยื่นฟ้องคดีเป็นเงินประมาณ 15 ล้านบาท รวมเป็นเงินประมาณ 535 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป โดยศาลเห็น		
ว่าตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับดังกล่าวมีวันครบก�ำหนดใช้เงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินระบุไว้แน่นอนคือในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 และปัจจุบันธนาคารยังคงยึดถือตั๋วสัญญาใช้
เงินไว้โดยยังไม่ส่งมอบคืนให้ บสท. เมื่อนับถึงวันฟ้องตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับดังกล่าวจึงยังไม่ถึงก�ำหนดใช้เงินธนาคารจึงยังไม่มีสิทธิฟ้อง บสท.และกองทุนฟื้นฟูฯ ในฐานะผู้
อาวัล
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2553 ธนาคารจึงได้ยื่นอุทธรณ์ค�ำพิพากษาของศาลชั้นต้น และในวันที่ 21 กันยายน 2553 บสท.และ กองทุนฟื้นฟูฯ ได้ยื่นอุทธรณ์ค�ำพิพากษา		
ศาลชั้นต้นเช่นกัน ต่อมาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ศาลอุทธรณ์มีค�ำพิพากษากลับโดยยกฟ้องของธนาคาร ธนาคารยื่นฎีกาค�ำพิพากษาของศาลเมื่อวันที่ 30 		
เมษายน 2557 ขณะนี้คดีอยู่ในกระบวนการของศาลฏีกา

ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
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ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญของการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) และมีความมุ่งมั่นในการด�ำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยพร้อมเข้าไปมี
ส่วนร่วมสนับสนุนในโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมในด้านต่างๆ รวมทั้งมีการติดตามผลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
ธนาคารได้จัดให้มีหน่วยงานกิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน สังกัดสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ในการท�ำหน้าที่ดูแลและส่งเสริมให้การด�ำเนินโครงการกิจกรรมสังคม
อย่างยั่งยืนและให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารมีส่วนร่วมเป็นจิตอาสาในโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของธนาคาร (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”)

1. นโยบายการความรับผิดชอบต่อสังคม
ธนาคารมีนโยบายให้การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
ธนาคารมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจเพื่อให้มีผลประกอบการที่ดี โดยพร้อมใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้ ได้มาซึ่งผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมอง
การเติบโตในระยะยาว อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ทั้งในรูปของมูลค่าหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้นและการจ่ายเงินปันผลอย่างสม�่ำเสมอ
โดยธนาคารพร้อมเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนภายในก�ำหนดเวลาหรือตามเวลาที่เหมาะสม ส่งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้
พิจารณาถึงผลประกอบการที่ชัดเจน รวมถึงแนวโน้มการด�ำเนินธุรกิจในอนาคต
นอกจากนี้ ธนาคารมีนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงโดยมีการก�ำหนดกรอบความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่ยอมรับได้อย่างชัดเจน อีกทั้งมีความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
เพื่อให้ผู้ที่ลงทุนสามารถเชื่อมั่นได้ว่าธนาคารไม่มีการด�ำเนินธุรกิจที่ขัดแย้งกับแนวคุณธรรมสากล
ลูกค้า
การให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) เพื่อการตอบสนองความต้องการในการบริการและผลิตภัณฑ์อันหลากหลายของลูกค้าแต่ละรายได้
อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดและสานสัมพันธภาพอันดีแก่ลูกค้าต่อไป อันเป็นการยึดมั่นในพันธกิจขององค์กรคือ Make THE Difference โดยมุ่งเน้นการ
สร้างประโยชน์อย่างแท้จริงให้กับลูกค้ารวมถึงเป็นผู้น�ำในการให้บริการทางการเงินใหม่ๆ ของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับอัตตลักษณ์ขององค์กรที่ต้องการปลูกฝังให้
พนักงานสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของธนาคาร โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
(1) รับรู้และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า
(2) เข้าใจผลิตภัณฑ์ บริการ และบทบาทหน้าที่ของตน เพื่อน�ำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
(3) ให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วเกินกว่าความต้องการของลูกค้า
(4) พร้อมที่จะท�ำในสิ่งที่ท้าทายเสมอ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
(5) รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าดั่งเช่นเป็นของตนเอง
พนักงาน
พนักงานถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าและเป็นหนึ่งในปัจจัยสู่ความส�ำเร็จของธนาคารโดยธนาคารพร้อมให้การส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิด
ศักยภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการจัดให้มีสภาพการจ้าง แต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงานที่ยุติธรรมเพื่อโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานอย่างเท่าเทียม การได้รับผลตอบแทนและ
สวัสดิการที่เหมาะสม การจัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ดี และการมองเห็นคุณค่าของทุกความคิดเห็น นอกจากนี้ ธนาคารยังดูแลเอาใจใส่พนักงานอย่างทั่วถึง
มีการก�ำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการท�ำงาน และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
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นอกจากนี้ ธนาคารยังปลูกผังวัฒนธรรมองค์กร TMB WAY อันประกอบด้วย การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) การสื่อสารอย่างเปิดกว้าง (Open
Communications) การมุ่งมั่นสร้างความส�ำเร็จ (High Performance) การรู้จักบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการยึดมั่นในความถูกต้อง (Integrity) ซึ่งถือ
เป็นรากฐานส�ำคัญของธนาคารที่จะช่วยให้พนักงานทุกคนมีวิสัยทัศน์ต่อเป้าหมายขององค์กรไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อร่วมเป็นพลังที่จะขับเคลื่อนให้ธนาคารก้าวไปสู่
จุดมุ่งหมายต่อไปอย่างมั่นคง
ธนาคารมีนโยบายทรัพยากรบุคคลที่มุ่งมั่นจะสร้างให้เป็นองค์กรที่สามารถดึงดูด และรักษาบุคคลากรที่มีคุณภาพเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย
ความก้าวหน้าที่ชัดเจน (Clear Career) การชื่นชมผลการปฎิบัติงาน (Performance Recognition) การพัฒนาศักยภาพที่ดีที่สุด (Best Development) และการสร้าง
วัฒนธรรม Make THE Difference (Make THE Difference Culture)
คู่ค้า
ธนาคารให้ความส�ำคัญในการท�ำธุรกิจร่วมกับคู่ค้า ด้วยการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีต่อกันอย่างยาวนานและยั่งยืน โดยได้ก�ำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่าง
ชัดเจนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันในทุกๆ ด้าน
เจ้าหนี้
ธนาคารมีนโยบายในการรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โดยควบคุมดูแลให้มีการช�ำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยอย่างครบถ้วนตามก�ำหนดเวลา อีกทั้ง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินอย่างเคร่งครัด โดยไม่ใช้เงินกู้ยืมไปในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดท�ำรายงานข้อมูลสารสนเทศต่างๆ
ที่เจ้าหนี้พึงทราบให้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อสร้างความมั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการช�ำระหนี้ที่ดีของธนาคาร
คู่แข่งขัน
ธนาคารด�ำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานการแข่งขันอย่างเสรีโดยชอบธรรม ตรงไปตรงมา มีจริยธรรม ไม่ท�ำลาย ท�ำให้เสียหาย ขัดขวาง กีดกัน หรือจ�ำกัดการประกอบธุรกิจของ
คู่แข่งขัน อีกทั้งยังพร้อมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของธนาคารพาณิชย์โดยรวมร่วมกับสถาบันการเงินอื่นๆ ร่วมกับสถาบันการเงินอื่นๆ ในการสร้างความเข้มเเข็งให้กับ
ตลาดการเงินของไทย
หน่วยงานทางการ
ธนาคารให้ความเคารพและยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือต่อหน่วยงาน
ทางการเป็นอย่างดี
นอกจากนี้ ธนาคารยังพร้อมให้ความร่วมมือที่จะส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญของประเทศ โดยมีมาตรการต่างๆ ที่ชัดเจนตามมาตรฐาน
สากล เช่น การปฏิบัติตามกฏหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น
โดยสรุป ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ดังที่ได้กล่าวมา ธนาคารมีหลักการในการด�ำเนินการ 8 ประการ ดังนี้
(1) การประกอบกิจการเพื่อความเป็นธรรม
ธนาคารมีนโยบายเพื่อให้มีความโปร่งใสในการประกอบกิจการ รวมถึงการบริหารจัดการ การติดต่อการค้า สร้างความเชื่อถือมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด และมี
การจัดการที่ดีในการบริหารข้อมูลด้านการค้าที่เป็นความลับ มีการพัฒนานโยบายและกระบวนการที่จะจัดการกับการประกอบการการค้าและบริการอย่างเป็นธรรม
(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญในการมีนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต (Anti Fraud Policy) ที่เข้มงวดเพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากการกระท�ำทุจริต โดยมี
การก�ำหนดมาตรการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในธนาคาร รวมถึง
ป้องกันมิให้บุคคลภายนอกมาใช้ธนาคารเป็นเครื่องมือในการกระท�ำความผิดทางกฎหมาย ดังนี้
2.1 การก�ำหนดและมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
2.2 การก�ำหนดมาตรการและการควบคุมเพื่อเพิ่มการป้องกันและการตรวจจับทุจริต
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2.3 การสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการทุจริตเพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ของธนาคารในการร่วมกันและประสานงานการด�ำเนินกิจกรรมป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
2.4 การก�ำหนดมาตรการเพื่อปลูกฝังการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกหน่วยงานของธนาคาร
2.5 การก�ำหนดมาตรการเพื่อสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการทุจริตแก่ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงก�ำหนดสิ่งที่คาดหวังจากผู้บริหารและพนักงาน
นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความส�ำคัญในการห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการตกลงทางธุรกิจใดๆ ทั้งกับภาครัฐและเอกชน
(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
การละเมิดสิทธิมนุษย์ชน (Human Rights) เป็นเรื่องที่ธนาคารให้ความใส่ใจต่อสิทธิอันพึงมีพึงได้อย่างเท่าเทียมกันของพนักงาน พร้อมทั้งไม่กระท�ำการที่เป็นการเลือก
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งด้วยเพราะความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ การศึกษา สถาบัน เพศ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล และฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมพนักงานในการพัฒนาศักยภาพและทักษะของตนเอง มีการบริหารจัดการพนักงานสัมพันธ์ และการจัดท�ำนโยบายด้านผลประโยชน์และ
ค่าตอบแทน สนับสนุนการจัดสิ่งแวดล้อมในการท�ำงานที่ดี เช่น ชมรม และกิจกรรมในกลุ่มพนักงาน
(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ธนาคารมีนโยบายในการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางถือเป็นพันธกิจขององค์กรที่ธนาคารให้ความส�ำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วน และบริการที่มี
คุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และช่วยขจัดปัญหาและอุปสรรคที่ลูกค้าต้องเผชิญ รวมถึงท�ำความเข้าใจในแต่ละกลุ่มลูกค้า เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และ
บริการที่ให้คุณค่าอย่างแท้จริงต่อลูกค้าต่อไป
(6) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
การสนับสนุนการด�ำเนินการของชมรมเพื่อสังคมต่างๆ รวมถึงการด�ำเนินนโยบายในการก�ำหนดให้มีมาตรฐานการท�ำงานที่มีความปลอดภัยในสถานที่ท�ำงาน ล้วนเป็น
เรื่องที่ธนาคารให้การส่งเสริมเพื่อการพัฒนาชุมชน และครอบครัวของพนักงานให้มีชีวิตในการท�ำงานที่ดี
(7) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ธนาคารให้ความส�ำคัญในการมีส่วนช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจากการวางนโยบายด้านสินเชื่อที่มีความระมัดระวังถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการจัดการอาคารและสถานที่ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องตามหลักการของ United Nation Global Compact (UNGC) เพื่อลดภาระ
การท�ำลายสิ่งแวดล้อม
(8) นวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม
เป้าหมายของธนาคารคือการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ที่เป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างอย่างเข้าใจ และสนับสนุน
การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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จากหลักการทั้ง 8 ประการที่กล่าวมา สามารถสรุปการด�ำเนินการตามหลักการกับผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารได้ ดังนี้
หลัก 8 ประการการ /
ผู้มีส่วนได้เสีย

การประกอบ การต่อต้าน
กิจการด้วย การทุจริต
ความเป็นธรรม คอร์รัปชัน่

การเคารพ
การปฏิบัติต่อ ความรับ
สิทธิมนุษยชน แรงงานอย่าง ผิดชอบ
เป็นธรรม
ต่อผู้บริโภค

การร่วม
พัฒนาชุมชน
หรือสังคม

การดูแล
รักษา
สิ่งแวดล้อม

นวัตกรรม
และเผยแพร่
นวัตกรรม

ผู้ถือหุ้น
ลูกค้า
พนักงานธนาคาร
หุ้นส่วนทางธุรกิจ
เจ้าหนี้
คู่แข่งขัน
ผู้ลงทุน
หน่วยงานทางการ

2. รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจ�ำปี พ.ศ. 2557 เพื่อเปิดเผยการด�ำเนินการของธนาคารที่มีความเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมการด�ำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2557 และการรายงานอ้างอิงมาตรฐานตามรูปแบบของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557
เนื้อหาของรายงานประกอบด้วยการให้ข้อมูลจากหน่วยงานในธนาคารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อรายงานนั้นๆ โดยหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บรรษัทภิบาล, ทรัพยากร
บุคคล, กฎหมาย, บริหารความเสี่ยง, ก�ำกับการปฏิบัติงาน และกิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน

3. รายละเอียดการด�ำเนินงาน
การด�ำเนินงานตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานรายวันของธนาคาร โดยยึดตามหลักการด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
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3.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
ธนาคารด�ำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายที่เน้นความถูกต้องและความเป็นธรรม โดยส่งมอบผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และมีการให้บริการทางการเงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ธนาคารมีหลักเกณฑ์สินเชื่อที่โปร่งใสชัดเจน ตรวจสอบได้โดยมีโครงสร้างการกลั่นกรองและตรวจสอบอย่างเหมาะสม ภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ธนาคาร และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานสากล และมีโครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ การตรวจสอบ การสอบทานสินเชื่อ การสอบทานการปรับโครงสร้าง
สินเชื่อ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าธนาคารมีการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีข้อก�ำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างต้องรับประกันและไม่กระท�ำการใดๆ ที่ฝ่าฝืนสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่นทุกขั้นตอนการผลิต
สินค้าหรือบริการที่สั่งซื้อ/สั่งจ้าง หากผู้ขาย/ผู้รับจ้างท�ำผิดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าปรับ ค่าธรรมเนียม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกอย่างแก่บุคคลที่สาม นอกจากนั้น
ผู้ขาย/ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบสินค้า/บริการโดยสินค้า/บริการที่ส่งมอบต้องเป็นชนิด จ�ำนวน คุณภาพ และมีลักษณะเดียวกับที่ระบุไว้ตามรายการในใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง เพื่อ
ให้มั่นใจถึงความโปร่งใส ธนาคารมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. พนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหาต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างยุติธรรม ซื่อสัตย์ เป็นอิสระ และโปร่งใส ในการติดต่อและประสานงานกับผู้ขาย
2. ห้ามไม่ให้พนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสมาชิกโดยตรงของครอบครัว ซึ่งมีส่วนได้เสียกับการจัดซื้อและการจัดจ้างไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมร่วมเป็น
ผู้พิจารณาการจัดหาครั้งนั้นๆ เช่น เป็นพนักงาน กรรมการ หุ้นส่วนหรือ ที่ปรึกษาในบริษัทผู้ขาย ไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. ห้ามไม่ให้พนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสมาชิกโดยตรงของครอบครัว รับอามิสสินจ้างจากผู้ขายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของ ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม
หรือสินน�้ำใจ
4. กรณีพนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสมาชิกโดยตรงของครอบครัวจะรับของขวัญ และ/หรือของก�ำนัลจะต้องปฏิบัติตามนโยบายเรื่อง การให้หรือรับของขวัญ
การสังสรรค์รับรอง และการไม่ให้ และการไม่รับสินบน (GIFT, ENTERTAINMENT & ANTI BRIBERY POLICY)
5. พนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสมาชิกโดยตรงของครอบครัว ไม่ควรเป็นผู้ที่ได้กู้เงินจากหรือให้กู้ยืมแก่ผู้ขายปัจจุบันหรือผู้ขายที่ก�ำลังเสนองานต่อธนาคาร
6. พนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดหาต้องไม่เปิดเผยรายชื่อผู้ร่วมคัดเลือกผู้ขาย ราคา ข้อเสนอ หรือข้อมูลด้านเทคนิคของการจัดหานอกเหนือจาก
ข้อมูลสาธารณะ ของผู้เข้าร่วมคัดเลือกให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือผู้เข้าร่วมคัดเลือกรายอื่นทราบ เพื่อป้องกันความไม่โปร่งใสของการคัดเลือกผู้ขาย และ
เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ผู้ขายทุกรายที่ได้เข้าร่วมในการเสนอราคา
3.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ธนาคารให้ความส�ำคัญในเรื่องของการควบคุมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกธนาคาร โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน
ได้เสียของธนาคารทุกฝ่าย ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารก็ ได้มีแนวปฏิบัติในเรื่องการป้องกันความเสี่ยงและด�ำเนินการอยู่แล้ว แต่เพื่อให้การด�ำเนินการด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น
มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นในระยะยาว ธนาคารได้เข้าร่วมลงนามในค�ำประกาศเจตนารมณ์ที่จะเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Collective
Action Coalition Against Corruption : CAC) และได้ด�ำเนินการจัดท�ำแบบประเมินตนเองเพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ตามข้อก�ำหนดของ CAC เพื่อหาแนวทางในการ
ป้องกันความเสี่ยงในการเกิดคอร์รัปชั่นเพิ่มขึ้นจากแนวปฎิบัติที่ธนาคารมีอยู่ พร้อมทั้งได้จัดท�ำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นขึ้น นอกเหนือจากนโยบายและแนวปฏิบัติ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร และได้ท�ำการสื่อสารให้กรรมการและพนักงานทุกระดับรับทราบและ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่ดครัด เช่นเดียวกับจรรยาบรรณพนักงาน รวมทั้งได้มีการสื่อสารให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ และบุคคลภายนอกผ่าน website ของธนาคาร นอกจากนี้
ยังได้ท�ำการปรับปรุงนโยบายและแนวปฎิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นยิ่งขึ้น เช่น นโยบายการจัดหา
จากการด�ำเนินการข้างต้น ธนาคารจึงมีความพร้อมในการขอการรับรองจาก CAC ซึง่ ปัจจุบนั ธนาคารได้ผา่ นการรับรอง และได้รบั ประกาศนียบัตร ในฐานะสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนฯ (Certificate of Membership) จาก CAC แล้ว เมื่อเดือนตุลาคม 2557 ส�ำหรับแผนการด�ำเนินการต่อไป ธนาคารยังตระหนักในเรื่องการอบรม
ให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถน�ำไปปฎิบัติให้เป็นไปตามนโยบายรวมถึงให้รับทราบถึงระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการ
ด�ำเนินการด้านวินัยในส่วนที่ธนาคารจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือให้ข้อมูลการคอร์รัปชั่น และการด�ำเนินการที่ไม่เป็นไปตามนโยบาย เพื่อให้เกิด
ค่านิยมขององค์กรที่จะต้องปราศจากการคอร์รัปชั่น นอกจากนี้ จะด�ำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการป้องกันมิให้เกิดการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบภายในธนาคารแบบยั่งยืน และเป็นมาตรฐานสากลยิ่งขึ้นต่อไป
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3.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน
ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อความเสมอภาคเท่าเทียมกันของพนักงาน และไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งด้วยเพราะเหตุความแตกต่างในถิ่นก�ำเนิด
เชื่อชาติ ภาษา อายุ การศึกษา สถาบัน เพศ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล และฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
และตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ธนาคารเปิดกว้างในการจัดจ้างพนักงานซึ่งมีความพิการ และได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อีกทั้งได้
ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโอกาสในสังคมต่อไป
3.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ธนาคารได้จัดท�ำนโยบายและ กฎระเบียบ ในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมดังนี้
(1) จัดท�ำ TMB Staff Guidebook ซึ่งประกอบด้วย แนวคิดวัฒนธรรมองค์กร “TMB WAY” เพื่อรวบรวบข้อมูลที่ส�ำคัญซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในธนาคาร
รวมถึงข้อมูลสิทธิและหน้าที่ของพนักงาน โดยพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จาก HR Website และได้จัดท�ำรูปเล่มส�ำหรับพนักงานที่เข้าใหม่ทุกท่านอีกด้วย
(2) ยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วย พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 พรบ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 พรบ.ประกันสังคม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2550 โดยธนาคารมีการจัดท�ำระเบียบและข้อก�ำหนดที่สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าวเพื่อบังคับใช้ภายในธนาคาร เช่น เรื่อง วัน-เวลา
		 ท�ำงาน/เวลาพัก/วันหยุด/วัน-สถานที่จ่ายค่าจ้าง ตามปกติ/ค่าล่วงเวลา/ค่าท�ำงานในวันหยุด/การลา/วินัยและการลงโทษทางวินัย/การร้องทุกข์/การเลิกจ้างและ
จ่ายค่าชดเชย เป็นต้น
(3) ธนาคารมองเห็นคุณค่าและความสามารถของพนักงานทุกคน โดยมีนโยบายให้ค่าตอบแทนโดยรวม (Total Compensation) โดยให้ผลตอบแทนตามผลประกอบการ
ธนาคารและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (Pay- for- Performance) เพื่อเป็นการสร้างโอกาสความก้าวหน้าและแรงจูงใจให้กับพนักงานตามผลการปฏิบัติงานและ
ตามความรู้ความสามารถ นอกจากนี้ในทุกปีธนาคารจะเปรียบเทียบอัตราเงินเดือนให้เทียบเคียงกับตลาด
(4) ธนาคารจัดให้มีสวัสดิการพื้นฐานเพื่อช่วยเหลือพนักงานในการท�ำงานและด�ำเนินชีวิต เช่น กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กองทุนประกันสังคม
สวัสดิการเงินกู้ การรักษาพยาบาล ฯลฯ
(5) ธนาคารส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเรียนรู้และรู้จักตัวเอง เพื่อสามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่งานที่เหมาะสมในธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกสังกัด
พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมและแหล่งความรู้เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาตนเอง อาทิ การอบรมทั้งภายในและนอกองค์กรให้กับพนักงานอย่างทั่วถึง มี Knowledge 		
Management ที่รวบรวมความรู้ด้านต่างๆ ให้ค้นคว้าเพิ่มเติม มี E- learning ให้พนักงานศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง มีโครงการ “CAREER by ME” และ ระบบ
Job Search ส�ำหรับการค้นหาต�ำแหน่งงานที่น่าสนใจภายในองค์กร เพื่อให้การวางแผนในการพัฒนาตนเองไปสู่ความก้าวหน้าทางอาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(6) ธนาคารต้องการส่งเสริมพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงานเตรียมส่งให้มีการก้าวสู่หน้าที่ระดับสูงขึ้นต่อไปในการท�ำงาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง โดยปรับปรุงเนื้อหารูปแบบและวิธีการฝึกอบรมให้ทันสมัยเสมอ เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีทักษะความรู้ความจ�ำเป็นใน
การท�ำงาน นอกจากนั้นธนาคารยังเสริมสร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ปลุกจิตส�ำนึกและสร้างทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร กระตุ้นให้พนักงานร่วมกันสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ
(7) การสื่อสารกับพนักงาเป็นเรื่องที่ธนาคารมองเห็นความส�ำคัญอย่างยิ่งยวด โดยจัดให้มี HR Message และ HR Website ให้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ธนาคารและพนักงาน หรือพนักงานด้วยกันเองสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท�ำงานที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้พนักงานศึกษาข้อมูลได้ด้วยตนเอง
อย่างสะดวก ท�ำให้มีเวลาในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารได้มากขึ้น
3.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพื่อให้
ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งธนาคารให้ความส�ำคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนครบถ้วน ตรงไปตรงมาและให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจก่อนที่จะ
พิจารณาและตัดสินใจด้วยตนเอง ในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของธนาคาร โดยธนาคารได้ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ปรับปรุงการบริหารจัดการความสัมพันธ์ต่อลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยมีช่องทาง
ในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น ทีเ่ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือความเห็นต่างๆ มาเพือ่ แก้ ไขปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึงการปฏิบตั งิ าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้น
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ธนาคารเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยยึดหลัก TMB Way ซึ่งเป็นรากฐานส�ำคัญที่ช่วยให้พนักงานทุกคนสามารถน�ำศักยภาพการท�ำงานของตนออกมาใช้อย่างเต็มที่
ด้วยหลักการดังกล่าว ธนาคารได้ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ธนาคารน�ำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ที่ดีมีความหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็น
อย่างดี ในรูปแบบของแบรนด์ Make THE Difference มีแนวทางในการท�ำงานที่ได้สื่อสารให้พนักงานได้รับทราบและส่งเสริมให้เป็นแนวปฏิบัติดังนี้
(1) ท้าทายสิ่งที่เป็นอยู่เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
(2) รู้จักธุรกิจของเราเป็นอย่างดี และมุ่งมั่นท�ำให้ส่วนงานที่เรารับผิดชอบได้มาตรฐานระดับโลก
(3) เข้าใจความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้านและคิดค้นค�ำตอบที่ดีกว่าเพื่อตอบสนองความต้องการที่ลูกค้าอาจไม่เคยนึกถึงมาก่อน
(4) สร้างคุณค่าโดยรวมให้สูงขึ้น กว่าเดิมส�ำหรับทุกฝ่าย
(5) ไม่ท�ำให้ลูกค้าเข้าใจผิด
(6) ท�ำทุกอย่างให้เป็นเรื่องง่ายเสมอ
ดังนั้น พนักงานทุกคนในธนาคารจะพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุด รวมไปถึงการส่งมอบประสบการณ์ในแบบเฉพาะของ TMB ให้แก่
ลูกค้า โดยทางธนาคารจะมีการวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ แล้วน�ำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับใช้ ในการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ธนาคาร
ต้องการสื่อสารการตลาดที่มีความง่ายและโปร่งใสและได้รับการตอบสนองอย่างดีจากลูกค้าตลอดมา เช่น การยกระดับสิทธิประโยชน์ของผู้ ใช้บัญชีทีเอ็มบีโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางธนาคารเปิดช่องทางการติดต่อส�ำหรับลูกค้าที่มีปัญหาหรือข้อติดขัดในการใช้บริการ โดยให้บริการและแก้ ไขให้ลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
1558 และส�ำหรับการร้องเรียนที่เป็นการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) ที่เป็นความลับ ธนาคารยังมีระบบรับการร้องเรียนตรงถึงหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลซึ่งจะด�ำเนินการ
อย่างเคร่งครัดในการปกป้องข้อมูลที่ได้รับแจ้งมา
จะเห็นได้ว่าธนาคารได้ด�ำเนินการวางมาตรฐานการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วยการพัฒนา Branded Customer Experience
3.6 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
ธนาคารส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม โดยวิธีการต่างๆ ดังนี้
(1) สนับสนุนการจัดตั้งชมรมต่างๆ ประกอบด้วยชมรมเกี่ยวกับกีฬา พุทธศาสนา และสันทนาการต่างๆ เพื่อให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความสนใจ และให้
ผ่อนคลายไปกับกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างสมดุลให้กับการท�ำงานและชีวิตส่วนตัว สร้างความสุขให้เกิดในที่ท�ำงาน
(2) จัดท�ำโครงการส�ำรวจและเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา โดยสร้างบรรยากาศให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ในการปรับปรุงบรรยากาศการท�ำงาน และสร้างให้เกิดความผูกพันภายในหน่วยงาน
ส�ำหรับการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคมที่นอกเหนือจากการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร มีรายละเอียดดังปรากฎในหัวข้อ กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3.7 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ด้วยการมองเห็นความส�ำคัญด้านสิ่งแวดล้อมของโลกที่มีความส�ำคัญเพิ่มขึ้น ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญของผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เป็นผลโดยตรง
จากการใช้พลังงานของธนาคาร และจากทรัพยากรอื่นที่มีความจ�ำเป็นต่อธุรกิจประจ�ำวัน จึงสนับสนุนการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สังคมสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
เศรษฐกิจมีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
โดยธนาคารมีนโยบายไม่ท�ำธุรกิจกับลูกค้าที่มีธุรกรรมซึ่งอาจมีผลในด้านความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมและสังคมที่อาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านชื่อเสียงของธนาคาร
ที่ผ่านมาธนาคารได้ตอกย�้ำแนวคิดนี้ด้วยการให้สินเชื่อส�ำหรับลูกค้าธุรกิจ ที่ได้มีการคัดกรองอุตสาหกรรมที่เล็งเห็นว่าอาจจะมีผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมออกจาก
การพิจารณาสินเชื่อ ทั้งนี้ ธนาคารมีความตั้งใจจะพัฒนาบทบาทด้านนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป
นอกจากนี้ ธนาคารได้ด�ำเนินการก่อตั้งโครงการหลายโครงการ ที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของ United Nation Global Compact (UNGC) ในการจัดการอาคารของ
ธนาคาร และริเริ่มพัฒนาการโครงการต่างๆ ในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง โดยมีหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริการส่วนกลางเป็นผู้รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
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ทั้งนี้ ธนาคารได้ริเริ่มโครงการ Blue Planet ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนี้
• โครงการปรับปรุงลิฟต์ และระบบมาตรฐานเบื้องต้นส�ำหรับอาคารส�ำนักงานใหญ่ เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า การระบายความร้อนสู่ชั้นบรรยากาศ และลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
• โครงการระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย เป็นระบบที่ช่วยบ�ำบัดน�้ำเสียให้สะอาดอีกครั้งก่อนระบายออกจากอาคาร
• โครงการประหยัดไฟฟ้า โดยการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างชนิดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED พร้อมทั้งติดตั้งระบบปิดไฟอัตโนมัติหลังเวลา 18.00 น.
• โครงการรีไซเคิลกระดาษ ธนาคารบริจาคกระดาษในส�ำนักงานให้กับบริษัทเอกชนเพื่อน�ำไปรีไซเคิลเพื่อใช้ประโยชน์
ธนาคารมุ่งมั่นที่จะพิจารณาและปรับปรุงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม จากการด�ำเนินธุรกิจหลักของธนาคารและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาการจัดการทางด้านสิ่ง
แวดล้อมเป็นไปอย่างเหมาะสม และป้องกันการด�ำเนินการที่จะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม
3.8 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�ำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
องค์กรธุรกิจต่างๆ หันมาให้สนับสนุนและดูแลผลกระทบอันจะเกิดขึ้นกับชุมชน ไม่ว่าจากการด�ำเนินธุรกิจขององค์กรในทางตรงและทางอ้อม ซึ่งธนาคารก็เป็นหนึ่งในองค์กร
ที่มีความตระหนักในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้สังคมดีขึ้น จากการยึดมั่นในแบรนด์
Make THE Difference ที่จะสร้างความแตกต่างให้แก่สังคมด้วยนวัตกรรมของธนาคารอย่างต่อเนื่อง
Make THE Difference ซึ่งเป็นภาพลักษณ์องค์กรใหม่ที่ธนาคารน�ำเสนอกับลูกค้าเพื่อยืนยันความตั้งใจที่จะน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่แตกต่างนั้น ถือเป็น
ปฏิญาณเและแนวทางการท�ำงานอันความตั้งใจจริงจากธนาคารที่ต้องการส่งมอบสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ที่สุดให้แก่สังคมและลูกค้าทุกกลุ่มของธนาคาร ไม่ว่าจะผ่านจาก
การให้บริการของพนักงาน หรือจะเป็นผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ทั้งบัญชีเงินฝากหรือสินเชื่อก็ตาม ดังตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาส�ำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ
ธุรกิจและลูกค้าบุคคลมีดังนี้
ลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME):
ธนาคารเป็นธนาคารพาณิชย์ ไทยแห่งแรกๆ ที่พร้อมตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) โดยเชื่อว่า SME คือก�ำลังหลักที่ช่วย
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่หลายแห่งยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางการเงินของ SME ได้ดีเท่าที่ควร
เพราะธนาคารเห็นความส�ำคัญของการพัฒนาประสิทธิภาพของธุรกิจตลอดทั้ง Supply Chain จึงจัดตั้งโครงการ TMB Efficiency Improvement for Supply Chain
เพื่อพัฒนากระบวนการธุรกิจทั้งหมดของลูกค้าโดยการแก้ปัญหาทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติผ่านบทเรียนและกิจกรรมการสอน โดยมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญชั้นน�ำในแวดวง
อุตสาหกรรมมาให้ค�ำแนะน�ำ นอกจากนี้ เจ้าของธุรกิจยังสามารถต่อยอดความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้ เนื่องจากผู้ร่วมโครงการจากอุตสาหกรรมเดียวกันจะถูกจัดให้อยู่ใน
กลุ่มเดียวกัน และเมื่อจบโครงการไปแล้ว ผู้ร่วมโครงการยังสามารถรับค�ำปรึกษาจากคลินิกและเข้าร่วมงานสัมมนาอื่นๆ จากธนาคารได้อีก
นอกจากนี้ ธนาคารยังออกผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของ SME ได้แก่
• สินเชื่อ 3 เท่า 3 ก๊อก ที่ให้ SME เข้าถึงสินเชื่อในวงเงินที่สูงขึ้นและรวดเร็วขึ้น
• สินเชื่อเพิ่มพลัง SME ให้วงเงินกู้ระยะยาว 7 ปีเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ โดยสามารถขอผ่อนช�ำระแต่ดอกเบี้ยได้ ในปีแรก
• One Bank One Account บัญชีธุรกรรมที่ช่วย SME ประหยัดค่าธรรมเนียมและบริการทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ให้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สูง
• บริการรับเช็คตามนัด ช่วยให้ SME ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่สาขาของธนาคารเพื่อน�ำเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก โดยธนาคารจะจัดพนักงานรับ-ส่งเอกสารคอยอ�ำนวย
ความสะดวกให้ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ตกลงกันไว้
• ศูนย์ธรุ กิจสัมพันธ์ TMB SME ให้การดูแล SME เป็นไปอย่างทัว่ ถึง เพิม่ ความสะดวกในการรับบริการ จากธนาคาร โดย SME แต่ละรายจะสามารถติดต่อพนักงานคนเดิม
ที่ดูแลได้ทางโทรศัพท์ อันจะช่วยสนับสนุนการท�ำธุรกิจของลูกค้าให้ด�ำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เสมือนกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีผู้จัดการดูแล
ความสัมพันธ์ (Relationship Manager) คอยให้บริการ
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ลูกค้าบุคคล:
ตลอดการท�ำงานหลายปีที่ผ่านมา ธนาคารได้มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการส�ำหรับลูกค้าบุคคลอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงกับความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด พร้อมกับการลดข้อจ�ำกัดต่างๆ ให้ลูกค้าได้มากที่สุด โดยมีการน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
• บัญชีประหยัดค่าธรรมเนียม (บัญชี No Fee และบัญชีธุรกรรมท�ำฟรี)
เนื่องจากพฤติกรรมการท�ำธุรกรรมทางการเงินของผู้คนในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากท�ำธุรกรรมผ่านช่องทางสาขาของธนาคาร มาเป็นผ่านเครื่องอัตโนมัติและ		
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองมากขึ้น และเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ธนาคารจึงเสนอบัญชีที่ลูกค้า
สามารถท�ำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จากที่ไหนและเวลาใดก็ ได้ โดยไมต้องกังวลกับค่าธรรมเนียมการท�ำ	ธุรกรรมต่างๆ ช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าธรรมเนียม
การโอน ซึ่งธนาคารพยายามเข้าใจและเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในปัจจุบัน
• บัญชีเงินฝากไม่ประจ�ำ
เพราะในอดีต หากลูกค้าต้องการดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราพิเศษ จ�ำเป็นต้องฝากเงินในบัญชีเงินฝากประจ�ำและต้องมีเงินฝากขั้นต�่ำในจ�ำนวนตามที่ธนาคารก�ำหนด
เท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่ก�ำหนดเป็นหลักหมื่นหรือหลักแสนบาท ลูกค้าจะไม่สามารถทยอยออมเงินได้ และหากมีความจ�ำเป็นต้องใช้เงินและถอนเงินก้อนดังกล่าวออกมาก่อน
ครบก�ำหนด ลูกค้าจะเสียสิทธ์ดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษนั้นไป ธนาคารมองเห็นถึงข้อจ�ำกัดในด้านนี้ จึงพัฒนาบัญชีเงินฝากไม่ประจ�ำและดอกเบี้ยสูง ท�ำให้ลูกค้าสามารถ
จัดสรรจ�ำนวนการออมที่เหมาะสมกับตัวเองได้ แล้วจ�ำเป็นต้องใช้เงินเมื่อใด ก็สามารถถอนได้ แม้จะเหลือเงินในบัญชีเพียง 1 บาท ก็ยังคงได้รับดอกเบี้ยสูงเช่นเดิม
• บัตรเครดิต
การที่ลูกค้าจะใช้บัตรเครดิตเพื่อผ่อนซื้อสินค้าหรือบริการใด ต้องพิจารณาว่า มีโปรโมชั่นแบ่งจ่ายกับร้านค้าผู้ ให้บริการหรือไม่ ธนาคารจึงพัฒนาบริการแบ่งจ่าย
ทีเอ็มบี โซกู๊ด 0% 3 เดือนขึ้นมาเพื่อปลดล็อกข้อจ�ำกัดให้ลูกค้าบัตรเครดิตของธนาคารทุกราย โดยไม่ต้องสมัครบริการอื่นเพิ่ม ให้ลูกค้าตัดสินใจได้เองว่า
		การใช้บัตรเครดิตเพื่อซื้อสินค้าครั้งนี้ ยอดนี้ ต้องการท�ำการผ่อนซื้อหรือไม่ บนพื้นฐานว่าต้องไม่เสียดอกเบี้ย คือ 0% เป็นเวลา 3 เดือน เป็นการเพิ่มอ�ำนาจในการ
ใช้จ่ายให้แก่ลูกค้า โดยไม่มีข้อจ�ำกัดเรื่องประเภทร้านค้า ประเภทสินค้า และความถี่ในการใช้บริการ
และในปี 2557 ธนาคารได้น�ำเสนอ ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตอีก 2 ชนิดซึ่งตอบสนองต่อรูปแบบการใช้จ่ายของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเลือกที่จะใช้ข้อเสนอที่ทางธนาคาร
มีโดยทันที หรือลูกค้าสามารถเลือกที่จะเก็บสะสมคะแนนเพื่อใช้ ในข้อเสนอ Loyal points จากธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยังมีบัตร ทีเอ็มบี โซ สมาร์ท บัตรเครดิตที่ให้
ลูกค้ารับเงินคืน 1% เข้าบัญชีเงินฝากไม่ประจ�ำ ทีเอ็มบีดอกเบี้ยสูง
• TMB MF Open Architecture
ธนาคารได้รับฟังและตระหนักถึงความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการอิสรภาพและความหลากหลายในการลงทุนในกองทุนรวม ธนาคารจึงได้จอบโจทย์ของลูกค้าด้วย
“TMB Open Architecture” ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความต้องการที่จะลงทุนในกองทุนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม โดยลูกค้าสามารถ
เลือกลงทุนในกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่อยู่ต่างค่ายต่างสังกัดจากธนาคารได้ ซึ่งทางธนาคารได้ ใช้กรอบการคัดเลือกกองทุนที่มีมาตราฐาน
ระดับสากล ทั้งนี้ ทางธนาคารถือเป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่ได้ด�ำเนินการสอดคล้องกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนให้สถาบันการเงินเริ่มท�ำธุรกิจใน
แบบ Open Architecture Platform เพื่อให้ลูกค้าได้มีทางเลือกที่หลากหลาย และสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินที่จะให้ประโยชน์ในการลงทุนสูงสุดแก่ลูกค้า

4. การด�ำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เนื่องด้วยธนาคารต้องการให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งธนาคาร สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารจึงจัดได้
ตรวจสอบการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารที่เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการป้องกันและพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน กรณีที่ธนาคารถูกตรวจสอบหรืออยู่
ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ว่าการด�ำเนินงานของธนาคารมีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ประการอย่างมีนัยส�ำคัญหรือไม่
โดยการตรวจสอบผลกระทบมีรายละเอียดตามหลักการทั้ง 8 ประการ ดังนี้
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หลักการ

ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ไม่มีกรณีที่เกี่ยวข้อง

การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

ไม่มีกรณีที่เกี่ยวข้อง

การเคารพสิทธิมนุษยชน

ไม่มีกรณีที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

อ้างอิงหัวข้อ ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ไม่มีกรณีที่เกี่ยวข้อง

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ไม่มีกรณีที่เกี่ยวข้อง

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

ไม่มีกรณีที่เกี่ยวข้อง

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

ไม่มีกรณีที่เกี่ยวข้อง

5. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
นอกเหนือจากการด�ำเนินงานของธนาคารตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานรายวันแล้ว ธนาคารยังได้สร้างสรรค์
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
• โครงการไฟ ฟ้า
		โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืนของธนาคารเพื่อเยาวชน เพราะการ “ให้” เพื่อคืนสิ่งดีๆ กลับสู่สังคมเป็นสิ่งส�ำคัญ ธนาคารจึงเปิดศูนย์เยาวชน “ไฟ ฟ้า” แห่งแรกบนถนน
ประดิพัทธ์ ในปี 2553 โดยมุ่งมอบโอกาสและปลูกฝังให้เยาวชนในชุมชนที่มีอายุ 12 – 19 ปี ได้รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ผ่านการเรียนรู้ และการท�ำกิจกรรมสร้างสรรค์
หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ ดนตรี กีฬา คอมพิวเตอร์ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ และการเสริมสร้างทัศนคติในการด�ำรงชีวิต โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ใดๆ นอกจากนี้ โครงการไฟ ฟ้า ยังเป็นเวทีที่ให้เยาวชนได้มีโอกาสท�ำงานร่วมกับชาวชุมชน พนักงานธนาคารและอาสาสมัครบุคคลภายนอก โดยการน�ำความรู้ที่ได้รับ
จากโครงการไฟ ฟ้า ไปสร้างประโยชน์ให้คืนกลับสู่ชุมชนผ่านกิจกรรมเปลี่ยนชุมชนอย่างยั่งยืนที่แต่ละศูนย์ ไฟ ฟ้า ได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันศูนย์ ไฟ ฟ้าเปิด
รองรับเยาวชนในชุมชนต่างๆ แล้ว 3 แห่ง คือ ถนนประดิพัทธ์ ประชาอุทิศ และถนนจันทน์
ในปี 2557 โครงการ “ไฟ ฟ้า” ได้ขยายการเข้าถึงเยาวชนในชุมชน โดยมีเยาวชนที่ได้เข้าร่วมในโครงการมากกว่า 135,000 คนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่ง
เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 30 โดยเยาวชนเหล่านี้ได้ถูกจุดประกายโดยผ่านโปรแกรมการเรียนรู้เชิงศิลปะและทักษะการด�ำรงชีวิตที่เปิดสอนที่ศูนย์ ไฟ ฟ้า ซึ่งในปีนี้
เยาวชนในโครงการไฟ ฟ้า ได้เลือกที่จะส่งความรู้ที่ได้รับจากไฟ ฟ้า สู่ชุมชนของพวกเขาผ่านกิจกรรมเปลี่ยนชุมชนอย่างยั่งยืน (Community Improvement Projects)
ซึ่งเป็นโครงการที่ให้คืนกับชุมชนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในชุมชน โดยมีเป้าหมายสนับสนุนให้ชุมชนเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ในปี 2557
เยาวชนไฟ ฟ้า และชาวชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาทักษะให้กับชุมชนเพื่อน�ำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้

ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
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นอกจากนี้ ในปี 2557 พนักงานธนาคารจากสาขาทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้เข้าร่วมกิจกรรม FAI-FAH In-a-Box โดยได้ ใช้เวลากว่า 1,800 ชั่วโมง ในการ
ท�ำงาน“เปลี่ยน”เพื่อให้ชุมชนที่อยู่ใกล้สาขาธนาคารจ�ำนวน 4 ชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตั้งแต่การวางแผนงาน จุดประกายชาวชุมชนให้เข้าร่วม รวมถึงลงมือเปลี่ยนแปลง
ชุมชนให้ดีขึ้นด้วยกันซึ่งนับเป็นการลงมือเปลี่ยนเพื่อให้ชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืน
• มูลนิธิทีเอ็มบี
		ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการให้คืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน ด้วยปณิธานความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งธนาคารให้การสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จึงได้มอบหมายให้มูลนิธิทีเอ็มบีบริหารและด�ำเนินโครงการไฟ ฟ้า ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างสร้างสรรค์ และ โครงการ Blue Planet ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการ
ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อขยายการให้คืนกลับสู่สังคมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ในปี 2557 มูลนิธิทีเอ็มบีได้มอบเงินบริจาคจ�ำนวนกว่า 2.7 ล้าน
บาท แก่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อเป็นทุนในการผ่าตัดโรคหัวใจให้กับ
เด็กที่เกิดมาพร้อมความบกพร่องด้านหัวใจกว่า 315 ราย ซึ่งเงินบริจาคจ�ำนวนดังกล่าวมาจากรายได้จากการจ�ำหน่ายบัตรกิจกรรม TMB ING Parkrun 2014 การ
แข่งขันเดิน-วิ่งมินิมาราธอน เงินบริจาคจากลูกค้า และจากธนาคารทหารไทย
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ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหลักทรัพย์
จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 41,903,301,555.05 บาท ซึ่งเป็นทุนเรียกช�ำระแล้ว จ�ำนวน 41,494,826,073.60 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญ
จ�ำนวน 43,678,764,288 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท
การออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารทหารไทย ไม่มีการออก Thai Trust Fund
จ�ำนวนหุ้นหรือผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจากการออกตราสารแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)
NVDR คือ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ออกโดย “บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด (Thai NVDR Company Limited)” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่		
จัดตั้งขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือ NVDR สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) ได้เสมือนลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน
ทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือใบส�ำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุม
ผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Delisting) ดังนั้น หากมีการน�ำ
หุ้นของธนาคารไปออก NVDR เป็นจ�ำนวนมาก จะท�ำให้จ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของธนาคารลดลง และสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 24 เมษายน 2557 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นครั้งหลังสุด เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานปี 2556 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
มีหุ้นของธนาคารเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงส�ำหรับการออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt: NVDR)
จ�ำนวน 3,889,068,312 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 8.90 ของหุ้นสามัญที่ออกและช�ำระแล้วของธนาคาร อนึ่ง จ�ำนวนหุ้นของธนาคารที่น�ำไปออก NVDR ไม่อยู่ในความ
ควบคุมของธนาคาร ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดย NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ www.set.or.th/nvdr

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร
ธนาคารก�ำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะของธนาคาร โดยค�ำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงความ		
เพียงพอของเงินกองทุนและการจัดสรรเงินส�ำรองต่างๆ ของธนาคาร ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลของธนาคารต้องเป็น
ไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.31/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส�ำรองของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 ที่ก�ำหนด		
ว่า ในระหว่างเวลาที่สถาบันการเงินยังไม่ได้ตัดสินทรัพย์ที่เสียหายออกจากบัญชีหรือยังกันเงินส�ำรองส�ำหรับสินทรัพย์ และภาระผูกพันที่อาจเสียหายและไม่เสียหายไม่		
ครบทั้งจ�ำนวน สถาบันการเงินจะจ่ายเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นมิได้ และตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 21/2555 เรื่อง ข้อก�ำหนด		
เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน หมวด 8 นโยบายการจ่ายเงินปันผล ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ที่ก�ำหนดว่าสถาบันการเงินไม่ควรน�ำก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
หรือไม่มีกระแสเงินสดรับจริงมาใช้ ในการจ่ายเงินปันผล เช่น ก�ำไรที่เกิดจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้า (Mark to Market) และก�ำไรที่เกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภท
สินทรัพย์ทางการเงิน เป็นต้น และสถาบันการเงินไม่ควรน�ำก�ำไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สินที่มิได้มีการซื้อขายจริง ซึ่งมีผลท�ำให้สถาบันการเงินมีก�ำไรสูงกว่าหรือขาดทุน
ต�่ำกว่ากรณีปกติมาใช้ ในการจ่ายเงินปันผล เช่น ก�ำไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สินรอการขายของสถาบันการเงินที่มีเงื่อนไขให้สถาบันการเงินสามารถซื้อคืนหรือมีสิทธิ
ซื้อคืนทรัพย์สินนั้นได้ ในอนาคต เป็นต้น
ทั้งนี้ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 12/2555 ซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก�ำหนดให้ธนาคารด�ำรงเงิน
กองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ด�ำรงเงินกองทุนเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากเกณฑ์การด�ำรงเงินกองทุน
ขั้นต�่ำของธปท. ทั้งนี้ ในการด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มข้างต้นนั้น หากธนาคารพาณิชย์ ไม่สามารถด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มตามที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก�ำหนด ให้ธนาคารพาณิชย์เก็บสะสมเงินก�ำไรสุทธิบางส่วนหรือทั้งหมดตามสัดส่วนที่ก�ำหนด โดยจ�ำกัดวิธีการจัดสรรก�ำไรสุทธิของธนาคารพาณิชย์ 		
(Earning distribution) ได้แก่ การจ่ายเงินปันผล แม้ว่าจะยังไม่มีผลบังคับใช้จนกว่าจะถึงปี 2559 อย่างไรก็ตาม ธนาคารมุ่งที่จะด�ำรงเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่สูงกว่าเงิน
กองทุนส่วนเพิ่มที่ต้องด�ำรงเพิ่มเติม ตามแผนการด�ำรงเงินกองทุนของธนาคาร และนโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทนั้น เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทย่อยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการและแผนงานธุรกิจของแต่ละบริษัทและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นของธนาคารสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลจากผลการด�ำเนิน
งานปี 2556 มีดังนี้
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จ�ำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)

ร้อยละ

กระทรวงการคลัง

11,364,282,005

26.02

ING Bank N.V.

10,970,893,359

25.11

3,889,068,312

8.90

HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

908,039,688

2.08

DBS BANK

865,000,000

1.98

นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ

840,000,000

1.92

State Street Bank Europe Limited

802,224,873

1.84

กองทัพบก

546,499,860

1.25

บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

336,867,474

0.77

Chase Nominees Limited 50

275,375,900

0.63

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด

ที่มา : ข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 24 เมษายน 2557 ซึ่งจัดท�ำโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้จาก www.set.or.th

ในกรณีบริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)
-ไม่มี-
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ธนาคารทหารไทย จ� ำ กั ด (มหาชน) รายงานประจ� ำ ปี 2557

การควบคุม
ภายใน
ความเห็นของคณะกรรมการต่อการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายและทิศทางการด�ำเนินงานของธนาคาร โดยให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
โดยเฉพาะการจัดโครงสร้างองค์กรที่ดี การแบ่งแยกหน้าที่ และการก�ำหนดอ�ำนาจและระดับในการอนุมัติรายการเพื่อความมั่นใจว่าผลประโยชน์ของลูกค้าและธนาคารได้รับ
การดูแลอย่างเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ท�ำหน้าที่ก�ำกับ
ดูแลระบบการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบได้ตรวจสอบการด�ำเนินงานของธนาคารและ
รายการระหว่างกัน หน่วยงานตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาผลการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของธนาคาร ซึ่งน�ำเสนอโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารตรวจสอบ ในการประเมินผลดังกล่าว ผู้ตรวจสอบได้พิจารณาระบบการควบคุมภายใน
ของธนาคารตามองค์ประกอบส�ำคัญ 5 ประการ ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
คณะกรรมการธนาคารรับทราบสถานะของระบบการควบคุมภายในของธนาคาร และได้ติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมของระบบการควบคุมภายใน
โดยฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้แนะน�ำให้ฝ่ายบริหารแก้ ไขการด�ำเนินงานตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบอย่างจริงจัง และรายงานความคืบหน้า
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�ำ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ำกับดูแลการฏิบัติงานของธนาคาร
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้ง นางสาวธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้ง ม.ล.อยุทธ์ ไชยันต์ ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
(รายละเอียดเพิ่มเติมของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ จ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่บริหารและ
พนักงานธนาคาร ได้ปฏิบัติภารกิจตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยสรุปสาระส�ำคัญ ดังนี้
1. สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร
4. สอบทานให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร รวมทั้ง
พิจารณารายงานก�ำกับดูแลของหน่วยงานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance function) โดยได้ ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการก�ำชับให้พนักงานปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
5. พิจารณาคัดเลือก และเสนอให้คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปี รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบการว่าจ้าง
หรือการท�ำข้อตกลงกับผู้สอบบัญชีในภารกิจอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี
6. ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของธนาคารอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การอนุมัติแผนงานการตรวจสอบและประเมินผลการด�ำเนินงานด้านการตรวจสอบ
ภายในของธนาคาร ดูแลให้สายงานตรวจสอบสามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ และมีทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามข้อก�ำหนดของทางการ
7. ทบทวนและติดตามข้อสังเกตของทางการ ผู้ตรวจสอบภายนอกและภายใน เพื่อให้แน่ใจว่ามีมาตรการแก้ ไขอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 14 ครั้ง ในระหว่างปี 2557 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้รายงานไว้ ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้น และการ
จัดการในรายงานประจ�ำปี โดยรวมคณะกรรมการตรวจสอบได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินงานและความร่วมมือด้วยดีจากฝ่ายจัดการของธนาคาร ทั้งได้เชิญผู้เกี่ยวข้อง
เข้าชีแ้ จงในทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามและรับฟังค�ำชีแ้ จงจากผูบ้ ริหารและผูส้ อบบัญชีในเรือ่ งความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน
และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ารายงานการเงินดังกล่าว มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระ
ส�ำคัญ และเชือ่ ถือได้ ตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้ผา่ นการตรวจสอบว่ามีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล ซึง่ โดยส่วนใหญ่
เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระใน
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีภายนอกในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้พิจารณาถึงการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ตรวจสอบบัญชีเห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลัก
เกณฑ์ของทางการ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบในการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจ�ำปี 2558 ต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีต่อไป
ระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการของธนาคารโดยทั่วไปอยู่ในระดับดีและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจและปัจจัยความเสี่ยงของสภาวะแวดล้อม ธนาคารยังคงให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติและการบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง ให้การฝึกอบรมที่จ�ำเป็นแก่พนักงาน รวมทั้ง
กระบวนการติดตามตรวจสอบ การระบุสาเหตุของปัญหา มาตรการแก้ ไข และมาตรการทางวินัยต่อผู้ที่รับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบัติบังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เน้นย�้ำให้ฝ่ายบริหารแก้ ไขการด�ำเนินงานตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบอย่างจริงจัง และรายงานความคืบหน้า ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจ�ำ

นายสิงหะ นิกรพันธุ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 4 ท่าน
โดยเป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 2 ท่าน ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร โดยมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องส�ำคัญตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการธนาคาร ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ด้านสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาฯ สนับสนุนคณะกรรมการธนาคารในการก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง พิจารณาและเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของธนาคารและผู้บริหารระดับสูง ก�ำหนดโครงสร้างและนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึง
พิจารณาจ�ำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนดูแลพนักงานทุกระดับชั้นให้ ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ ก�ำหนด
แนวทางการประเมินผลงานของคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยได้พิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และการเพิ่มมูลค่าของ
ส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด�ำเนินการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร โดยค�ำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ อีกทั้งยังให้ความส�ำคัญกับขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลผู้ ได้รับการเสนอชื่อก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อพิจารณาอนุมัติและขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด�ำเนินการ
พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมของภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

ด้านบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด�ำเนินการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร และจรรยาบรรณกรรมการ และจรรยาบรรณพนักงานให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการตามมาตรฐานสากลของ
ASEAN CG Scorecard
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ช่วยเหลือคณะกรรมการธนาคารในการก�ำกับดูแลธนาคารเพื่อให้การปฏิบัติงาน และการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารเป็นไปตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารและเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
ธนาคารให้ทราบถึงจรรยาบรรณธนาคาร นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ คือ การทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวทางการปฏิบัติงาน
อย่างสม�ำ่ เสมอ ตลอดจนเสนอแนะข้อก�ำหนดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักการและจริยธรรมธุรกิจ รวมทัง้ พิจารณาแนวปฏิบตั ใิ นเรือ่ งการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องสถาบันต่างๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อน�ำแนวปฏิบัติต่างๆ มาปรับใช้กับธนาคารอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการสรรหาฯ มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ธนาคารได้ ให้ความส�ำคัญและมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการด�ำเนินงาน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี อันจะเป็นปัจจัยในการส่งเสริมให้ธนาคารสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและเป็นองค์กรที่มีความยั่งยืนตลอดไป

นายราเชนทร์ พจนสุนทร
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
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รายงานความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการต่ อ รายงานทางการเงิ น

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคาร เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของธนาคาร งบการเงินดังกล่าวส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามหลักความระมัดระวังและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ และใช้ ดุลยพินิจและประมาณการตามความจ�ำเป็นอย่างรอบคอบ
และสมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีและด�ำรงไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการก�ำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของธนาคาร และป้องกันความเสี่ยงจากการด�ำเนินงาน หรือ
การด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งสิ้น เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างครบถ้วน เพียงพอและเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฎไว้ ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว
คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของธนาคารมี ความเพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อ
ความเชื่อถือได้ของงบการเงินของธนาคาร ส�ำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
ประธานกรรมการธนาคารฯ
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รายงานของ
ผู้สอบบัญชี
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รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบกระแสเงินสดรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี
ที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของ
กิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้ง
การประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของธนาคารทหารไทย
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 18 กุมภาพันธ์ 2558
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ที่ตั้งสาขาในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล
ข้ อ มู ล ณ 31 ธั น วาคม 2557

สาขา

รหัส

โทรศัพท์

โทรสาร

กระทรวงกลาโหม

02

222-1215, 222-1218, 224-4197

224-7407

กรุงเกษม

02

222-5158, 222-5159, 222-7801, 222-5724, 222-3504

222-5667

กล้วยน�้ำไท  

02

712-4048, 712-4049, 712-4051

712-4050

กองบัญชาการกองทัพไทย

02

575-6425, 575-6426

575-6427

กองบัญชาการกองทัพบก

02

280-1825, 280-1799

280-1537

กองบัญชาการกองทัพเรือ

02

891-0052, 891-0053, 891-0054, 891-0055

ทุกเลขหมาย

กองบัญชาการกองทัพอากาศ

02

531-8560, 531-8561, 531-8562

531-2427

คลองจั่น

02

377-1370, 377-9636, 377-9737, 375-7872, 375-7871

377-1360

คลองเตย

02

249-1831, 249-6067, 249-1619, 249-1518

240-2237

จรัลสนิทวงศ์

02

424-5520, 424-5521, 882-4548, 882-4549

435-2393

จามจุรีสแควร์

02

160-5212, 160-5213, 160-5214, 160-5215, 160-5216

160-5215-6

ช่องนนทรี

02

285-3939, 285-3940, 285-3941, 285-3942

285-3943

โชคชัย 4
02
538-3125, 538-3126, 539-2615, 933-2745, 933-2746, 538-8412
538-3125-6
					
ซอยหลังสวน
02
652-2092, 652-2093, 652-2094, 652-2313
652-2095
ซีคอน บางแค

02

458-2976, 458-2977

458-2978

ซีคอนสแควร์

02

721-9560, 721-9561, 721-9562

721-9563

เซ็นทรัล บางนา

02

745-7263, 745-7264, 745-7265

ทุกเลขหมาย

เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

02

433-1386, 433-1387

433-1390

เซ็นทรัล พระราม 2

02

872-4564, 872-4565

872-4566

เซ็นทรัล พระราม 3

02

213-0803, 213-0804, 213-0805

ทุกเลขหมาย

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 9

02

160-2947, 160-2948,

160-2949

เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

02

937-0356, 937-0357

937-0358

เซ็นทรัลเวิลด์

02

646-1284, 646-1285

646-1286

เดอะคริสตัล

02

515-0992, 515-0993

515-0994

เดอะไนน์ ถนนพระราม 9

02

716-7962, 716-7963

716-7964
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สาขา

รหัส

โทรศัพท์

โทรสาร

เดอะพาซิโอ ลาดกระบัง

02

346-4457, 346-4458

346-4459

เดอะแพลทินั่ม แฟชั่นมอลล์

02

121-9241, 121-9242

121-9243

เดอะมอลล์ 3 รามค�ำแหง

02

319-1401, 319-1402, 319-1403

ทุกหมายเลข

เดอะมอลล์ ท่าพระ

02

477-8076, 477-8077

477-8073

เดอะมอลล์ บางกะปิ

02

704-7727, 704-7728

704-7729

เดอะมอลล์ บางแค

02

454-9433, 454-9434

803-8325

ตรีเพชร

02

221-6841, 224-1921, 224-4281, 221-1371, 224-3819, 221-2908,
224-9196

221-8706

ตลาดถนอมมิตร วัชรพล

02

347-0157, 347-0158

347-0159

ตลาดน้อย

02

235-1720, 235-1721, 235-3437, 236-1004, 236-0998

235-3436

ตลาดพงษ์เพชร

02

589-3228, 953-3901, 953-3902, 953-3904, 953-3905

953-3906

ตลาดพลู

02

465-2322, 465-9955, 465-9949, 465-9956

ทุกเลขหมาย

ตลิ่งชัน

02

880-8070, 880-8071, 880-8072

880-8073

เตาปูน

02

587-8990, 587-8991

911-5386

ถนนจอมทอง

02

476-3886, 476-3951, 476-3631

468-8190

ถนนจันทน์

02

213-2540, 213-2541, 213-2542, 213-2543, 213-1308,
213-1309

213-2541

ถนนบรมราชชนนี  

02

434-9791, 434-9792, 434-9793

434-2411

ถนนบางนา-ตราด ก.ม.4

02

744-1214, 744-1215, 744-1216, 744-1217

744-1213

ถนนประชาอุทิศ

02

870-9124, 870-9125, 870-9126

870-9127

ถนนพัฒนาการ

02

722-6846, 722-6847, 722-6848

722-6849

ถนนเพชรเกษม-บางแค

02

413-0922, 413-0923, 413-3179, 413-3180, 807-5894,
804-6428, 804-6429

804-6001

ถนนเพชรเกษม-หนองแขม  

02

431-0308, 431-0309, 431-0310, 431-0311, 431-0312

431-0313

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

02

319-1520, 319-1521, 319-1523, 319-1524

319-1522

ถนนรัชดาภิเษก-นางลิ้นจี่

02

678-0164, 678-0165, 678-0166, 678-0167, 678-0168

678-0169
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สาขา

รหัส

โทรศัพท์

โทรสาร

ถนนศรีนครินทร์-ลาซาล

02

748-7484, 748-7485, 748-7486

748-7483

ถนนสรงประภา

02

929-7100, 929-7101, 929-7102, 929-7103

929-7104

ถนนสุขสวัสดิ์-ราษฎร์บูรณะ  

02

428-4507, 428-4508, 428-4509, 428-4510, 428-4511

428-4387

ถนนสุขาภิบาล 2  

02

704-8156, 704-8157, 704-8158, 704-8160

704-8159

ถนนสุขาภิบาล 3

02

735-2581, 735-2582, 735-2583, 735-2584, 735-2586

735-2585

ถนนหลวง-วรจักร

02

226-4781, 226-4782, 226-4783, 226-4784, 226-4785

226-4788

ทองหล่อ

02

390-0437, 390-0438, 390-0439, 390-0440

392-3496

ทาวน์ อิน ทาวน์

02

530-9560, 530-9561

530-9562

ที-สแควร์

02

434-8167, 434-8168

434-8169

เทเวศร์

02

280-1360, 280-1361

280-1362

เทสโก้ โลตัส บางกะปิ

02

116-5111, 116-5112

116-5113

เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น

02

910-2611, 910-2612

910-2613

เทสโก้ โลตัส พระราม 4

02

672-4515, 672-4516

672-4517

เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 1

02

509-3472, 509-3473

509-3474

เทอมินอล 21 สุขุมวิท

02

254-0244, 254-0245

254-0246

ธาตุทอง

02

392-9235, 395-9582, 381-6281, 381-6282, 391-3146

392-3495

บางขุนนนท์

02

424-2826, 424-2322, 424-5740

424-2829

บางเขน

02

513-2805, 513-2807, 513-8201

513-3132

บางจาก

02

332-9290, 332-9291, 332-9292, 332-9293

332-9294

บางนา

02

398-4859, 398-4860, 398-4862, 398-4863

ทุกเลขหมาย

บางบอน

02

451-0630, 451-0631, 451-0632, 451-0633

451-0634

บางบัว

02

972-9699, 972-9694, 972-9695

972-9693

บางพลัด

02

435-4910, 424-5221, 424-6499

435-4864

บางรัก

02

237-1844, 237-2620, 237-2621

266-4115

บางล�ำภู

02

629-1011, 629-1012, 629-1013

282-5395
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สาขา

รหัส

โทรศัพท์

โทรสาร

บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ

02

575-1161, 575-1162

575-1163

บิ๊กซี พระราม 4

02

259-4720, 259-4721

259-4722

บิ๊กซี สวนหลวง

02

328-0745, 328-0746

328-0747

บิ๊กซี ถนนพระรามที่ 2

02

416-7806, 416-7881

416-7950

ประชานิเวศน์ 1  

02

953-8161, 953-8162, 953-8164, 953-8165

953-8163

ปากคลองตลาด

02

222-5828, 222-5809, 222-5826

623-8708

พญาไท  

02

354-5052, 354-5053, 354-5076, 354-5228

354-5163

พระโขนง

02

381-1117, 381-1118, 381-1126

390-0022

พรานนก

02

412-2764, 412-3040, 412-2223, 412-3778, 412-2435

412-3527

พหลโยธิน  

02

299-2349, 299-2350, 299-1282, 299-1283, 299-1295

273-7806

พัฒนพงศ์

02

236-9395, 236-9396, 236-9397, 236-9398, 236-9399

634-3246

พาราไดซ์ พาร์ค

02

325-9127, 325-9128

325-9129

พุทธมณฑล

02

441-0120, 441-0121, 441-9392, 441-9393

889-3432

เพชรเกษม พาวเวอร์ เซ็นเตอร์

02

809-4724, 809-4725

809-4726

เพียวเพลส รามค�ำแหง 110

02

372-3540, 372-3541

372-3542

แฟชั่น ไอส์แลนด์

02

947-5129,  947-5130

947-5131

มหาพฤฒาราม

02

238-5029, 238-5030, 238-0867, 238-0868

237-6302

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

02

940-5728, 940-5729

561-4289

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-ท่าพระจันทร์
		
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

02
225-8186, 225-8187
225-8188
					
02
513-7264, 513-7265
513-1700
02

522-6187, 522-6188, 522-6189

ทุกเลขหมาย

มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง-หัวหมาก
02
369-1820, 369-1821
369-1822
					
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
02
579-2268, 579-6094
579-8473
มาบุญครองเซ็นเตอร์

02

215-2136, 215-2137, 620-9233, 620-9234, 686-3690

686-3689

มีนบุรี

02

517-3778, 517-3779, 517-1222, 918-5714

918-5712
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สาขา

รหัส

โทรศัพท์

โทรสาร

แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์

02

864-6066, 864-6067

864-6068

ยานนาวา

02

289-1132, 291-3464, 688-1508, 688-1509

291-3465

เยาวราช

02

225-9453, 225-9454, 224-7829, 224-7263

225-8254

รัชดาภิเษก-ห้วยขวาง

02

692-3105, 692-3106, 692-3107, 692-3108

692-3109

ราชด�ำเนิน  

02

280-0101, 280-0102, 280-0103

280-0107

ราชประสงค์

02

252-6689, 252-6690, 252-6691, 255-1472

252-6967

รามอินทรา กม.4

02

973-0741, 973-0742, 973-0743

973-0745

รามอินทรา กม.8

02

519-3579,  519-3580

519-3581

โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย

02

369-2657, 369-2658

369-2659

โรงพยาบาลกรุงเทพ อาคารศูนย์ทันตกรรม 02

319-0674, 319-0675, 319-0676, 319-0677, 319-0678, 319-0679

319-0680

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

02

212-6300, 212-6301, 212-6302, 675-7905, 675-7906

212-6303

โรงพยาบาลพญาไท 2

02

619-5303, 619-5304

619-5305

โรงพยาบาลพญาไท 3

02

869-0910, 869-0911, 869-0912

869-0915

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

02

354-7880, 354-7881, 354-7882 354-7883, 354-7884

354-7879

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

02

532-2854, 532-2855, 532-2856, 531-6278

ทุกเลขหมาย

โรงพยาบาลวิภาวดี

02

579-3595, 579-3596

579-3597

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

02

460-0269, 460-0270, 498-9844, 476-3062

476-3061

ลาดกระบัง

02

739-1820, 739-1821, 739-1822, 739-1823

739-1820

ลาดพร้าว 103

02

370-3167, 370-3168, 370-3169, 370-3165, 370-3166

370-3170

ลาดพร้าว 124

02

514-0802, 514-0562, 514-2916, 934-0974, 934-0975

530-1891

ลาดพร้าว 6

02

511-1819, 511-3983, 513-4052, 513-5186, 938-6618, 938-6619

513-8112

ลาดหญ้า  

02

439-7134, 437-3882, 437-1078

439-1064

วงศ์สว่าง ทาวน์ เซ็นเตอร์

02

585-2650, 585-2651

585-2652

วังบูรพา

02

221-5121, 221-5122, 623-8833

221-5124-5

ศรีย่าน  

02

243-1446, 243-1447, 241-3865, 243-3867

243-0664
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สาขา

รหัส

โทรศัพท์

โทรสาร

ศิริราช

02

866-2674, 866-2675, 866-2676, 411-3606, 411-3548

411-3552

ศูนย์การค้าวรรัตน์

02

287-3683, 287-3684, 287-3685

ทุกเลขหมาย

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร บี)

02

143-8310, 143-8311, 143-8312, 143-8313

143-8314

สนามเป้า

02

278-5240, 278-5241, 278-2555, 278-2556

270-0252

สนามเสือป่า

02

280-0260, 282-3451, 282-3452, 281-6180

282-6099

สยามพารากอน

02

129-4585, 129-4586, 129-4587, 129-4588

129-4587

สยามสแควร์

02

658-1752, 658-1753, 251-2232, 252-6049

252-5856

สวนจตุจักร

02

272-4415, 272-4416, 272-4233

271-4499

สะพานควาย

02

278-2090, 278-2091, 278-2092, 278-2122, 279-2268, 618-4756

279-0413

สะพานเหลือง

02

216-9650, 216-9651, 216-9652, 216-2527

216-2527

สะพานใหม่-ดอนเมือง

02

521-3007, 521-3008, 971-1107

971-1106

สาธุประดิษฐ์

02

294-3487, 294-5510, 295-4217, 295-4218

294-4021

สี่แยกซอยอ่อนนุช-ถนนศรีนครินทร์

02

321-6924, 321-6925, 321-6926, 321-6927

322-6093

สี่แยกถนนบางขุนเทียน-ถนนพระรามที่ 2

02

415-0151, 415-0152, 415-0153

415-0154

สีลม

02

236-4452, 236-4453, 236-4432, 236-4824, 236-9500, 236-0213

236-4410

สุขุมวิท 11

02

254-1330, 254-1331, 254-1332, 253-0334, 651-0243

651-0242

สุขุมวิท 31

02

662-3546, 662-3547

662-1933

สุขุมวิท 71

02

711-3080, 711-3081, 711-3082, 711-3083

392-0312

สุรวงศ์

02

266-5230, 266-5231, 266-5232, 266-5233, 634-0208

236-3651

เสนา เฟสท์ ถนนเจริญนคร

02

108-9060, 108-9061

108-9062

เสนานิคม

02

570-1386, 570-1387, 570-1710

570-0874

หนองจอก

02

543-1344, 543-1345, 988-2852

543-1344-6

ห้วยขวาง

02

274-3200, 274-3201, 274-3202, 274-3203, 274-3204, 274-3205

274-3206

หัวหมาก  

02

318-0503, 318-0504, 318-0505

718-8057-8

อโศก

02

259-3312, 259-3313, 259-3314, 261-6653, 261-6655

261-6654
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สาขา

รหัส

โทรศัพท์

โทรสาร

อ่อนนุช

02

333-0395, 333-0396, 742-1724

333-0399

ออล ซีซั่นส์ เพลส

02

654-0135, 654-0136

654-0137

อาคารญาดา สีลม

02

652-5165, 652-5166, 652-5175, 652-5176, 236-3915

652-5167

อาคารพหลโยธิน เพลส

02

278-1906, 278-1907

278-1908

อาคารฟอร์จูนทาวน์

02

642-0051, 642-0052

642-0053

อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ สีลม

02

631-0072, 631-0073

631-0074

อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ สีลม

02

631-0117, 631-0118

631-0119

อาคารสาทร ซิตี้

02

648-3290, 648-3291, 648-3292

648-3295

อินทรา-ประตูน�้ำ 

02

208-0981, 208-0982, 208-0978

208-0906

อินทรารักษ์

02

374-0291, 374-0292

374-0293

อุดมสุข

02

383-9224, 383-9225, 383-9226

383-9227

เอกมัย

02

381-7088, 381-7089, 381-7090

381-7092

เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

02

936-0314, 936-0315

936-0316

เอ็มไพร์ ทาวเวอร์

02

670-2200, 670-2201

670-2202

ไอ เรสซิเด้นท์ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์

02

636-6094, 636-6095

636-6096

งามวงศ์วาน

02

588-0021, 588-0023

588-3148

แจ้งวัฒนะ  

02

574-0203, 574-0204, 574-0205, 574-5655

ทุกเลขหมาย

เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

02

835-3589, 835-3590, 835-3591

835-3592

เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

02

525-4570, 525-4571, 525-4572, 525-4573

525-4574

เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

02

550-0437, 550-0438

550-0439

ถนนติวานนท์

02

950-0252, 950-0253, 950-0254

591-0390

บางใหญ่ซิตี้

02

595-0311, 595-0312

595-0316

บางบัวทอง

02

920-2510, 920-2511, 920-2512, 920-2513

920-2514

ปากเกร็ด

02

583-8220, 583-8685, 583-4434, 583-4435

583-7153

ถนนประชาราษฎร์-นนทบุรี

02

967-5501, 967-5502, 967-5503, 967-5504, 525-3074

526-3526
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สาขา

รหัส

โทรศัพท์

โทรสาร

เพียวเพลส ราชพฤกษ์

02

924-4324, 924-4325

924-4326

เมืองทองธานี

02

980-5578, 980-5579

980-5580

เทสโก้ โลตัส พลัสมอลล์ บางใหญ่

02

459-2247, 459-2248

459-2249

ถนนสามัคคี

02

574-6221, 980-0400, 980-0401

980-1368

ปทุมธานี

02

581-1740, 581-1741, 581-1742

581-2155

เซียร์ รังสิต

02

992-6370, 992-6371

992-6372

ตลาดไท

02

520-3305, 520-3306

520-3307

ตลาดสี่มุมเมือง รังสิต

02

536-6844, 536-6845

536-6846

เทสโก้ โลตัส นวนคร

02

909-0829, 909-0830

909-0831

ธรรมศาสตร์-รังสิต

02

516-9970, 516-9971, 516-9972

516-9973

บิ๊กซี ล�ำลูกกา 2

02

563-3236, 563-3237

563-3238

ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

02

958-0930, 958-0931, 958-0932

ทุกเลขหมาย

เมืองเอก รังสิต

02

536-4173, 536-4174, 536-4175, 536-4176

ทุกเลขหมาย

รังสิต-คลอง 3

02

990-9131, 990-9132, 990-9133

990-3134

รังสิต-ปทุมธานี

02

958-1007, 958-1008, 958-1009, 958-1477, 958-1478, 958-1479,
557-8071

516-8551

เทสโก้ โลตัส รังสิต

02

567-0720, 567-0722

567-0696

สะพานนนทบุรี

02

976-5500, 976-5501, 976-5502, 976-5503, 976-5504, 976-5505

ทุกเลขหมาย

สมุทรสาคร

034

412-333, 422-245, 425-992

425-993

กระทุ่มแบน

034

848-977, 848-978, 848-979

848-977-9

พอร์โต้ ชิโน่ ถนนพระราม 2

034

110-841, 110-842

110-843

ถนนเศรษฐกิจ 1-สมุทรสาคร

034

815-609, 815-610, 815-611

815-608

อ้อมน้อย

02

431-0975, 431-0976, 431-0977

420-2347

สมุทรปราการ

02

389-5917, 389-5918, 389-5895, 389-5896, 389-5919, 387-0307

389-5897

ถนนสายลวด-สมุทรปราการ

02

389-5021, 389-5022, 389-5063, 389-5064

389-3302

258

ธนาคารทหารไทย จ� ำ กั ด (มหาชน) รายงานประจ� ำ ปี 2557

สาขา

รหัส

โทรศัพท์

โทรสาร

ถนนสุขุมวิท-ส�ำโรง

02

394-5858, 394-5859

384-2856

ถนนเทพารักษ์ กม.12

02

312-2123, 312-2124, 312-2125

312-2126

ถนนเทพารักษ์ กม.22

02

706-0995, 706-0996, 706-0997

706-0998

ถนนเทพารักษ์ กม.3

02

753-2860, 753-2861, 753-2862, 753-2863

753-2864

ถนนเทพารักษ์  

02

383-5618, 383-5619, 383-5968

383-5969

ป้อมพระจุลจอมเกล้า

02

425-9879, 425-8205, 425-8499, 425-9667

819-8188

ปู่เจ้าสมิงพราย  

02

384-1387, 384-1388, 394-4412, 394-6317

384-1673

พระประแดง

02

463-3872, 463-3873, 463-3874

463-3909

เมกาบางนา

02

105-1471, 105-1472

105-1473

เมืองใหม่ บางพลี

02

315-1426, 315-1427

315-1428

โรบินสัน สมุทรปราการ

02

174-2708, 174-2709

174-2710

เทสโก้ โลตัส ศรีนครินทร์

02

175-7575, 175-7824 ,175-7825

175-7826

ถนนวัดกิ่งแก้ว

02

750-1920, 750-1921, 750-1922, 750-1875

750-1923

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

02

134-1818, 134-1819, 134-1820, 134-1821

134-1878

สุวรรณภูมิ อาคารปฏิบัติงาน ทอท.

02

134-1845, 134-1846, 134-1847

134-1875

อิมพีเรียล เวิลด์ ส�ำโรง

02

384-4661, 384-0352, 384-0353

384-0353

เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

02

429-6805, 429-6806

429-6807

อ้อมใหญ่

02

810-3325, 810-3326, 810-3327

810-3329
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สาขา

รหัส

โทรศัพท์

โทรสาร

กาญจนบุรี

034

512-441, 512-442, 511-677, 521-101, 521-102

ทุกเลขหมาย

ท่าเรือ

034

561-745, 561-822, 562-046

ทุกเลขหมาย

โรบินสัน กาญจนบุรี

034

603-307, 603-308

603-309

กระบี่

075

612-718, 612-719, 612-720

630-086

ปลายพระยา

075

687-018, 687-019

687-019

ล�ำทับ

075

643-595, 643-596, 643-598

643-599

055

713-801, 713-802

713-803

043

812-133, 812-135, 821-848

812-134

ขอนแก่น

043

241-497, 241-498, 241-499, 243-681, 243-682, 244-115,
243-767, 243-458

334-419

ชุมแพ

043

311-170, 311-270, 386-387

312-470

เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

043

288-034, 288-035

288-036

บ้านแอนด์บียอนด์ ขอนแก่น

043

220-191, 220-219

220-315

บ้านไผ่

043

272-750, 272-790

272-733

แฟรี่พลาซ่า ขอนแก่น

043

226-203, 226-204

226-205

เมืองพล

043

414-060, 414-061

414-762

จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกระบี่

จังหวัดก�ำแพงเพชร
ก�ำแพงเพชร
จังหวัดกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
จังหวัดขอนแก่น

							
จังหวัดจันทบุรี 						
				
			
ถนนเบญจมราชูทิศ-จันทบุรี
039
322-150, 322-151, 322-152
322-053
หนองคล้า

039

395-471, 395-472, 395-473

395-474

โรบินสัน จันทบุรี

039

322-823, 322-824, 322-825

322-886

							
จังหวัดฉะเชิงเทรา 						
			
ถนนมหาจักรพรรดิ์-ฉะเชิงเทรา
038
512-390, 511-912, 514-322
512-549
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สาขา

รหัส

โทรศัพท์

โทรสาร

บางคล้า

038

541-123, 827-231

541-689

บางวัว

038

538-255, 538-277, 539-003, 539-004

840-909

แปลงยาว

038

589-132, 589-133, 575-230, 851-215

851-214

พนมสารคาม

038

836-516, 836-517, 836-518

836-519

โรบินสัน ฉะเชิงเทรา

038

564-236, 564-237

564-238

ถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา

038

823-795, 823-796, 823-797

823-794

							
จังหวัดชัยนาท 						
				
			
ชัยนาท
056
411-118, 412-394, 412-382, 411-564, 412-356
412-372
							
จังหวัดชลบุรี 						
			
				
ชลบุรี  
038
272-984, 272-985, 274-088,
274-089
จอมเทียน

038

232-079, 232-080, 232-973, 232-086, 076-845, 076-846

ทุกหมายเลข

เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

033

003-240, 003-241, 003-242, 003-244

003-243

เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช

033

003-644, 003-645, 003-646

003-647

ถนนทัพพระยา พัทยา

038

303-778, 303-779, 303-780, 303-877(booth)

ทุกเลขหมาย

หนองมน

038

392-066, 392-067

392-065

บิ๊กซี บ้านบึง-ชลบุรี

038

486-539, 486-540

486-541

บางละมุง

038

367-749, 367-750, 367-751

367-752

บ้านสวน-ชลบุรี

038

799-301, 799-302, 799-303

799-304

ปากร่วม บ่อวิน

038

337-949, 337-950

337-951

พัทยากลาง

038

411-935, 411-936, 424-641, 424-552

411-937

พนัสนิคม

038

787-699, 787-700, 473-168

473-169

พัทยา

038

429-501, 429-502, 422-966, 421-002

421-005

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
สัตหีบ

038

244-022, 244-555

244-114

โรบินสัน ศรีราชา

038

314-356, 314-357, 314-358, 314-359

314-360

เทสโก้ โลตัส ชลบุรี

038

282-091, 282-093

282-096

เทสโก้ โลตัส แหลมฉบัง

038

768-442, 768-923, 768-924

768-280
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สาขา

รหัส

โทรศัพท์

โทรสาร

ศรีราชา

038

313-239, 313-240, 311-824

ทุกเลขหมาย

สัตหีบ

038

437-123, 437-339, 437-678, 438-561

ทุกหมายเลข

หัวกุญแจ-บ้านบึง

038

201-211, 201-026

201-212

อ่าวอุดม

038

351-642, 351-644

351-643

							
จังหวัดชุมพร 						
				
ชุมพร
077
502-545, 504-960, 504-961
502-544
ทุ่งตะโก

077

536-902, 585-209, 585-210, 536-007

585-209

หลังสวน

077

541-233, 541-894

541-333

							
จังหวัดเชียงใหม่ 						
			
				
เชียงใหม่  
053
251-058, 251-059, 251-060, 251-061
233-159
ถนนช้างคลาน เชียงใหม่

053

903-630, 903-631, 903-632

903-535

เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

053

288-845, 288-846

288-847

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

053

201-843, 201-844, 201-845

ทุกหมายเลข

ถนนช้างเผือก เชียงใหม่

053

211-061, 211-062, 222-966, 218-901

221-545

ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่

053

140-123, 140-124, 140-125

801-456

ฝาง

053

451-154, 451-002

453-507

เมญ่า ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ เชียงใหม่

052

081-536, 081-537

081-538

หน้าโรงพยาบาลมหาราช เชียงใหม่

053

808-307, 808-308

808-309

สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่

053

410-980, 410-981, 410-982

410-983

สันป่าข่อย-เชียงใหม่

053

249-858, 249-859, 249-595

249-861

ฮอด

053

461-055, 461-056, 831-333

831-334

							
จังหวัดชัยภูมิ 						
				
			
ชัยภูมิ
044
811-659, 811-666, 822-123
811-666
							
จังหวัดเชียงราย 						
				
			
เชียงราย
053
711-100, 711-101, 714-822
713-590
เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

053

179-792, 179-793

179-794

ดอยแม่สลอง

053

765-159, 765-160

ทุกเลขหมาย
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สาขา

รหัส

โทรศัพท์

โทรสาร

เทิง

053

795-001, 795-003, 795-040

795-002

ถนนพหลโยธิน-เชียงราย  

053

714-886, 714-887, 600-716, 600-717

714-890

แม่สาย

053

733-146, 640-351, 640-352

733-145

ห้วยไคร้

053

667-350, 667-351, 667-352

763-001

							
จังหวัดตาก 						
				
			
ตาก
055
512-093, 512-094
515-451
แม่สอด

055

533-038, 533-039, 533-040

533-383

							
จังหวัดตรัง 						
			
				
ตรัง  
075
210-811, 210-812, 214-026
218-344
คลองปาง

075

286-066

286-055

ห้วยยอด

075

271-147, 271-425, 235-562

271-148

							
จังหวัดตราด 						
				
			
ตราด
039
520-636, 520-638
520-637
บ่อไร่

039

591-042

591-041

							
จังหวัดหนองคาย 						
				
			
หนองคาย
042
420-562, 420-563
420-564
โพนพิสัย

042

471-266, 471-267, 405-552, 472-087

ทุกหมายเลข

							
จังหวัดนครปฐม 						
				
			
นครปฐม
034
219-731, 219-732, 219-733, 219-734
219-736
ก�ำแพงแสน

034

351-020, 351-021, 351-022

281-103

นครชัยศรี

034

228-338, 228-339, 228-340, 228-341

228-342

บิ๊กซี นครปฐม

034

211-130, 211-131

211-132

พระปฐมเจดีย์

034

250-750, 256-116, 256-137

250-751

มหาวิทยาลัยศิลปากร-พระราชวังสนามจันทร์ 034

250-823, 250-824, 250-825

250-826

สามพราน นครปฐม

322-885, 322-886, 322-887, 225-155, 225-498, 225-499,
225-564, 225-565

321-990

034
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จังหวัดนราธิวาส 						
						
นราธิวาส
073
512-273, 512-274, 512-275
ทุกเลขหมาย
สุไหงโก-ลก

073

611-555, 611-556, 615-234

611-587

							
จังหวัดน่าน 						
				
			
น่าน
054
710-455, 771-971, 772-818
710-477
ท่าวังผา

054

799-679, 799-138, 799-634

ทุกเลขหมาย

							
จังหวัดนครพนม 						
				
			
นครพนม  
042
511-023, 511-322, 512-234
512-614
							
จังหวัดหนองบัวล�ำภู 						
			
				
หนองบัวล�ำภู  
042
360-547, 360-548, 360-549
360-551
							
จังหวัดนครราชสีมา 						
			
				
นครราชสีมา  
044
252-505, 252-545, 257-680
257-681
ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา

044

341-872, 341-873, 341-875

341-874

ด่านขุนทด

044

389-101, 389-102

389-279

เดอะมอลล์ นครราชสีมา

044

393-750, 393-751

393-752

ปักธงชัย

044

441-019, 441-641

441-100

ประทาย

044

479-511, 479-128

489-537

ถนนประจักษ์-แยกศาลหลักเมือง

044

255-567, 255-568, 267-471, 255-191

256-202

ปากช่อง

044

315-996, 315-997, 315-998

ทุกเลขหมาย

พิมาย

044

471-334, 287-407, 287-408

471-335

ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา

044

275-200, 275-201, 275-202, 275-204

275-203

เมืองคง

044

459-234, 459-266

459-235

เทสโก้ โลตัส โคราช 2

044

264-118, 264-119

264-120

สูงเนิน

044

419-241, 419-865, 419-588

ทุกเลขหมาย

							
จังหวัดนครนายก 						
			
				
นครนายก  
037
312-348, 312-349, 312-350, 312-346
312-588
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จังหวัดนครสวรรค์ 						
				
			
ชุมแสง
056
282-498, 282-499
282-699
ตาคลี  

056

261-537, 261-538

262-155

พยุหะคิรี  

056

341-498, 316-699

341-497

แฟรี่แลนด์ นครสวรรค์

056

222-913, 222-672, 221-782, 313-056

227-414

ถนนเอเชีย-นครสวรรค์

056

228-223, 228-225

228-224

จังหวัดนครศรีธรรมราช 						
				
นครศรีธรรมราช
075
356-801, 345-616, 342-893
356-979
จันดี

075

486-185, 486-304, 486-305

486-184

ตลาดหัวอิฐ-นครศรีธรรมราช

075

316-164, 316-165, 316-166, 316-167

316-168

ทุ่งสง

075

412-446, 412-447, 412-448

ทุกเลขหมาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

075

392-116, 392-117

392-118

							
จังหวัดบุรีรัมย์ 						
				
			
บุรีรัมย์
044
613-441, 613-442
613-443
หนองกี่

044

641-111

641-112

นางรอง

044

631-457, 622-722

631-456

							
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 						
				
			
ประจวบคีรีขันธ์
032
601-547, 601-548, 611-919
611-918
ปราณบุรี

032

621-989, 621-990, 621-829, 544-557

621-991

หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์

032

512-205, 512-500, 532-151, 515-735, 532-372, 512-425

512-347

หัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ  

032

526-314, 526-315

526-316

							
จังหวัดปราจีนบุรี 						
				
			
ปราจีนบุรี
037
211-655, 211-355, 211-356
ทุกเลขหมาย
ประจันตคาม

037

291-252, 291-509

291-251

จั						
งหวัดปัตตานี
				
ปัตตานี
073
332-677, 332-678, 332-679
331-038
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โทรสาร

							
จังหวัดพังงา 						
				
			
พังงา
076
411-626, 411-627
411-555
เขาหลัก พังงา

076

443-445, 443-446, 443-447

443-448

							
จังหวัดพิจิตร 						
				
			
พิจิตร
056
651-331, 613-558, 612-219
612-216
เขาทราย

056

649-111

649-060

ตะพานหิน  

056

621-194, 621-325

621-477

สามง่าม  

056

691-210, 691-211

665-511

สากเหล็ก  

056

699-266, 699-367

699-267

							
จังหวัดเพชรบูรณ์ 						
				
			
เพชรบูรณ์
056
711-386, 721-250
721-290
หล่มสัก

056

701-044,  746-270, 701-579, 701-708

746-269

							
จังหวัดพัทลุง 						
				
			
พัทลุง
074
613-305, 613-313, 626-801
611-965
							
จังหวัดเพชรบุรี 						
				
			
เพชรบุรี
032
426-005, 426-115
427-165
บิ๊กซี เพชรบุรี

032

454-074, 454-075

454-076

							
จังหวัดพะเยา 						
				
			
พะเยา
054
481-720, 481-721, 482-329
482-330
							
จังหวัดแพร่ 						
				
			
แพร่
054
511-655, 621-327
511-646
สูงเม่น

054

541-231, 542-001

541-360

							
จังหวัดพิษณุโลก 						
			
				
พิษณุโลก  
055
245-770, 245-771, 245-772
245-544
โคกมะตูม-พิษณุโลก  

055

212-432, 212-434, 212-435

212-436

เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก

055

215-460, 215-461

215-462
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ทรัพย์ ไพรวัลย์  

055

293-076

293-077

							
จังหวัดภูเก็ต 						
				
			
ภูเก็ต
076
212-123, 212-978, 213-488
213-487
เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต

076

248-509, 248-510

248-511

ถลาง

076

311-366, 311-367, 311-484, 311-500, 311-777

311-501

ถนนพระบารมี หาดป่าตอง

076

343-455, 343-456, 343-457

343-458

ถนนมนตรี-ภูเก็ต

076

225-486, 230-104, 225-178

230-102

โรงพยาบาลกรุงเทพ-ภูเก็ต

076

210-059, 210-065, 210-140

210-140

โรงพยาบาลวชิระ-ภูเก็ต  

076

237-238, 237-239, 237-240

237-241

							
จังหวัดมหาสารคาม 						
				
			
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
043
754-141, 754-142
754-143
เสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคาม

043

970-841, 970-842

970-843

							
จังหวัดมุกดาหาร 						
				
			
โรบินสัน มุกดาหาร
042
672-412, 672-413
672-414
							
จังหวัดยะลา 						
				
			
ยะลา
073
214-029, 214-384, 211-587, 214-231
215-380
							
จังหวัดยโสธร 						
				
			
ยโสธร
045
712-301, 712-302, 720-602, 720-603
712-303
							
จังหวัดระนอง 						
				
			
ระนอง
077
823-028, 823-029
823-030
กระบุรี

077

891-027, 891-028

891-294

							
จังหวัดราชบุรี 						
			
			
ราชบุรี  
032
321-808, 322-048, 310-410
322-047
ด�ำเนินสะดวก

032

253-348, 253-349

253-701

ถนนคฑาธร ราชบุรี

032

315-645, 315-646, 315-647, 315-651

315-817

บ้านโป่ง

032

200-383, 344-767, 344-768

200-382
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โพธาราม

032

354-047, 354-048, 231-637, 231-062

ทุกเลขหมาย

							
จังหวัดระยอง 						
				
			
ระยอง
038
617-470, 617-471, 617-472, 617-473, 617-474
617-475
แกลง

038

884-595, 884-596, 884-597

884-463

เนินเขาดิน

038

669-498, 669-500

669-499

บ้านค่าย  

038

641-002, 641-003

641-001

บ้านฉาง

038

880-585, 880-586, 880-587

880-588

ศูนย์การค้าแหลมทอง ระยอง

038

610-229, 610-230, 610-231, 610-232, 610-238

ทุกเลขหมาย

							
จังหวัดร้อยเอ็ด 						
				
			
ร้อยเอ็ด
043
511-369, 511-612
512-449
โรบินสัน ร้อยเอ็ด

043

540-753, 540-754

540-755

							
จังหวัดลพบุรี 						
				
			
ลพบุรี
036
411-945, 422-931, 421-570
412-093
บิ๊กซี ลพบุรี 2

036

612-480, 612-481

612-482

วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี

036

412-729, 413-369

422-915

							
จังหวัดล�ำปาง 						
			
				
ล�ำปาง  
054
224-154, 226-223, 226-522, 322-455
226-155
งาว

054

261-193, 261-194

261-007

เซ็นทรัลพลาซา ล�ำปาง

054

811-933, 811-934

811-935

ห้างฉัตร  

054

269-206, 269-207

269-208

							
จังหวัดล�ำพูน 						
				
			
ล�ำพูน
053
561-460, 561-461, 510-461, 510-462, 510-463
510-460
บิ๊กซี ล�ำพูน

053

552-088, 552-089

552-090

							
จังหวัดเลย 						
				
			
เลย
042
812-122, 812-133, 845-118, 833-567
833-568
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จังหวัดศรีสะเกษ 						
			
				
ศรีสะเกษ
045
612-518, 612-519
612-520
							
จังหวัดสระแก้ว 						
				
			
สระแก้ว  
037
242-688, 242-689, 242-690
242-692
อรัญประเทศ  

037

231-280, 231-290

232-601

							
จังหวัดสงขลา 						
			
				
สงขลา
074
311-333, 312-001, 324-373
314-803
ควนเนียง

074

386-572, 386-573

386-574

ถนนจุติอนุสรณ์ หาดใหญ่

074

230-883, 230-884

231-289

เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

074

339-709, 339-710

339-711

บิ๊กซี หาดใหญ่

074

427-660, 427-661

427-662

บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า หาดใหญ่

074

555-576, 555-577

555-578

ระโนด

074

391-030, 391-031

392-555

ถนนรัถการ-หาดใหญ่

074

238-800, 238-801, 238-802

238-501

หาดใหญ่  

074

231-141, 231-142, 231-143, 355-311, 355-313, 220-914

355-312

							
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 						
			
				
สุราษฎร์ธานี
077
272-753, 272-754, 281-009, 210-283, 210-284
281-010
นาสาร

077

341-037, 341-038

341-538

หน้าโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

077

283-459, 283-460

283-461

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

077

355-162, 355-234

355-483

เกาะสมุย

077

421-137, 420-360, 420-361

421-143

เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี

077

489-866, 489-867

489-868

บิ๊กซี สุราษฎร์ธานี

077

224-201, 224-324, 224-809

ทุกเลขหมาย

บ้านส้อง สุราษฎร์ธานี  

077

257-093, 257-127

ทุกเลขหมาย

บ่อผุด เกาะสมุย  

077

246-225, 246-226

246-227
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จังหวัดสตูล 						
สตูล

074

721-219, 721-220

721-221

							
จังหวัดสุโขทัย 						
				
			
สุโขทัย
055
614-358, 614-359, 611-590, 611-147
611-995
บ้านด่านลานหอย  

055

689-110

689-070

สวรรคโลก  

055

642-317, 642-381

641-124

							
จังหวัดสกลนคร 						
				
			
สกลนคร
042
711-393, 711-993, 712-195, 714-691, 714-692
713-403
							
จังหวัดสระบุรี 						
				
			
สระบุรี
036
222-430, 222-431, 221-429, 211-039
221-229
พระพุทธบาท

036

266-744, 266-745, 267-799

267-800

ถนนพหลโยธิน-สระบุรี  

036

318-271, 318-272, 318-273, 212-023, 212-024

318-270

มวกเหล็ก

036

341-990, 341-017

341-024

โรบินสัน สระบุรี

036

351-509, 351-510

351-511

วิหารแดง

036

377-258, 377-259

377-725

วังม่วง

036

359-211, 359-212

359-213

							
จังหวัดสุพรรณบุรี 						
				
			
สุพรรณบุรี
035
522-356, 522-358
522-360
โรบินสัน สุพรรณบุรี

035

454-391, 454-392

454-393

อู่ทอง

035

552-007, 552-009

552-020

							
จังหวัดสุรินทร์ 						
				
			
โรบินสัน สุรินทร์
044
042-775, 042-776
042-777
จังหวัดสมุทรสงคราม 						
				
			
สมุทรสงคราม
034
715-454, 715-455, 714-018, 714-019, 711-682, 740-123
715-456
							
จังหวัดสิงห์บุรี 						
				
			
สิงห์บุรี
036
511-326, 512-803, 522-640, 522-641, 522-642, 522-643, 512-804 512-276
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จังหวัดอ�ำนาจเจริญ 						
				
			
อ�ำนาจเจริญ
045
511-590, 511-591, 511-594
511-592
							
จังหวัดอุดรธานี 						
			
				
อุดรธานี  
042
241-130, 241-594, 244-776, 244-777, 244-778
244-391
เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

042

921-281, 921-282

921-283

บ้านผือ

042

281-264

281-265

ถนนโพศรี-อุดรธานี

042

249-551, 249-552, 249-553

249-554

							
จังหวัดอุตรดิตถ์ 						
				
			
อุตรดิตถ์
055
411-655, 411-800
412-380
							
จังหวัดอ่างทอง 						
				
			
อ่างทอง
035
611-262, 612-418, 625-130
625-131
							
จังหวัดอุทัยธานี 						
				
			
อุทัยธานี
056
511-187, 511-122, 524-942
511-613
บ้านไร่  

056

539-002, 539-003

539-004

							
จังหวัดอุบลราชธานี 						
			
				
อุบลราชธานี  
045
241-313, 254-308, 254-890
254-307
เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

045

422-458, 422-459

422-460

ตระการพืชผล

045

481-111

481-015

ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี

045

240-215, 240-216, 240-217

240-214

							
จังหวัดอยุธยา 						
				
			
อยุธยา
035
241-417, 241-418
242-417
บางบาล

035

307-942, 307-943

307-944

เทสโก้ โลตัส บางปะอิน

035

274-422

274-423

วังน้อย  

035

215-649, 215-650

215-652

อยุธยา พาร์ค

035

213-061, 213-062

213-008

อุทัย-อยุธยา

035

335-417, 335-418, 213-623, 213-624

ทุกเลขหมาย
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สาขาในต่ า งประเทศ

สาขาในต่างประเทศ
ข้ อ มู ล ณ 31 ธั น วาคม 2557

สาขา

ติดต่อ

สาขานครหลวงเวียงจันทน์
ที่อยู่ไปรษณีย์

TMB Bank Public Company Limited
034/2 Samsenthai Road, Chanthabouly, Vientiane, Laos P.D.R

ที่อยู่จดทะเบียน

TMB Bank Public Company Limited
034/2 Samsenthai Road, Chanthabouly, Vientiane, Laos P.D.R

ผู้จัดการสาขา

Mr Chatree Banlengrom (ชาตรี บรรเลงรมย์)

โทรศัพท์

856-21-216486

โทรสาร

856-21-214726

อีเมล

chatree.ban@tmbbank.com

สาขาหมู่เกาะเคย์แมน
ที่อยู่ไปรษณีย์

TMB Bank Pcl.,Cayman Islands Branch
3000  Phahon Yothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 THAILAND

ที่อยู่จดทะเบียน

190 Elgin Avenue, Grand Cayman, KY1-9005, Cayman Islands

ผู้จัดการสาขา

Mrs Soontaree  Cheevaphat (สุนทรี ชีวะพัฒน์)

โทรศัพท์

662-299-1180

โทรสาร

662-242-3139

อีเมล

soontaree.che@tmbbank.com
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ส�ำนักงานแลกเปลี่ยนเงิน
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ส�ำนักงานแลกเปลี่ยน

ที่อยู่

โทรศัพท์

กรุงเทพมหานคร
							
จตุจักร ประตู 2
ทางเข้า-ออก ประตู 2 กองอ�ำนวยการตลาดนัด ถ.ก�ำแพงเพชร 2
02-272-4715-6
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
จตุจักร ประตู 3

ทางเข้า-ออก ประตู 3 กองอ�ำนวยการตลาดนัด ถ.ก�ำแพงเพชร 2
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

02-272-4105-6

เซ็นทรัลเวิลด์

ภายในอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 2 พื้นที่ K-B 205 เลขที่ K2-10/2
ถ.พระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

02-646-1326

ท่าเรือสาทร

ท่าเรือสาทร แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ

02-212-1885-6

พันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน�้ำ

604/3 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

02-256-0412

แพลทินัม ประตูน�้ำ 

เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ เลขที่ 222 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

02-121-9404

แพลทินัม ประตูน�้ำ 2

ด้านหน้าอาคาร เดอะแพลทินัมแฟชั่นมอลล์ เลขที่ 222/226
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

02-121-9493

ฟู้ดแลนด์ สุขุมวิท ซอย 5

87 อาคารนายเลิศ สุขุมวิท 5 (ซอยเลิศสิน 1) ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

02-255-1660

มาบุญครองเซ็นเตอร์

444 ศูนย์การค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

02-686-3690

โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย

ภายในอาคาร Inter Nation บริเวณโรงพยาบาลกรุงเทพ
ซอยศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

02-318-9770

สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ

สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ W1-29 ถ.พระราม 1
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

02-612-3132

สายพานรับกระเป๋าผู้โดยสารขาเข้า
ระหว่างประเทศ, ดอนเมือง

222 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

02-504-3656
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ที่อยู่

โทรศัพท์

ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1,
ท่าอากาศยานกรุงเทพ (AH)

222 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

02-535-3172

ห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 3,
ท่าอากาศยานกรุงเทพ (DH)

222 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

02-535-3171

ห้องพักผู้โดยสารขาเข้า
ระหว่างประเทศ, ดอนเมือง

222 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

02-504-3655

อาคารญาดา (สีลม)

56 อาคารญาดา ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

02-267-0969

อินทรา-ประตูน�้ำ

120/67 ซอยอินทรา ถ.ราชปรารถ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

02-208-0978

จอมเทียน

334/1-2 ม.12 ถ.ชายหาดจอมเทียน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

038-232-079

ชายหาดพัทยา

ถ.เลียบชายหาด ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

038-410-747

ซันไชน์ พัทยา

240/12 ม.5 ถ.พัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

038-371-440-2

ถ.ทัพพระยา (พัทยา)

315/297 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

038-303-778

ถ.พัทยาสาย 2 (อัลคาซาร์)

โรงแรมไทยพาเลซ เลขที่ 212 ม.9 ถ.พัทยาสาย 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

038-415-302

ทัพพระยา

ถ.ทัพพระยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

038-251-449

พัทยา

325/67-70 ถ.พัทยาสายกลาง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

038-426-107

มาร์คแลนด์ พลาซ่า พัทยา

436/541 ม.9 ถ.เลียบชายหาด ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

038-425-181

โรงแรม แอล เค ดิเอมเพลส

66/33 หมู่ 9  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

038-422-267

โรงแรมเชอรี่ พัทยา

โรงแรมเชอรี่ พัทยา เลขที่ 270/3 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

038-710-994   
038-710-974

ชลบุรี
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ที่อยู่

โทรศัพท์

โรงแรมซีซาร์ พาเลซ

382/34 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

038-429-215-6

โรงแรมเมาท์เท้นบีช พัทยา

378/24  ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

038-252-993-4

หาดดงตาล พัทยา

69 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

038-233-734-5

19/4-5 ม.6 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

076-443-445-7

ซาบาน่ารีสอร์ท

14/53 หมู่ที่ 1 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

076-388-445

เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต

74-75 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต ชั้น 2 ม.5 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

076-248-514

ดีวาน่า

49/145 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

076-340-035

ท่าอากาศยานภูเก็ต

222 ม.6 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

076-328-383-5

บางลามอลล์

29/1 ถ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต

076-344-511

บ้านไทย

94 ถ.ทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต

076-340-618

ฟรีดอม สตรีท บางลา

13-13/13, 15-15/14 ถ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กระทู้ กรุงเทพฯ

076-340-291

โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต วินเทจ พาร์ค

89  ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

076-340-698

โรงแรมป่าตอง เมอร์ลิน 1 (ภูเก็ต)

หน้าโรงแรมป่าตอง เมอร์ลิน ถ.ทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต

076-341-048

เอเอ็มที ภูเก็ต

189/29 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

076-340-532

โรงแรมฮอลลิเดย์ อิน รีสอร์ท

52 ถ.ทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต

076-349-698

วงเวียนกะรน

240 ถ.กะรน ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

076-396-088

พังงา
สาขาเขาหลัก พังงา
ภูเก็ต

275

ส� ำ นั ก งานแลกเปลี่ ย นเงิ น

ส�ำนักงานแลกเปลี่ยน

ที่อยู่

โทรศัพท์

สาขาถ.พระบารมี หาดป่าตอง

256,256/3 ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

076-343-454-61

ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น1,
ท่าอากาศยานภูเก็ต

222 ม.6 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

076-326-737

หาดกะตะ

ศูนย์รวมสรรพสินค้าคอร์เนอร์พลาซ่า 112/3  ถ.ท้ายนา ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

076-330-088
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ศูนย์ปฎิบัติธุรกิจ
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ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

พหลโยธิน

3000 ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900

02-299-1429
02-299-3231
02-299-1422
02-299-1449
02-299-1111 ต่อ  5210
02-242-3708

02-242 -3505

สีลม

149/9-1  ถ.สุรวงศ์ สุริยวงศ์  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

02-235-8009-10

02-235-8011

อโศก

189/1  อาคารแกรนด์พาร์ควิว ชั้น 2 ถ.อโศก (สุขุมวิท 21)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110

02-204-2723-5

02-204-2726

ช่องนนทรี

360/16-19  ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 02-285-3874

02-285-3875

กรุงเกษม

1514 ถ.กรุงเกษม แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ  10100

02-221-1085
02-226-1598

02-221-1275

บรมราชชนนี

906,908,910  ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบ�ำหรุ
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

02-886-5435-6

02-434-1756

รังสิต-ปทุมธานี

42 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 4 ถ.รังสิต-ปทุมธานี
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  12130

02-567-5646

02-567-5662

สมุทรปราการ

88 หมู่ 3  ถ.เทพารักษ์  ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  10270

02-753-3600-1

02-753-3602

สมุทรสาคร

824/48-52  ถ.นรสิงห์  ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  74000

034-811-419-20

034-811-418

เชียงใหม่

275/5 สาขาสี่แยกช่วงสิงห์-เชียงใหม่ ชั้น 2-3
ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

053-410-102

053-410-909

เชียงราย

143/2 ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง เชียงราย 57000

053-719-373

053-745-108

ล�ำปาง

173-175 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ล�ำปาง 52100

054-322-723

054-323-661

พิษณุโลก

90-93 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055-249-145

055-248-800

นครราชสีมา

319 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

044-263-620-1

044-258-767

อุบลราชธานี

130 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

045-284-473-5

045-254-307

277

ศู น ย์ ป ฎิ บั ติ ธุ ร กิ จ

ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจ
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โทรศัพท์

โทรสาร

ขอนแก่น

127/12 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

043-332-663-4

043-332-664

อุดรธานี

81/1 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

042-344-266 ต่อ  31

042-243-288

สระบุรี

591/14 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

036-213-237

036-318-541

นครสวรรค์

1319/4 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

056-312-393

056-312-766

ชลบุรี

690 ถ.สุขุมวิท ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

038-270-794
038-283-526

038-283-652

พัทยา

579 หมู่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

038-368-126

038-367-536

ระยอง

139/1 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000

038-800-401
038-800-404

038-800-402

นครปฐม

124/10 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

034-256-682

034-256-697

ราชบุรี

319/1 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

032-311-096

032-311-218

สุราษฎร์ธานี

57/68 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

077-221-823

077-264-228

ตรัง

78/1 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเทียง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

075-223-686

075-223-687

ภูเก็ต

37/53 ถ.มนตรี-ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

076-230-083

076-230-084

หาดใหญ่

160 ถ.นิพัทธิ์อุทิศ2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 901100

074-355-750
074-354-749

074-354-491
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ธนาคารตัวแทน
ข้ อ มู ล ณ 31 ธั น วาคม 2557

ประเทศ
ออสเตรเลีย
		
แคนาดา

ธนาคารตัวแทน
Australia And New Zealand Banking Group Limited, Westpac Banking Corp., Sydney
Bank of Nova Scotia, Toronto

จีน

Agricultural Bank of China, Qingdao, Bank of China, China Construction Bank, China
Bank of Communications, Industrial and Commercial Bank of China

เดนมาร์ก

Danske Bank AS

ฟินแลนด์

Nordea Bank Finland

ฝรั่งเศส

BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Credit Industriel et Commercial
Natixis, Societe Generale

เยอรมนี
		
		
ฮ่องกง

Commerz Bank AG, Deutsche Bank AG
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd

อินโดนีเซีย

PT Bank Danamon Indonesia TBK

อิสราเอล

Bank Leumi Le Israel

ญี่ปุ่น

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Mizuho Bank, Okazaki Shinkin Bank,
Yamaguchi Financial Group, Momiji Bank, Kitakyushu Bank,
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Japan, The Towa Bank Ltd.

		
		
ลาว

BCEL - Banque pour Le Commerce Exleriuer Lao, Ministry of Finance., Lao PDR

เกาหลี

Korea Exchange Bank

มาเลเซีย

CIMB  Bank

เนเธอร์แลนด์

ING Bank N.V.

สิงคโปร์

DBS Bank Ltd., Oversea-Chinese Bank Corporation Ltd., United Overseas Bank Ltd.

สวีเดน
		

Skandaviska Enskida Banken
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ประเทศ

ธนาคารตัวแทน

สวิตเซอร์แลนด์

Credit Suisse AG, UBS AG

ไทย

Bangkok Bank Pcl, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperative, Bank of Ayudhya Pcl.
Bank of Thailand, Export-Import Bank of Thailand, Government Savings Bank
Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Ltd . Kasikornbank Pcl.,
Kiatnakin Bank Pcl., Krung Thai Bank Pcl., Siam Commercial Bank Pcl.,
Standard Chartered Bank (Thai) Pcl., Thanachart Bank Pcl., Government Housing Bank
United Overseas Bank (Thai) Pcl., TISCO Bank PLC.

สหราชอาณาจักร

Barclays Bank Ltd., HSBC Bank PLC., Royal Bank of Scotland PLC., Standard Chartered Bank

สหรัฐอเมริกา
Bank of America N.A., Bank of New York Mellon N.A., Bank of The West, Citibank N.A.
				
International Finance Corporation, JP Morgan Chase Bank N.A, Wells Fargo Bank N.A.
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับ เลขานุการบริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้าก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
(ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2557)

ดร.เอกพล ณ สงขลา

นางสาวธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร ม.ล.อยุทธ์ ไชยันต์
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้าก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน

อายุ: 44 ปี

อายุ: 50 ปี

อายุ: 57 ปี

ต�ำแหน่งในธนาคาร

ต�ำแหน่งในธนาคาร

ต�ำแหน่งในธนาคาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

เลขานุการบริษัท

• เลขานุการบริษัท
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่,
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์องค์กร
และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบรรษัทภิบาล
     (ลาออก มีผล 1 ม.ค. 58)

คุณวุฒิทางการศึกษา

• Ph.D. (System Science), Tokyo Institute of
Technology, Japan
• M.S. (System Science), Tokyo Institute of
Technology, Japan
• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

• Director Diploma Examination,
Director Certification Program,
Company Secretary Program และ
Anti-Corruption for Executive Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทจดทะเบียน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• Strategic Risk Management, Financial Risk
Management and Operational Risk
Management ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�ำงาน

• ต.ค. 55 - ธ.ค. 57: เลขานุการบริษัท
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• 2555 - ธ.ค. 57: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่,
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์องค์กร และ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบรรษัทภิบาล
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• 2554 - 2555: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่,
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์องค์กร และ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• 2549 - 2554: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่,
เจ้าหน้าที่บริหาร สายงานกลยุทธ์องค์กร
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่,
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารตรวจสอบ
• ปริญญาโท การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรม

• การธนาคาร โดยสมาคมธนาคารไทย
• วุฒิบัตรการตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบัญชี
• การอบรมสัมนาวิชาชีพ มาตรฐานการบัญชีไทย
มาตรฐานการบัญชีสากล
• การบัญชีธนาคารและความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
• การบัญชีบริหารและการบัญชีการเงิน
• การบัญชีเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ และ
Treasury Finance
• แนวทางการบริหารความเสี่ยง
• Basel II & III
• ความรู้เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้
นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
• BoT Sharing : Best Practice to Practical
Actions
• Integrated Risk Management & Strategy
• The Emerging Identity of Internal Audit
• Treasury & Risk  Management 2014
• การเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานสากล

ประสบการณ์ท�ำงาน

• ม.ค. 56 - ปัจจุบัน: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่,
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารตรวจสอบ
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ก.ค. 55 - ม.ค. 56: ผู้บริหารทีมที่ปรึกษา
บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จ�ำกัด
• เม.ย. 51 - ก.ค. 55: เจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติ
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ, หัวหน้าส่วนตรวจสอบ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ประเทศไทย
• มี.ค. 50 - ก.พ. 51: เจ้าหน้าที่บริหารการบัญชีและ
ระบบบัญชีประจ�ำภูมภิ าค ธนาคารเอชเอสบีซี ฮ่องกง
• พ.ย. 48 - ก.พ. 50: เจ้าหน้าที่อาวุโส โครงการ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีกลาง
ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศอังกฤษ

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่,
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารก�ำกับการปฏิบัติงาน
• MBA (Accounting and Finance),
University of Bridgeport, Connecticut, USA
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรม

• Director Certification Program: DCP
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(รุ่น 150)
• ผู้ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคาร
พาณิชย์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านธุรกิจ
หลักทรัพย์ส�ำหรับผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน (รุ่น 1) ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.)
• Professional Banker’s program, The Wharton
School of University of Pennsylvania, USA
• Pacific Rim Banker’s Program,
University of Washington, Seattle, USA

ประสบการณ์ท�ำงาน

• 2555 - ปัจจุบัน: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่,
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารก�ำกับการปฏิบัติงาน
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• 2552 - 2555: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่,
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบรรษัทภิบาลและ
เลขานุการบริษัท ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด
(มหาชน)
• 2550 - 2551: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่,
เจ้าหน้าที่บริหารสายงานบรรษัทภิบาลและก�ำกับ
การปฏิบัติงาน ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

1. บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จ�ำกัด
กรรมการของบริษัท มี 5 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
นายยัน อองรี แวน วาลเลน
นายมาร์ติน อเลน เชอร์ล
นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ์
นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย
นายนิธิศวร์ ตั้งสง่า

2. บริษัท เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ คอนแทรคท์ จ�ำกัด
กรรมการของบริษัท มี 2 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
นางสาวสาวิตรี ชัยชวลิต
นางสาววรินทร กาญจนปาลกุล

3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จ�ำกัด
กรรมการของบริษัท มี 8 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
นายเบอร์นาร์ด คุ๊ก
นางชมภูนุช ปฐมพร
นายพร้อมพงษ์ พัฒนธีระเดช
นายวิลเฮลมุส เล็ค
นางสาวอาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร
นางมารี แรมลี
นางศิริจันทร์ พิพิทวิทยากุล
นายสมจินต์ ศรไพศาล
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