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วิสัยทัศน์
ธนาคารไทยชั้นน�ำ
มาตรฐานระดับโลก

พันธกิจทีเอ็มบี
•  เข้าใจลูกค้าและน�ำเสนอบริการทางการเงิน
    ที่มีคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการ
      และความมุ่งหวังของลูกค้า
          •  เพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น
      อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
         •  เชื่อมั่นและพัฒนาให้พนักงานแสดง
             ความสามารถอย่างเต็มที่ และให้ผลตอบแทน
    ตามผลการปฏิบัติงาน
     •  สร้างคุณค่าให้กับสังคม และด�ำเนินงาน
         ตามหลักบรรษัทภิบาล

ข้อมูลที่ส�ำคัญ
ทางการเงิน
งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการสำ�คัญในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิและรายได้จากการด�ำเนินงานอื่น
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ภาษีเงินได้
ก�ำไรส�ำหรับปี
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ก�ำไรต่อขั้นหุ้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)
รายการสำ�คัญในงบแสดงฐานะทางการเงิน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์
เงินรับฝาก
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของเจ้าของ
ส่วนของธนาคาร
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

2558

2557

2556

2555*

2554

36,430
13,210
23,220
10,230
33,450
16,467
5,479
2,153
9,351
9,333
18
37
9,389
0.2134

35,848
14,253
21,595
8,358
29,953
15,774
3,437
1,190
9,552
9,539
13
1
9,552
0.2185

34,826
14,004
20,822
8,385
29,207
14,550
7,613
1,296
5,748
5,738
10
(25)
5,723
0.1316

30,678
13,613
17,065
7,641
24,706
14,291
8,751
376
1,288
1,261
27
815
2,103
0.0290

26,148
11,912
14,236
6,581
20,817
13,641
3,104
40
4,032
4,009
23
142
4,174
0.0921

2558

2557

2556

2555*

2554

581,844
838,937
644,694
762,339
76,598
76,491
107

531,429
809,182
571,625
739,389
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

หมายเหตุ: * ปรับปรุงใหม่
ก�ำไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
หน่วย: ล้านบาท
กำ�ไรสุทธิ

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิและส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

14.6%

หน่วย: ล้านบาท
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

12.9%
9.7%

9,539

9,333

7.9%

4

2.2%

ปี 2554

1,261
ปี 2555*

ปี 2556

2.7%
2.4%

3.1%

3.0%

3.0%

20,822

21,595

23,220

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

17,065
14,236

5,738
4,009

ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2554

ปี 2555*

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2558

2558

2557

2556

2555*

2554

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
ความสามารถในการท�ำก�ำไร
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ 1
ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย

12.9%
1.1%
49.2%
2.99%

14.6%
1.2%
52.6%
2.95%

9.7%
0.8%
50.5%
3.12%

2.2%
0.2%
56.6%
2.73%

7.9%
0.6%
63.2%
2.41%

ฐานะสภาพคล่อง
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก 2
สัดส่วนเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ต่อเงินรับฝาก 3

90.1%
73.2%

92.8%
69.3%

94.3%
62.5%

91.3%
65.1%

87.9%
60.2%

ความเพียงพอของเงินกองทุน (งบเฉพาะธนาคาร)
เงินกองทุนชั้นที่หนึ่ง 4
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น 4

11.3%
16.7%

11.0%
18.3%

10.6%
15.9%

11.1%
18.2%

11.1%
16.1%

คุณภาพสินทรัพย์
อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ
อัตราส่วนส�ำรองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ

2.99%
142%

2.85%
157%

3.87%
140%

4.10%
113%

5.67%
73%

อื่นๆ
มูลค่าหุ้นตามบัญชี
จ�ำนวนพนักงาน
จ�ำนวนสาขา
จ�ำนวนตู้ ATM

1.75
9,270
450
2,292

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

หมายเหตุ: * ปรับปรุงใหม่
1 ไม่รวมรายการพิเศษ
2 ไม่รวมตั๋วแลกเงิน
3 ไม่รวม NCD และ FCD
4 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป การค�ำนวณเป็นไปตาม Basel III

อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ

อัตราส่วนเงินกองทุนรวมและกองทุนชั้นที่หนึ่งต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยง

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่หนึ่งต่อสินทรัพย์เสี่ยง

18.3%

18.2%
16.1%

15.9%
11.1%

11.1%

ปี 2554

ปี 2555*

ข้อมูลที่ส�ำคัญทางการเงิน

อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ

5.67%
16.7%
4.10%

10.6%

11.0%

ปี 2556

ปี 2557

11.3%

ปี 2558

ปี 2554

ปี 2555*

3.87%

ปี 2556

2.85%

2.99%

ปี 2557

ปี 2558
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สารจากประธาน
กรรมการ
ในปี 2558 เศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจในประเทศไทยมีความผันผวน อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นเรียกได้ว่าอยู่ในภาวะ
ของการฟื้นตัวแม้ว่าจะยังเปราะบาง โดยการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 2.8 โดยมีปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบาล การเติบโตของภาคการท่องเที่ยวและนโยบายส่งเสริมการบริโภคภาคเอกชน ในขณะเดียวกันก็ยังมีปัจจัยที่ฉุดรั้งการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ อาทิเช่น ภาวะหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ความผันผวนของราคาน�้ำมันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์
จากปัจจัยพื้นฐานของทีเอ็มบีที่ถูกเสริมสร้างให้เข้มแข็งตลอดหลายปีที่ผ่านมาส่งผลให้ธนาคารสามารถด�ำรงความแข็งแกร่งของผลการด�ำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เห็นได้จากการที่ธนาคารมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 12.9 ในปี 2558 และมีอัตราส่วนส�ำรองฯ ต่อ
สินเชื่อด้อยคุณภาพที่แข็งแกร่งถึงร้อยละ 142
นอกจากการสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น ทีเอ็มบี ยังตอบแทนชุมชนและสังคม โดยธนาคารเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนคนในชุมชนให้เป็นผู้พัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเองและเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนที่ตนเองอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ “ไฟ ฟ้า” ซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคารจัดตั้งขึ้น
และให้ความส�ำคัญอย่างต่อเนื่อง
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คณะกรรมการให้ความส�ำคัญอย่างเต็มที่ การมุ่งเน้นการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกระดับการท�ำงานของ
ธนาคารท�ำให้ธนาคารได้รับการจัดอันดับ “ดีเลิศ” (Excellence) ด้านการก�ำกับดูแลกิจการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ภายใต้การสนับสนุนของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2558 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 นอกจากนี้
ธนาคารยังได้รับประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี” (Board of the Year) ประจ�ำปี 2558 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดย
ความร่วมมือกับอีก 6 องค์กรเอกชน ซึ่งรางวัลอันทรงเกียรติเหล่านี้สะท้อนความมุ่งมั่นและความทุ่มเทของคณะกรรมการของธนาคาร เพื่อพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นสอดรับกับหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในท้ายที่สุดนี้ คณะกรรมการธนาคารใคร่ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน สังคม และชุมชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนกิจการของธนาคารให้เจริญก้าวหน้าภายใต้แนวคิดพื้นฐานของธนาคาร เพื่อความส�ำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป ทีเอ็มบีมีความมั่นใจว่า
ด้วยความอุทิศทุ่มเทของพนักงานและผู้บริหารที่มีการท�ำงานเป็นทีมเดียวกันภายใต้แนวคิด “Make THE Difference” จะสามารถสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการและสร้างประโยชน์แก่ลูกค้า รวมถึงสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนร่วมพัฒนาสังคม
ของเราตลอดไป

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ
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สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
ด้วยความยึดมั่นในแนวคิด “Make THE Difference” ของธนาคาร กอปรกับความทุ่มเทในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีขึ้น ท�ำให้ธนาคารมีความแข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดแห่งหนึ่งของธุรกิจธนาคารไทย
ทีเอ็มบีภูมิใจในความก้าวหน้าและความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นนี้ และเราจะยังคงมุ่งมั่น Make THE Difference สร้างแรงกระเพื่อมในธุรกิจนี้ต่อไป เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย

ผลการประกอบการที่มั่นคงแข็งแกร่ง
แม้ว่าจะเป็นปีที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว แต่ปี 2558 ก็เป็นปีแห่งความท้าทายอีกปีหนึ่ง อย่างไรก็ดี จากการที่ธนาคารพัฒนาโครงสร้างการด�ำเนินงานใน
ช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงองค์กร (TMB Transformation) ท�ำให้ธนาคารสามารถพัฒนาผลการด�ำเนินงานได้อย่างแข็งแกร่งโดยต่อเนื่องในปี 2558 ซึ่ง
เห็นได้จากก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการหักส�ำรองฯ ที่เติบโตขึ้นจาก 14,155 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 16,937 ล้านบาทในปี 2558 หรือเติบโตถึง
ร้อยละ 20
ทีเอ็มบีขยายเงินฝากในปี 2558 ได้ร้อยละ 13 ซึ่งการเติบโตนี้ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ของบัญชีเงินฝากที่เป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากหลักใน
กลุ่มลูกค้ารายย่อย น�ำโดยบัญชีเงินฝากไม่ประจ�ำ (No Fixed) และ ME ซึ่งถือเป็นเงินฝากในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์รายแรกในประเทศไทย ในขณะที่บัญชี
เงินฝากเพื่อการท�ำธุรกรรมก็มีการเติบโตขึ้นร้อยละ 10 ในทั้งกลุ่มลูกค้าธุรกิจและกลุ่มลูกค้ารายย่อย ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของธนาคารที่มุ่งให้
บริการธุรกรรมทางการเงินที่เป็นเลิศ (Transactional Bank Excellence) ส�ำหรับการปล่อยสินเชื่อของธนาคารนั้น มีการเติบโตขึ้นร้อยละ 10
ซึ่งมาจากทุกกลุ่มลูกค้า
การขยายตัวของฐานเงินฝากเพื่อการท�ำธุรกรรม (Transactional Deposits) ส่งผลให้ธนาคารสามารถจัดการต้นทุนเงินฝากได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ท�ำให้ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3 ในปี 2558 และรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเติบโตร้อยละ 8 ขณะเดียวกันรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยของธนาคาร
เติบโตสูงถึงร้อยละ 22 โดยส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าธรรมเนียมจากการขายกองทุนรวมคุณภาพดีจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายแห่ง
(Open Architecture) รวมถึงผลิตภัณฑ์ประกัน (Bancassurance) ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่าง
ของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ดียิ่งขึ้น
ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน ท�ำให้ค่าใช้จ่ายของธนาคารเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ซึ่งเป็นเพียง 1 ใน 3 ของการเติบโตของรายได้รวมที่ร้อยละ 12
ท�ำให้อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ของธนาคารปรับตัวดีขึ้นเป็นร้อยละ 49 ในปี 2558 เมื่อเทียบกับร้อยละ 53 ในปี 2557 ท�ำให้ธนาคารมีผลก�ำไรจาก
การด�ำเนินงานก่อนการหักส�ำรองฯ เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20
ธนาคารมีการติดตามคุณภาพสินทรัพย์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในภาวะที่สภาพของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศมีความผันผวนซึ่งส่งผล
ให้ความเสี่ยงในระบบเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพตามงบการเงินรวมของธนาคารเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 2.85 ในปีก่อนหน้า มา
อยู่ที่ร้อยละ 2.99 ในปี 2558 และจากนโยบายการตั้งส�ำรองฯ ที่เข้มงวดอย่างต่อเนื่อง ธนาคารมีการตั้งส�ำรองฯ จ�ำนวน 5,479 ล้านบาท ในปี 2558
ท�ำให้อัตราส่วนส�ำรองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 142 ณ สิ้นปี 2558 ซึ่งนับได้ว่าทีเอ็มบีเป็นหนึ่งในธนาคารที่มีอัตราส่วนส�ำรองฯ
ที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ไทย ทั้งนี้ ภายหลังการตั้งส�ำรองฯ ธนาคารมีก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี 2558 อยู่ที่ 9,333 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยที่
ร้อยละ 2 จากปีที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง โดยมีระดับความเพียงพอของเงินกองทุนรวมร้อยละ 16.7 และมีกองทุนชั้นที่ 1 ที่ร้อยละ 11.3
ณ เดือนธันวาคม 2558

สินค้าและบริการที่ Make THE Difference

ทีท่ เี อ็มบี เราไม่รรี อทีจ่ ะท้าทายกับการท�ำงานและการให้บริการทางการเงินแบบเดิมๆ เพือ่ เปลีย่ นให้ชวี ติ ของลูกค้าดีขึ้นเรา Make THE Difference ในวงการ
ธนาคารพาณิชย์ ไทย ด้วยการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าไม่เคยตระหนักมาก่อนว่าเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการจนกระทั่งเราได้น�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์เหล่านั้น ในปี 2558 ธนาคารตอกย�้ำเป้าหมายการเป็นธนาคารที่มีความเป็นเลิศทางธุรกรรมทางการเงินด้วยการออกผลิตภัณฑ์
“All Free” ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากส�ำหรับการท�ำธุรกรรม (Transactional Account) เพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้ง่ายและสะดวก โดยมีจุดเด่นเรื่องฟรี
ค่าธรรมเนียม และลูกค้าไม่ต้องคงยอดขั้นต�่ำในบัญชี ซึ่งท�ำให้ธนาคารมีบัญชีเงินฝากเพื่อการท�ำธุรกรรมของลูกค้ารายย่อยซึ่งเปิดใหม่เพิ่มขึ้นถึง
ร้อยละ 92 สะท้อนให้เห็นถึงความส�ำเร็จของผลิตภัณฑ์ “All Free” ได้เป็นอย่างดี
ทีเอ็มบียังได้พัฒนา “ทีเอ็มบี ทัช” (TMB Touch) โมบายแบงก์กิ้งแอพลิเคชั่นที่เชื่อมต่อและอยู่บนระบบเดียวกันกับอินเตอร์เนตแบงก์กิ้งของธนาคารไป
อีกขั้น โดยลูกค้าสามารถใช้ลายนิ้วมือในการยืนยันการเข้าสู่ระบบ ซึ่งก็ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีลูกค้าใช้บริการผ่านแอพลิเคชั่นนี้เพิ่มขึ้นกว่า
200,000 คนภายในปีที่ผ่านมา
ทีเอ็มบีเป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่ให้บริการ “กองทุนดี ยี่ห้อดัง ครบที่ทีเอ็มบี” (Open Architecture) ให้ลูกค้าทุกคนสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวม
ได้จากหลากหลายบริษัทจัดการกองทุนรวมชั้นน�ำ โดยได้เริ่มให้บริการมาตั้งแต่ปี 2557 และเป็นอีกหนึ่งบริการที่สะท้อนให้เห็นว่า ความต้องการของ
ลูกค้าคือสิ่งที่เราให้ความส�ำคัญสูงสุด ทั้งนี้ ในปี 2558 ธนาคารได้เดินหน้าคัดสรรกองทุนรวมคุณภาพดีเพิ่มเติมเพื่อน�ำเสนอให้ลูกค้าได้มีทางเลือกใน
การลงทุนมากขึ้น และการตอบรับอย่างดีจากลูกค้าส่งผลให้ธนาคารมีรายได้ค่าธรรมเนียมจากการขายกองทุนรวมเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 46
นอกจากนี้ ในปี 2558 ธนาคารได้เริ่มให้บริการค�้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Guarantee เป็นบริการส�ำหรับกลุ่มลูกค้าบรรษัทธุรกิจและลูกค้า
เอสเอ็มอี ซึ่งทีเอ็มบีถือเป็นหนึ่งในธนาคารแรกๆ ที่ให้บริการดังกล่าว ขณะเดียวกันเรายังคงความเป็นผู้น�ำในการให้บริการระบบการจัดการซัพพลายเชน
และได้รับรางวัล “The Best Financial Supply Chain Management in Thailand 2015” จากนิตยสาร The Asian Banker
ขณะที่โลกเข้าสู่ยุคออนไลน์ ทีเอ็มบีมุ่งมั่นที่จะพัฒนาดิจิตอลแพลตฟอร์มที่มีสัมผัสของมนุษย์ (Human Touch) เพื่อให้ลูกค้าได้เต็มที่กับการใช้ชีวิต
ในรูปแบบที่ลูกค้าชื่นชอบ
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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พนักงานผู้ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลง
การเข้าใจและการให้ความส�ำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นหนึ่งในสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ของพนักงานทีเอ็มบี เพื่อสร้างความ
มั่นใจว่าพนักงานของธนาคารมีความเข้าใจถึงสิ่งที่จะน�ำมาซึ่งประสบการณ์ของลูกค้าในแบบเฉพาะของทีเอ็มบี (Branded Customer Experience)
ธนาคารจึงจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรม First Hand Day เป็นกิจกรรมที่ให้หัวหน้าทีมและผู้บริหารจากทุกส่วนงาน
ได้พบกับลูกค้าและสัมผัสกับการให้บริการลูกค้าในแต่ละช่องทางการให้บริการของธนาคาร ซึ่งพนักงานจะน�ำประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากลูกค้ากลับ
มาวิเคราะห์และพัฒนาบริการเพื่อประโยชน์ของลูกค้าต่อไป
ทีเอ็มบียัง “มอบอ�ำนาจ” (Empower) พนักงาน ในการ Make THE Difference ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาเฉพาะด้าน โดยธนาคารมีแผนการอบรม
พนักงาน รวมถึงการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและเพิ่มประสบการณ์ ในการท�ำงานของพนักงานในกระบวนการ
และจุดที่ลูกค้าสัมผัสกับบริการ (Touch Points) ที่หลากหลายของธนาคาร ในขณะเดียวกันธนาคารก็ ได้ออกแบบหัวข้อและเนื้อหาของการฝึกอบรม
พนักงานให้สอดคล้องกับความต้องการส�ำหรับพนักงานในทุกระดับ ทักษะของพนักงานได้รับการหล่อหลอมเพื่อ Make THE Difference โดยตอบสนอง
ความต้องการด้านการเงินของลูกค้าให้ดีที่สุด และมีส่วนช่วยในการท�ำให้ลูกค้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตดีขึ้น
ทีเอ็มบีเชื่อว่า แรงบันดาลใจและการมอบอ�ำนาจ (Empower) สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในตัวบุคคลและส่งต่อพลังบวกไปสู่สังคม และ
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างผู้ที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม เกิดกลไกของการเปลี่ยนแปลง ธนาคารจึงได้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ “ไฟ ฟ้า” ขึ้นในปี
2554 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านกิจกรรมศิลปะ ที่ประกอบด้วย ศิลปะแขนงต่างๆ กีฬา และดนตรี ส�ำหรับเยาวชนที่ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งเยาวชน
“ไฟ ฟ้า” ได้น�ำความรู้และทักษะที่ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจาก “ไฟ ฟ้า” คืนกลับสู่สังคม โดยในระหว่างปี 2558 ทีเอ็มบีเดินหน้าขยายโครงการ
”ไฟ ฟ้า” อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้เพิ่มศูนย์การเรียนรู้ ใหม่ในเขตบางกอกน้อย ท�ำให้มีจ�ำนวนของศูนย์การเรียนรู้เพิ่มเป็น 4 แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ที่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนกว่า 170,000 คน ผ่านทักษะใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์ที่ค้นพบจากการเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ของ “ไฟ ฟ้า”
โดยหวังว่า เยาวชนเหล่านี้จะเป็นผู้ที่สามารถให้กลับคืนกลับสู่สังคมในอนาคต
ทีเอ็มบียังได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมอาสาสมัครพนักงานที่เข้าไปร่วมท�ำงานใน “ไฟ ฟ้า” โดยอาสาสมัครทีเอ็มบีได้ส�ำรวจพื้นที่ในชุมชนที่ตั้งอยู่ใน
บริเวณโดยรอบสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของคนในชุมชนและจัดท�ำโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างยั่งยืน  
ในปี 2558 อาสาสมัครมากกว่า 2,000 คน ได้ร่วมท�ำโครงการเพื่อชุมชน 18 โครงการ และระดมทุนภายในธนาคารจ�ำนวนกว่า 2 ล้านบาท เพื่อส่งต่อ
พลังไปสู่ชุมชนทั่วประเทศ
ด้วยความมุ่งมั่นของธนาคารที่จะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชุมชนและสังคม ธนาคารจึงได้รับรางวัลการปฎิบัติการด้าน CSR ในระดับนานาชาติ
ถึง 3 รางวัลด้วยกัน ได้แก่ The Best Community Development Award, The Best CSR Practice in Banking & Finance จาก the 5th
Asia Best CSR Practice Awards และ The Top Community Care Companies in Asia จากงาน Asia Corporate Excellence & Sustainability
Awards, Singapore รางวัลเหล่านี้สะท้อนถึงผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรมของแนวคิด Make THE Difference ที่ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อสังคมไทย

การสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลดี

ทีเอ็มบีมีความมุ่งมั่นที่จะ Make THE Difference แก่ลูกค้าและสังคมไทย ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจให้คน
เกิดความเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีขึ้น ดังนั้น ธนาคารได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ www.makeTHEdifference.org ให้เป็นช่องทางส�ำหรับทุกคนเข้าไปตั้งเป้าหมาย
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจที่จะท�ำให้เป้าหมายนั้นส�ำเร็จ ปัจจุบันเว็บไซต์แห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางในการแบ่งปันเป้าหมาย
และเรื่องราวความส�ำเร็จของคนที่บรรลุเป้าหมายหลายหมื่นคน และในเวลาต่อมาได้ขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มนักเรียนทั่วประเทศเพื่อสอน
ให้นักเรียนได้เริ่มตั้งเป้าง่ายๆ ที่จะสร้างประโยชน์ ให้ตนเองและสังคม โดยทีเอ็มบีเชื่อว่าแนวคิด Make THE Difference ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อ
ปัจเจกบุคคลเท่านั้น แต่ยังสร้างคุณค่าให้แก่ระบบสังคมอีกด้วย
ปี 2558 ผ่านไปพร้อมกับความภูมิใจในสิ่งที่เราได้สร้างขึ้นตลอดปี ท�ำให้ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ดีที่สุดอีกปีหนึ่งของธนาคาร ผลกระทบในเชิงบวกซึ่งเกิดจาก
สิ่งที่เราสร้างได้ ให้ประโยชน์กับทุกคนรอบตัวเรา ทั้งการสร้างคุณค่าเพื่อผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายและสังคม ผมจึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน
ทีเอ็มบีทุกคนส�ำหรับการสนับสนุนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความส�ำเร็จของธนาคารในปีที่ผ่านมา

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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THE RIPPLE
EFFECT

สร้างแรงกระเพื่อม
ส่งพลังของการ “เปลี่ยน”
ปี 2558 เป็นปีที่ 7 ที่แนวคิด Make THE Difference “เปลี่ยน เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น” ยังคงถูกถ่ายทอดและปลูกฝังในทีเอ็มบี โดยพลังของ
Make THE Difference ไม่ได้จบลงแค่ความส�ำเร็จในการปฏิรูปด้านการธนาคาร การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ๆ อย่างครบวงจร
พร้อมประสบการณ์พิเศษในรูปแบบเฉพาะของทีเอ็มบี แต่ที่ส�ำคัญคือ ยังส่งแรงกระเพื่อมในเชิงบวกไปถึงทัศนคติในการใช้ชีวิตของคนในสังคมในทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ชุมชน และสังคม
ด้วยพลังของชาวทีเอ็มบีทุกคน ที่ช่วยกันพลิกแนวคิดเดิม พร้อมใจกัน Make THE Difference ให้กับโลกรอบๆ ตัว ในทุกๆ ลมหายใจเข้าออกและ
ในทุกๆ สิ่งที่ท�ำ กลายเป็นต้นแบบ น�ำร่องความคิด และจุดประกายความเชื่อว่า เราทุกคนสามารถเปลี่ยน เพื่อให้ชีวิตดีขึ้นได้ และส่งต่อพลังของการ
เปลี่ยน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
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ส่งต่อพลัง
ของการ “เปลี่ยน”
สร้างแรงกระเพื่อมต่อให้สังคมในแบบแบรนด์ ทีเอ็มบี
ทีเอ็มบี ยังคงสร้างแรงกระเพื่อม ส่งต่อพลังของการ “เปลี่ยน เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น” โดยปลูกฝังความเข้าใจในปรัชญา “Make THE Difference”
อย่างต่อเนื่อง ตอกย�้ำความมุ่งมั่นของแบรนด์ทีเอ็มบี ด้วยภาพยนตร์โฆษณาชุด “ความต้องการที่คุณไม่เคยรู้” ที่สร้างจากแนวคิดที่ต้องการสื่อสาร
ความหมายของ “Make THE Difference” ซึ่งพูดถึงพันธะสัญญาที่ ทีเอ็มบี มุ่งมั่นไม่หยุด เพื่อเป็นธนาคารที่ “Make THE Difference” ในขณะเดียวกัน
ก็เป็นการส่งพลัง สร้างแรงกระเพื่อมให้คนในสังคมไทยเกิดแรงบันดาลใจ ที่จะคิด ริเริ่ม และลงมือท�ำอะไรใหม่ๆ อย่างมีคุณค่า เพื่อ “เปลี่ยน” ให้ชีวิตตัวเอง
และสังคมรอบตัวดีขึ้น โดยเน้นย�้ำว่า “ถ้าคุณต้องการในสิ่งที่ไม่เคยมี ก็ต้องเริ่มท�ำในสิ่งที่ไม่เคยท�ำ”
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จากแนวคิดดังกล่าว ทีเอ็มบี ไม่ได้แค่สร้างความส�ำเร็จในการ Make THE Difference พลิกแนวคิดเดิมๆ ปฏิรูปด้านการธนาคารเท่านั้น แต่พลัง
ของการ “เปลี่ยน” ยังส่งแรงบันดาลใจ และสร้างแรงกระเพื่อมต่อไปยังสังคม ชุมชน ลูกค้า และผู้ถือหุ้น ด้วยโครงการต่างๆ ที่ต่อยอดภายใต้แนวคิด
Make THE Difference ดังนี้

www.makeTHEdifference.org แพลตฟอร์มการตั้งเป้าหมาย วางแผนลงมือท�ำ เพื่อเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น

ทีเอ็มบี ริเริ่มและลงมือสร้างสังคมออนไลน์ที่แนะน�ำผู้คนในสังคมไทย ให้รู้จักการตั้งเป้าหมายแบบง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ สนับสนุนให้ลงมือท�ำในสิ่งที่
ไม่เคยท�ำ ตั้งเป้าให้ชัด แล้วท�ำให้ส�ำเร็จ เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองดีขึ้น โดยมีตัวช่วยผ่านโครงการต่างๆ มากมาย เช่น ให้นักสร้างแรงบันดาลใจ
ด้านการพัฒนาตนเอง มาช่วยแนะน�ำและปลุกแรงบันดาลใจ ทั้งเรื่องส่วนตัว เรื่องการเงิน เรื่องสุขภาพ และการสร้างอาชีพ
จนถึงวันนี้  www.makeTHEdifference.org กลายเป็นเว็บไซต์ตั้งเป้าหมายและรวมเรื่องราวอันหลากหลายของผู้คนที่ต้องการประสบความส�ำเร็จ
ที่มีสมาชิกนับแสนคน

โครงการ สอนเด็กนักเรียน ให้รู้จักการตั้งเป้าหมาย และลงมือท�ำให้ส�ำเร็จ
เป็นโครงการต่อเนื่องจากการตั้งเป้าหมายในแพลตฟอร์ม www.makeTHEdifference.org ที่ออกมาสู่โลกของเยาวชน ในรูปแบบโครงการสอนเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดจ�ำนวนหลายพันคน ให้รู้จักการตั้งเป้าหมายแบบง่ายๆ เพื่อสร้างคุณค่าให้ตัวเอง และสังคมรอบตัว  
สอนให้เด็กๆ รู้จักสร้างความเปลี่ยนแปลง และกล้าลงมือท�ำจริง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยทีเอ็มบีได้เข้าร่วมและช่วยสนับสนุนการตั้งเป้าหมาย
ของเด็กๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีเป้าหมายในการ “ปลูก เปลี่ยน ป่า” ที่บ้านสันลมจอย ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ด้วยการช่วยกันสร้างเส้นทาง
เดินป่า ปรับภูมิทัศน์ และจัดอบรมมัคคุเทศก์น้อย ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ป่าพร้อมๆ กับการสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นโครงการน�ำร่องที่ส�ำเร็จ
เมื่อกลางปี 2558

โครงการ Less Fat More Food “เปลี่ยนหุ่นให้น้องอิ่ม”     

อีกหนึ่งกิจกรรมออนไลน์ ของ ทีเอ็มบี ที่เป็นแรงกระเพื่อมจากการ “เปลี่ยน” ส่งต่อพลังเพื่อช่วยสังคม โครงการ Less Fat More Food
“เปลี่ยนหุ่นให้น้องอิ่ม” ไม่เพียงแค่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วิธีการตั้งเป้าหมาย ลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สุขภาพและรูปร่างของ
ตัวเองดีขึ้นเท่านั้น แต่ทุกๆ หนึ่งกิโลกรัมที่ผู้เข้าร่วมโครงการลดน�้ำหนักได้ ทีเอ็มบี ช่วยบริจาคเงินสมทบเพิ่มขึ้น เสมือนได้มอบอาหารหนึ่งมื้อแก่น้องๆ ที่
ขาดแคลนผ่านทาง “มูลนิธิทีเอ็มบี” ที่ช่วยสนับสนุนโครงการ “มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม” และ World Vision ได้ ให้ความร่วมมือด้านการจัดอาหาร
และโภชนาการแก่เด็กๆ ที่ขาดแคลน โดยตั้งเป้าหมายบริจาคให้น้องๆ ส�ำเร็จทั้งสิ้นถึง 21,350 มื้อ

พลังของชาว ทีเอ็มบี  

Make THE Difference เป็นพลังความเชื่อที่มีอยู่ในพนักงาน ทีเอ็มบี ทุกคน ในทุกๆ ลมหายใจเข้าออกและในทุกๆ สิ่งที่เรายึดถือปฏิบัติ ปลูกฝังให้
พนักงานของ ทีเอ็มบี รู้จักเป็นผู้ ให้ และพร้อมสร้างความเปลี่ยนแปลง สร้างแรงบันดาลใจ และแก้ปัญหาให้กับชุมชนผ่านโครงการ “ไฟ ฟ้า”
จาก 4 โครงการในปี 2557 เพิ่มเป็น 18 โครงการ ในปี 2558 และจ�ำนวนโครงการจะเพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องในปีถัดๆ ไป

MAKE THE DIFFERENCE / THE RIPPLE EFFECT
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ไฟ ฟ้า
โดย ทีเอ็มบี
ส่งต่อพลังการจุดประกายเยาวชนเพื่อชุมชน

ชาว ทีเอ็มบี ส่งต่อพลังของการ “เปลี่ยน” ผ่านโครงการ “ไฟ ฟ้า” เพื่อการให้คืนที่ยั่งยืน สู่เยาวชนและชุมชน ตลอดปี 2558 ที่ผ่านมา ถือเป็น
อีกหนึ่งปีส�ำคัญที่เรายังคงยืนหยัด การมุ่งมั่นให้คืนกลับสู่สังคมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ผ่านกิจกรรมหลักๆ ได้แก่ โครงการ “ไฟ ฟ้า อิน อะ บ็อกซ์” กิจกรรม
เปลี่ยนชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ด้วยการเปิดโอกาสให้อาสาสมัคร ทีเอ็มบี ได้ ให้คืนกลับชุมชนที่อยู่ใกล้สาขา ไม่ว่าจะเป็นงานระดมสมอง วางแผนการ
ท�ำงาน หาวิธีแก้ปัญหา ให้ความรู้ และลงมือท�ำงานร่วมกับชุมชน และทีม “ไฟ ฟ้า” ตลอด 3 เดือน รวมถึงการแสดงพลัง ช่วยกันระดมทุนได้ถึงกว่า
2,000,000 บาท เพื่อช่วยสนับสนุนโครงการ “ไฟ ฟ้า” ที่จะช่วยจุดประกายให้ชุมชนให้ส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ทั้ง 18 โครงการทั่วประเทศ โดยมี
พนักงานเข้าร่วม เป็นอาสาสมัครทีเอ็มบี กว่า 2,000 คน หรือนับได้ถึง 1 ใน 4 ของพนักงานทั้งองค์กร
ยิ่งไปกว่านั้น ทีเอ็มบี ยังได้ท�ำการขยายเครือข่ายการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์สู่เยาวชนและชุมชนย่านบางกอกน้อย ด้วยการเปิด “ไฟ ฟ้า บางกอกน้อย”
ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ขึ้น เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา นับเป็นศูนย์ที่ 4 ที่จะช่วยสร้างแรงกระเพื่อมของแนวคิดการ Make THE Difference จุดพลังและ
สร้างโอกาสการเรียนรู้ ให้เยาวชนอายุระหว่าง 12-19 ปี ที่จะเติบโตเป็นพลังและรากฐานส�ำคัญของประเทศ ให้พวกเขาได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง
เรียนรู้ทักษะชีวิต เรียนรู้ที่จะสร้างสิ่งดีๆ คืนสู่สังคมไทยในระยะยาวอย่างยั่งยืน
ผลของความมุ่งมั่นที่จะให้คืนกลับสู่สังคมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ในปี 2558 ทีเอ็มบี ได้รับเกียรติเข้ารับรางวัลยอดเยี่ยมระดับเอเชียถึง 3 รางวัล ได้แก่
รางวัลการพัฒนาชุมชนยอดเยี่ยม (The Best Community Development Award), รางวัลการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม
(The Best CSR Practice in Banking & Finance) จากงานแจกรางวัลการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ครั้งที่ 5
(The 5th Asia Best CSR Practices Award) รวมถึงรางวัลบริษัทที่ดูแลชุมชนยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Top Community Care Companies) จากงาน
Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards ทุกรางวัลเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาว ทีเอ็มบี ทุกคน
“ไฟ ฟ้า” กิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน ร่วมกับอาสาสมัครทีเอ็มบี เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างส�ำคัญที่เป็นรูปธรรม ที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของ ทีเอ็มบี
ที่จะ “Make THE Difference” อย่างจริงจัง และไม่หยุดที่จะสร้างสิ่งดีๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ “เปลี่ยน” ให้สังคมและโลกรอบตัวเราดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป
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ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่ Make THE Difference
ที่ ทีเอ็มบี เราตั้งค�ำถามถึงสิ่งที่ดีกว่าอยู่เสมอ เราพยายามสร้างสรรค์ ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้ว่าคุณต้องการจากการท�ำธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคาร
ทีเอ็มบี จึงมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนและมอบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่ให้สิทธิประโยชน์ที่มากยิ่งขึ้น เพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้น ดังนี้
TMB All Free
ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี บัญชีเดียวตอบโจทย์ทุกธุรกรรมทางการเงิน
ช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวก ง่าย และไม่ต้องกังวลกับค่าธรรมเนียมในการท�ำธุรกรรมอีกต่อไป เพราะสามารถกดเงินหรือถามยอด ได้ทุกตู้ ทุกแบงก์
ทั่วไทย ฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้ง โอนเงินภายในทีเอ็มบี ก็ฟรี ไม่จำ� กัดครั้ง แล้วยังโอนเงินต่างธนาคาร และจ่ายบิล ฟรี! ได้อีก 5 ครั้งต่อเดือน
โดยไม่ต้องคงเงินขั้นต�่ำในบัญชี
TMB Open Architecture
ศูนย์รวมกองทุนดี ยี่ห้อดัง ที่เดียวครบ เพื่อเปิดเสรีภาพการลงทุนให้ลูกค้าทุกกลุ่ม
ทีเอ็มบี ธนาคารไทยแห่งแรก ที่เปิดเสรีภาพการลงทุนให้ลูกค้าทุกคน ด้วยการคัดเลือกกองทุนรวมที่มีคุณภาพ จากหลากหลายบลจ.ชั้นน�ำ มาให้ลูกค้า
ลงทุนได้อย่างมั่นใจ และสะดวกในที่เดียวกว่า 450 สาขาทั่วประเทศ ลูกค้ามีโอกาสลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท จาก 5 บลจ.ที่เชี่ยวชาญ ได้แก่
Aberdeen, CIMB Principal, Manulife, TMBAM และ UOBAM
TMB Touch Mobile Application
บริการดิจิตอลแบงก์กิ้ง เพื่อให้ลูกค้าท�ำธุรกรรมการเงินได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา
ทีเอ็มบี เดินหน้าพัฒนาบริการด้านดิจิตอล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทีเอ็มบี ทัช โมบาย แอพพลิเคชั่น อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการเข้าแอพพลิเคชั่นผ่าน Smart Phone ด้วยลายนิ้วมือ (Finger Print) การเปิดบัญชีออมทรัพย์เพิ่มบน ทีเอ็มบี ทัช ได้ด้วยตัวเองทันที เป็นต้น
Life Saver 15/9
ประกันชีวิต ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9 เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงการท�ำประกันชีวิตได้ง่ายขึ้น
ภายใต้แนวคิด “ประกันท�ำง่าย ใครก็มีได้” ชวนคนวัยท�ำงานเปลี่ยนการใช้จ่ายเล็กๆ ในแต่ละวันมาเป็นเงินเก็บพร้อมรับความคุ้มครองกับ
ประกันชีวิตไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9
สินเชื่อ ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี 3 เท่าพลัส
สินเชื่อที่ให้วงเงินมากพอ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ
• ให้วงเงินสูงสุด 3 เท่าของมูลค่าหลักทรัพย์ค�้ำประกัน (ประเภทสถานประกอบการ หรือที่อยู่อาศัยของผู้ประกอบการ)
• ให้วงเงินหมุนเวียนเพิ่มอีก 50% โดยพิจารณาจากวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD) โดยประเมินจากรายได้สุทธิต่อปี
• ให้วงเงินเพิ่มส�ำรองสินค้าอีก 30 วัน (Safety Stock) ระยะเวลาผ่อนช�ำระคืนสูงสุด 3 ปี (โดยทั่วไป วงเงินสินเชื่อนี้จะรวมอยู่ในวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีโอดี)
บัญชี ทีเอ็มบี วัน แบงก์ TMB One Bank
ให้ลูกค้าธุรกิจลดค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมได้มากยิ่งขึ้น
•      ฝากเช็คต่างธนาคารข้ามเขต ไม่มีค่าธรรมเนียม
•      ทุกสมุดเช็คที่คุณซื้อ เราให้คุณอีกเล่มฟรี!
•      หมดปัญหาเช็คเด้ง ใช้เงินในบัญชีออมทรัพย์กลบยอดเช็คไม่พอจ่ายโดยอัตโนมัติ
•      ธุรกรรม ฝาก ถอน โอนข้ามเขต ภายใน ทีเอ็มบี ไม่มีค่าธรรมเนียม
•      โอนเงินต่างธนาคาร ฟรีสูงสุด 30 รายการต่อเดือน

MAKE THE DIFFERENCE / THE RIPPLE EFFECT
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ส่งผลส�ำเร็จอย่างต่อเนื่อง
ทางการเงิน
ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา ทีเอ็มบีมุ่งมั่นพัฒนาการด�ำเนินงานในทุกด้านอย่างไม่หยุดยั้ง ไม่ว่าจะ
เป็นความสามารถในการท�ำก�ำไร การเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน การดูแลคุณภาพ
สินทรัพย์ และความสามารถในการรองรับความเสี่ยง ทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดผลส�ำเร็จที่เด่นชัด
อย่างต่อเนื่องในทางการเงิน และยังส่งพลังให้ผลประกอบการของธนาคารในปี 2558
เป็นไปตามเป้าหมาย ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยความท้าทาย

ความสามารถในการท�ำก�ำไร

จากการด�ำเนินงานทางธุรกิจ
(Core-operating performance)

ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนตัง้ ส�ำรองฯ (Pre-provision
operating profit: PPOP) ขยายตัวร้อยละ 20 จากปีกอ่ นหน้า
จาก 14,155 ล้านบาท มาอยูท่ ี่ 16,937 ล้านบาท

ความมีประสิทธิภาพ
(Efficiency)

ต้นทุนในการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้นเพียง 1 ใน 3
ของการเติบโตของรายได้ ท�ำให้อัตราส่วนต้นทุน
ต่อรายได้ปรับตัวดีขึ้นจากร้อยละ 53
มาอยู่ที่ร้อยละ 49
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ความสามารถในการ
รองรับความเสี่ยง

(Potential loss-absorbing ability)

คุณภาพสินทรัพย์

ธนาคารตั้งส�ำรองฯ ด้วยความระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง
ท�ำให้อัตราส่วนส�ำรองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ
อยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ร้อยละ 142 ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคาร
ที่มีอัตราส่วนส�ำรองฯ ที่สูงที่สุด

(Asset quality)

ท่ามกลางความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจซึ่งน�ำไปสู่ความเสี่ยงของระบบที่
เพิ่มขึ้น อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL ratio) เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
จากร้อยละ 2.85 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.99 ซึ่งอยู่ในระดับที่คาดการณ์ ไว้

MAKE THE DIFFERENCE / THE RIPPLE EFFECT
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คณะกรรมการ
6
5

7
9
12
2

1.  นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
     •  ประธานกรรมการ

3. นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
    •  กรรมการ
    •  ประธานคณะกรรมการบริหาร
    •  กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
       และบรรษัทภิบาล

5.  นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
     •  กรรมการอิสระ
     •  ประธานคณะกรรมการสรรหา
        ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
     •  กรรมการบริหารความเสี่ยง

2.  พลเอก ธีรชัย นาควานิช     
     •  กรรมการ

4. นายสิงหะ นิกรพันธุ์     
     •  กรรมการอิสระ
     •  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

6.  นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล
•  กรรมการ
     •  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
     •  กรรมการสินเชื่อ
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4
10

11

8
3
1

7.  นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
     •  กรรมการ
     •  ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
     •  กรรมการบริหาร
     •  กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
        และบรรษัทภิบาล

9.  นายวอน นิเจล ริกเตอร์
     •  กรรมการ
     •  กรรมการบริหาร

11. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ  ์
       •  กรรมการอิสระ
       •  กรรมการตรวจสอบ

8.  นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
     •  กรรมการ
     •  กรรมการบริหาร
     •  กรรมการสินเชื่อ
     •  กรรมการบริหารความเสี่ยง

10.  นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง        
        •  กรรมการอิสระ                    
        •  กรรมการตรวจสอบ
        •  กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
           และบรรษัทภิบาล

12. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
       •  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
       •  กรรมการบริหาร
       •  กรรมการสินเชื่อ
       •  กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
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นายรังสรรค์
ศรีวรศาสตร์
อายุ 60 ปี

ประธานกรรมการ
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
5 มิถุนายน 2556

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับ
   นักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ส�ำนักงาน 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

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
พ.ย.58 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
ต.ค.58 - ปัจจุบัน
• ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
• สมาชิก สภาขับเคลื่อนประเทศ (สปท.)
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ประสบการณ์การท�ำงาน
พ.ค.58 - ก.ย.58
   รองประธานกรรมการคนที่ 3 บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)  
ก.ค.57 - ก.ย.58
   กรรมการ และประธานกรรมการ ก�ำหนดค่าตอบแทน บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)  
เม.ย.57- ก.ย.58
กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
   บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ต.ค.56 - ก.ย.58
   • ปลัดกระทรวงการคลัง
• ประธานกรรมการกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.)
• ประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
• ประธานกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
• ประธานกรรมการจัดท�ำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ส�ำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
• กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
• กรรมการ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• กรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
   การทุจริตภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม
ก.พ.56 - ก.ย.58
กรรมการ ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
เม.ย.57 - ก.ค.57
กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด
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 จ�ำกัด (มหาชน)
ม.ค.56 - พ.ค.56
กรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ก.พ.54 - พ.ค.56
กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2548 - ก.พ.56
กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2554 - 2555
กรรมการ บริษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�ำ้ ภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน)
2553 - 2555
• อธิบดี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
• กรรมการ คณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม (กบศ.) ส�ำนักงานศาลยุตธิ รรม
• กรรมการ กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.)
• กรรมการ องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (MTJA)
• กรรมการและเลขานุการ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2558

พลเอก ธี ร ชั ย
นาควานิ ช
อายุ 59 ปี

กรรมการ
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
2 พฤศจิกายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ต.ค.58 - ปัจจุบัน
   • ผู้บัญชาการทหารบก
   • เลขาธิการ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.)
ก.ค.57 - ปัจจุบัน
   สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
มี.ค.57 - ปัจจุบัน
   กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้านครหลวง

ประสบการณ์การท�ำงาน

ต.ค.57 - ก.ย.58
   ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองทัพบก
ต.ค.56 - ก.ย.57
แม่ทัพภาคที่ 1
ต.ค.55 - ก.ย.56
   รองเสนาธิการทหารบก
ต.ค.54 - ก.ย.55
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก
ต.ค.53 - ก.ย.54
แม่ทัพน้อยที่ 1
ประวัติคณะกรรมการ
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นายฟิ ล ลิ ป
จี . เจ.อี . โอ. ดามั ส
อายุ 65 ปี

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
28 ธันวาคม 2550

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
-  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 -
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ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2557 - ปัจจุบัน   
• Board Member, Armstrong Asset Management (Singapore)
• Board Member, The Blue Circle (Singapore)
• 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.
• 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)

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2558

นายสิ ง หะ
นิ ก รพั น ธุ ์
อายุ 61 ปี

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง  
10 มกราคม 2557

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม

- 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
- Risk Management Committee Program, 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 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
พ.ค.58 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ฟลอยด์ จ�ำกัด
เม.ย.57 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และรองประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ก.พ.56 – ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะอนุกรรมการความเสี่ยง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
2549 – ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาอาวุโส สมาคมกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

ประสบการณ์การท�ำงาน
2551 – 2555
ผู้อ�ำนวยการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
2548 – 2554
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2556 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไอเอฟเอสแคปปิตอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
พ.ย.55 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ถิรไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ประวัติคณะกรรมการ
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นายศิ ริ พ งษ์
สมบั ติ ศิ ริ
อายุ 61 ปี

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ก.ค.58 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เอพี เอ็มอี 3 จ�ำกัด
เม.ย.58 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เอพี เอ็มอี 2 จ�ำกัด
2557 - ปัจจุบัน
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
• กรรมการ บริษัท เอพี (รัชโยธิน) จ�ำกัด
10 เมษายน 2558
• กรรมการ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2014) จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท เอพี (เอกมัย) จ�ำกัด
คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
2556 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท ไทยบิ๊กเบลลี่ จ�ำกัด
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Sul Ross University, USA
• กรรมการ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) จ�ำกัด
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย         
- Ethical Leadership Program และ Director Accreditation Program 2555 - ปัจจุบัน
จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) จ�ำกัด
2554 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) จ�ำกัด
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• กรรมการ บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
2557 - ปัจจุบัน
2553
- ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
บริษัท เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด
     บริษัท คอมเซเว่น จ�ำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
• กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จ�ำกัด
     บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จ�ำกัด
2552 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาทเนอร์ส จ�ำกัด
กรรมการบริหาร บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน
ประสบการณ์การท�ำงาน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
   บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ�ำกัด (มหาชน)
มี.ค.58 - มิ.ย.58
กรรมการ บริษัท เอพี เอ็มอี 1 จ�ำกัด
2545 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน)
2558 - พ.ค.58
กรรมการ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2015) จ�ำกัด
2557 - พ.ค.58
กรรมการ บริษัท เอพี (เพชรบุรี) จ�ำกัด
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ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2558

นายโยฮั น เนส
ฟรานซิ ส คั ส คริ เ ซล             
อายุ 57 ปี

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสินเชื่อ
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
1 กันยายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
-  Master in Business Administration,
Nyenrode Business University
- Bachelor in Business Administration, Nyenrode,
The Netherlands School of Business
- Senior Banker’s Course, ING
- Mobilizing People, IMD

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ธ.ค.54 - ปัจจุบัน
Global Head Non Financial Risk, ING Bank N.V.

ประสบการณ์การท�ำงาน
พ.ย.53 - ธ.ค.54
Country Manager, ING Bank Russia
ส.ค.50 - พ.ย.53
Country Manager, ING Bank Ukraine
เม.ย.48 - ก.ค.50
Head of General Lending, Asia & Country Manager,
ING Bank N.V. (Singapore Branch)

ประวัติคณะกรรมการ
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นายพงษ์ ภ าณุ
เศวตรุ น ทร์       
อายุ 57 ปี

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
23 กุมภาพันธ์ 2555

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
-  MA (Economics), Northwestern University, USA
- B.Com (Econ), University of Auckland, New Zealand
- Advanced Management Program, Harvard Business School
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- นักบริหารระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาล
- การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน  สถาบันพัฒนากรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)
- Financial Institutions Governance Program, Director
Certification Program, Financial Statement for Directors,
และ Role of Chairman Program จาก สมาคมส่งเสริม
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ฝาจีบ จ�ำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
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ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ต.ค.58 - ปัจจุบัน
•  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
•  กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พ.ย.58 - ปัจจุบัน
กรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
เม.ย.58 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ประสบการณ์การท�ำงาน
เม.ย.58 - ก.ย.58
ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จ�ำกัด (มหาชน)
2554 - ก.ย.58
รองปลัดกระทรวงการคลัง
2551 - ก.ย.58
กรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ธ.ค.56 - เม.ย.58
กรรมการ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2558

นายหยกพร
ตั น ติ เ ศวตรั ต น์                    
อายุ 60 ปี

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสินเชื่อ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
1 มิถุนายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
-

เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์บัญฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School
Advanced Bank Management Program, Wharton University
Advanced Bank Management Program,
Asian Institute of Management
- Risk Management Program for Corporate Leaders
และ Director Accreditation Program  
จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�ำงาน
2554 - พ.ค.58
กรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
2551 - พ.ค.58
รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารความเสี่ยง (Chief Risk Officer)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
2557 - ก.พ.58
รองประธานกรรมการ ธนาคารวีนาสยาม (เวียดนาม)
เม.ย.54 - ก.พ.58
กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
2554 - 2557
กรรมการ ธนาคารวีนาสยาม (เวียดนาม)
2551 - 2554
• ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท ไทยเรตติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จ�ำกัด
2548 - 2554
กรรมการ บริษัท ทริส เรตติ้ง จ�ำกัด

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ส.ค.58 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ประวัติคณะกรรมการ
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นายวอน
นิ เ จล ริ ก เตอร์          
อายุ 60 ปี

กรรมการ
กรรมการบริหาร

ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ก.ย.57 - ปัจจุบัน
Member of Challengers & Growth Countries Management Team,
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง  
ING Bank N.V.
28 ธันวาคม 2550
ก.ย.57 - ปัจจุบัน
Member of Leadership Council, ING Bank N.V.
ส.ค.55
- ปัจจุบัน
คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
CEO and Member of the Board, ING Bank (Australia) Limited
- BA (Business Studies, First Class Honors), London Southbank, UK
Member Council Australian Bankers’ Association
- Corporate Finance Program, London Business School, UK
CEO Retail Banking Asia, ING Bank N.V.
- General Management Program and Management in International
ก.พ.53
- ปัจจุบัน
Banking, CEDEP, Insead, Fountainbleu, France
of the Board of Directors, Member of Risk Committee,
Member
- Directors Colloquium on Corporate Governance, International
Member
of
Audit Committee, and Member of Remuneration Committee,
Financial Reporting Standards (IFRS) and its implications on
ING Bank (Australia) Limited
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 ประสบการณ์การท�ำงาน
Insurance and Regulator Update – APRA, ING Direct, Australia 2557 - มี.ค.58
- Various other courses in Insurance, Asset Management, Credit Member of Board IT Steering Committee, ING Vysya Bank Ltd. (India)
and Financial Analysis, Capital Market, also lectured and written มิ.ย.52 - มี.ค.58
for Euromoney, The Treasurer and the FTA Journal
Member of Corporate Governance Committee, Member of Audit
- Regular speaking & writing engagements on Leadership,
Committee, Member of Board Credit Committee, Chairman of Risk
Customer Service, Corporate Culture, IT and ING Direct Philosophy Management & Review Committee, and Member of Remuneration
and Business Model
Committee, ING Vysya Bank Ltd. (India)
มี.ค.55 - ก.ย.57
Member of Retail Banking International Management Team
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
and Member of Senior Leadership Team, ING Group N.V.
- ไม่มี 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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ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2558

นายคริ ส โตเฟอร์
จอห์ น คิ ง                    
อายุ 71 ปี

กรรมการอิสระ                    
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
1 กันยายน 2547

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
-

Bachelor of Laws (LL.B) (Honors), University of Bristol, UK
Postgraduate Practical Certificate in Law, University of Singapore
Solicitor of the Supreme Court, Hong Kong
Attorney and Counselor at Law of the Supreme Court,
The United States District Court for Northern California  
- Attorney and Counselor at Law of the Supreme Court, California
- Solicitor of the Supreme Court, England and Wales
- Director Certificate Program
จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
พ.ย.55 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2556 - ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์ 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

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

ประวัติคณะกรรมการ
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นายไพรสั ณ ฑ์
วงศ์ ส มิ ท ธิ        
์
อายุ 56 ปี

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
12 กุมภาพันธ์ 2559

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
- ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ Oklahoma State University, USA  
- ปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน Oklahoma State
University, USA
- การบริหารการจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง บริษัท กริดทีมเวิร์ค จ�ำกัด
- Role of the Chairman Program, Director Certification Program
และ Director Associate Program จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ก.ค.58 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ม.ค.59 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)  
ส.ค.58 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ม.ค.57 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีเอ็มบี จ�ำกัด
เม.ย.55 - ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เอสซีเอ็มบี จ�ำกัด
มิ.ย.55 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท พี ดับบลิว คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด
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ประสบการณ์การท�ำงาน
พ.ค.57 - มิ.ย.58
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน)
ก.ย.57 - ม.ค.58
ประธานคณะท�ำงานก�ำกับและติดตามการบริหารงาน NPL
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
พ.ย.57 - ธ.ค.57
กรรมการคัดเลือกผู้ ให้บริการบริหารหนีท้ ี่ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้ที่ไม่มหี ลักประกัน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ก.ค.54 - พ.ค.57
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร
และสถาบันการเงิน วุฒิสภา
มิ.ย.54 - ก.ย.54
คณะกรรมการช�ำระบัญชี บรรษัทบริหารสินทรัพย์ ไทย (บสท.)
2537 - มิ.ย.54
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีเอ็มบี จ�ำกัด
2549 - ต.ค. 51
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี จ�ำกัด
2548 - 2549
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการ การเคหะแห่งชาติ
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
2547 - 2549
กรรมการตรวจสอบ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
2546 - 2547
กรรมการพิจารณาก�ำหนดแนวทางเร่งรัดการจ�ำหน่ายทรัพย์สิน
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
2544 - 2547		
อนุกรรมการบริหารการลงทุน กองทุนประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
2543 - 2547
กรรมการ ชมรมวานิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
2539 - 2543
กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2541 - 2542
กรรมการ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน)
และ บริษัท ชลประทานคอนกรีต จ�ำกัด
2533 - 2537
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายวานิชธนกิจ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์
คาเธ่ย์ทรัสต์ จ�ำกัด

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2558

นายบุ ญ ทั ก ษ์
หวั ง เจริ ญ         
อายุ 59 ปี

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการสินเชื่อ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
14 กรกฎาคม 2551

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

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

ประสบการณ์การท�ำงาน
2542 - 2550
รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ก.ย.58 - ปัจจุบัน
คณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ (พกค.)
ก.พ.58 - ปัจจุบัน
คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ
ม.ค.58 - ปัจจุบัน
คณะกรรมการขับเคลื่อนการด�ำเนินการตามนโยบายส�ำคัญและเร่งด่วน
ส.ค.57 - ปัจจุบัน
• คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ)
• คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ประวัติคณะกรรมการ
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คณะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายบุ ญ ทั ก ษ์
หวั ง เจริ ญ

นายปิ ติ
ตั ณ ฑเกษม

นายไตรรงค์
บุ ต รากาศ

นายโรนั ล ด์
บาร์ ท ฮู ช แมน

อายุ 59 ปี

อายุ 45 ปี

อายุ 45 ปี

อายุ 42 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการธนาคาร
กรรมการบริหาร
กรรมการสินเชื่อ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลูกค้าธุรกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลูกค้าเอสเอ็มอี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลูกค้ารายย่อย

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

-  MBA (Finance and
International Business),
   New York University, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
   (วิศวกรรมเคมี),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Ph.D. in Strategic Management,
a collaborative program
   between Bangkok University
   and University of Nebraska-     
   Lincoln, USA
- Master of Business
   Administration, Kenan-Flagler
   Business School, University of
North Carolina at Chapel Hill,
USA

-  Master of Business
   Administration, Concentration
   in Finance and International
   Management, University of
   Japan, Niigata, Japan
- บริหารธุรกิจบัณฑิต
   สาขาการตลาด (เกียรตินิยม)
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-  Master Degree in Law,
   Business Law and Civil Law,   
University of Leiden

ประสบการณ์ทำ� งาน

2558 – ปัจจุบัน
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   ลูกค้ารายย่อย
    ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำ� งาน
2553 – 2558
   CEO, ING Austria
2558 – ปัจจุบัน
ประสบการณ์ท�ำงาน
ประสบการณ์ทำ� งาน
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2556-2557
   ลูกค้าเอสเอ็มอี
2551 – ปัจจุบัน
2551 – ปัจจุบัน
   Programme Executive
   ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)    Cybercrime Resilience,
    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลูกค้าธุรกิจ
   ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
   ING Bank N.V., Amsterdam,
2556 – 2557
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่    
   The Netherlands
2542 – 2550
   หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
2550 – 2551
    รองกรรมการผู้จัดการ
2549 – 2553
ลูกค้าธุรกิจ
    ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
   Director of Payments,
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)     ING Retail Netherlands
   ธนาคารกสิกรไทย 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,
   Bkk 2 Network,
    ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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นายลอเรนโซ
ทั ส ซาน-บั ส ซั ท

นายถนอมศั ก ดิ   ์
โชติ ก ประกาย

นายฟรานซิ ส คั ช
เจอราดั ซ โรเคิ ช

อายุ 49 ปี

อายุ 53 ปี

อายุ 46 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านปฏิบัติการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านบริหารความเสี่ยง
กรรมการสินเชื่อ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

-  Master Degree, Computer
Engineer, Saxion
Hogeschool Enschede,
The Netherlands
- Bachelor Degree, H.A.V.O
Diploma, Griftland College,
The Netherlands

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

ประสบการณ์ทำ� งาน

2552 – ปัจจุบัน
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   ด้านการเงิน
   ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2546 – 2552
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านการเงิน
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
(ประเทศไทย)

2556 – ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านปฏิบัติการ
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2553 - 2556
Chief Operating Officer,
Managing Director in ING Bank
(EurAsia) ZAO, Commercial
Banking, Moscow, Russia
2550 - 2553
Chief Operating Officer,
Assistant Managing Director,
    ING Bank N.V. Hungary Branch,
   Commercial Banking,
   Budapest, Hungary
2543 - 2550
   Regional Head of IT
    Infrastructure Asia, Chief
    Operating Officer, ING Shanghai
    and ING Bank N.V.,
    Hong Kong Branch

คณะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประสบการณ์ทำ� งาน

คุณวุฒิทางการศึกษา

-  Master degree in
Business Economics
   (Financial Management &
   Organizational Sciences),
   University of Maastricht,
   The Netherlands

ประสบการณ์ทำ� งาน

2558 – ปัจจุบัน
    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านบริหารความเสี่ยง
   ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2555-2558
    Head of Risk Management &
   Corporate Improvement,
    ING Group: Bank of Beijing,
    China
2554-2555
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
บริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2551-2554
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
Deputy Head of Retail & SME Credit
Head of SME Credit
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นาย ภารไดย ธีระธาดา
น.ส. นพวรรณ แสงธีรกิจ
น.ส. ธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร
นาง พัตราภรณ์ สิโรดม

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์องค์กร และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบรรษัทภิบาล
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารตรวจสอบ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ
นาย วิกรานต์ ปวโรจน์กิจ
นาย เอกณัติ เกียรตินภาสินธุ์
นาย อเล็กซานเดอร์ นนท์ แลงเฟลด์
นาย วีระชัย อมรรัตน์
นาย ศรัณย์ ภู่พัฒน์
นาย พีรพงศ์ นิธิไกรวุฒิ
นาง พรรณแข นันทวิสัย
นาย รัชกร ชยาภิรัต
นาย สุทธิชัย ถิรานุชิต
น.ส. สมคิด ปรีชาสัมมกุล
นาง ฉันทชื่น ขาวมะลิ
นาง วรานิช อุชชิน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจทหารและลูกค้าองค์กรรัฐ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจตลาดเงิน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าบรรษัทธุรกิจ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกรรมระหว่างประเทศ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อเครือข่ายธุรกิจ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริการลูกค้าธุรกิจและบริหารช่องทางการค้า

รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าเอสเอ็มอี
นาย น�ำโชค เสียมหาญ
น.ส. วิภาศิริ ฉันทานุมัติ
น.ส. สุกัญญา ตรีเสน่ห์จิต
นาย ฐณะวัฒน์ วีระชยาภรณ์กุล
นาย วิทยา สินทราพรรณทร
นาย จักรพันธ์ จารุธีรศานต์
นาย แซมมิว เย็น ไฟ ชุง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอี
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดกลาง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารผลิตภัณฑ์และ Portfolio ธุรกิจเอสเอ็มอี

รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย
น.ส. ชมภูนุช ปฐมพร
นาย พร้อมพงษ์ พัฒนธีระเดช
น.ส. มิ่งขวัญ พัฒนวงศ์
นาย ยืนยง ทรงศิริเดช
นาย มาแตง แวน เคอเลน
น.ส. วราณี วรรณรัตน์
น.ส. ปรัศนีย์ สุระเสถียร
นาง มารี แรมลี
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หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสาขา
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารกลุ่มลูกค้าบุคคลระดับกลาง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารส่งเสริมการตลาดลูกค้าบุคคล
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารการปฏิบัติการและประสิทธิภาพธุรกิจสาขา
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์และช่องทางบริการดิจิตอล
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารพัฒนาช่องทางการบริการธนาคาร
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารกลุ่มลูกค้าธนบดีและธนบดีธนกิจ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจรายย่อย
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รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ
น.ส. สายพิน กิตติพรพิมล
น.ส. อุบลลักษณ์ ลือวรวิญญู
น.ส. อุทุมพร คุณากร
นาย ชลิต โรจนวิทย์สกุล
นาง รัตนา อรรคฉายศรี
นาย มนตรี ถิรศักดิ์ธนา

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสถาปัตยกรรมองค์กรและกลยุทธ์เทคโนโลยี
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริการส่วนกลาง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร Operational Excellence
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการและบริการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารโซลูชั่นระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง
ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์
นาย ไกรสิทธิ์ ตันไพฑูรย์ดิถี
นาย สมศักดิ์ วรวิจักษณ์
นาย วรบูรณ์ ชินวัฒนกิจ
นาย สุนทร รักพาณิชย์
นาย มาร์ติน อเลน เซอร์ล
น.ส. สุปรียา พิพัฒน์มโนมัย
นาย ระบิล พรพัฒน์กุล
นาง เฉิดประภา ฉลาดสุนทรวาที
น.ส. แองก้า มาเรีย คอนสแตนติน
นาย ยัน โดดิออน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารก�ำกับการปฏิบัติงาน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาสินเชื่อลูกค้าธุรกิจและธุรกิจขนาดย่อม
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกฎหมาย
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาสินเชื่อธุรกิจ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อผู้บริโภค
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารนโยบายด้านสินเชื่อ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารพัฒนาสินทรัพย์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความเสี่ยงสินเชื่อเชิงกลยุทธ์

รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
น.ส. อาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร
น.ส. แวววลัย วัฒนา
นาย จิรศักดิ์ จันทรโชติ

คณะเจ้าหน้าที่บริหาร

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารควบคุมทางการเงิน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารเงิน
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คณะกรรมการสินเชื่อ

คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลูกค้ารายย่อย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลูกค้าเอสเอ็มอี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลูกค้าธุรกิจ

ธุรกิจสาขา

บริหารความสัมพันธ์
ลูกค้าธุรกิจ 1-2

บริหารกลุ่มลูกค้า
ธนบดีและธนบดีธนกิจ

บริหารความสัมพันธ์
ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดกลาง

บริหารกลุ่มลูกค้า
บุคคลระดับกลาง

ลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่

ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ

บริหารความสัมพันธ์
ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก

บริหารความสัมพันธ์
ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ
ขนาดใหญ่ 1-2

บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
บรรษัทธุรกิจ 1-2

ส่งเสริมการตลาด
ลูกค้าบุคคล

บริหารการขาย
และเพิ่มมูลค่าธุรกิจ
ลูกค้าเอสเอ็มอี

บริหารความสัมพันธ์
ลูกค้าธุรกิจทหาร
และลูกค้าองค์กรรัฐ

สนับสนุนความสัมพันธ์
ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์
ธุรกิจรายย่อย

บริหารกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอี

วาณิชธนกิจ
และตลาดทุนตราสารหนี้

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ
และสินเชื่อเครือข่ายธุรกิจ

กลยุทธ์และช่องทาง
บริการดิจิตอล

บริหารผลิตภัณฑ์
และ Portfolio ธุรกิจเอสเอ็มอี

บริหารพัฒนาลูกค้าบรรษัท
ธุรกิจขนาดใหญ่

ธุรกรรมระหว่างประเทศ

พัฒนาช่องทาง
การบริการธนาคาร

บริหารการตลาด
ลูกค้าธุรกิจ

สนับสนุนความสัมพันธ์
ลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่

ธุรกรรมทางการเงิน
ภายในประเทศ

ส�ำนักปริวรรต

บริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการธุรกิจ
และคุณภาพบริการเอสเอ็มอี

ธุรกิจตลาดเงิน

บริการลูกค้าธุรกิจ
และบริหารช่องทางการค้า

บริหารลูกค้าธุรกิจ
เชิงกลยุทธ์

บริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการธุรกิจ-CWBO

บริการลูกค้าสัมพันธ์
บริหารโครงการ
ระบบลูกค้าสัมพันธ์
บริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการธุรกิจ-CRBO
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คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

ตรวจสอบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลยุทธ์องค์กร
ทรัพยากรบุคคล
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านการเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านปฏิบัติการ

บริหารความเสี่ยง
ด้านสินเชื่อ

ควบคุมทางการเงิน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วางแผนและวิเคราะห์
ทางการเงิน

ปฏิบัติการและบริการ

บริหารเงิน

ควบคุมด้านปฏิบัติการ

พิจารณาสินเชื่อธุรกิจ
พิจารณาสินเชื่อลูกค้าธุรกิจ
และธุรกิจขนาดย่อม

สื่อสาร
และภาพลักษณ์องค์กร

สินเชื่อผู้บริโภค

Operational Excellence

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ

พัฒนาสินทรัพย์

บริการส่วนกลาง

บริหารนโยบายด้านสินเชื่อ

ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ

พัฒนากลั่นกรอง
คุณภาพหนี้ 1-2
บริหารความเสี่ยง
ด้านตลาด

ระบบบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้า

บริหารความเสี่ยง
สินเชื่อเชิงกลยุทธ์
กฎหมาย
บริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการองค์กร
ก�ำกับการปฏิบัติงาน*
ควบคุมผลิตภัณฑ์
*รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
โครงสร้างองค์กร
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ภาวะเศรษฐกิจไทย
และธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2558
ปี 2558 เป็นอีกหนึ่งปีที่เศรษฐกิจไทยเผชิญกับความท้าทายทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ท�ำให้เครื่องยนต์เศรษฐกิจแต่ละด้านยังไม่สามารถท�ำงาน
ได้ตามปกติ ในช่วงครึ่งแรกของปี กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศยังคงฟื้นตัวอย่างช้าๆ โดยการบริโภคภาคครัวเรือนยังคงได้รับผลกระทบจากรายได้
ภาคเกษตรที่ตกต�่ำเป็นเวลานาน และหนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง เช่นเดียวกับการลงทุนภาคเอกชนที่ยังคงอยู่ในระดับต�่ำ สอดคล้องกับการบริโภค
ที่ยังคงเปราะบางและการส่งออกที่ยังหดตัวแรงต่อเนื่อง ท�ำให้ภาคธุรกิจชะลอการลงทุนใหม่ออกไปจนกว่าสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะชัดเจนมากขึ้น
อย่างไรก็ดี ภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดีต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2557 เป็นเครื่องยนต์เดียวที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจให้ขยายตัว แม้ ไม่สามารถชดเชย
ภาคการส่งออกและการใช้จ่ายภาคเอกชนที่อ่อนแอลงมากได้ก็ตาม
ในช่วงครึ่งปีหลัง เศรษฐกิจโลกชะลอตัวมากขึ้นตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ซึ่งส่งผลให้ภาวการณ์หดตัวของการส่งออกของไทยรุนแรงขึ้น อีกทั้ง
ภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดีต่อเนื่องนั้น ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ก่อการร้ายในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ส่งผลให้จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติในเดือนดังกล่าวขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง แต่สามารถฟื้นตัวกลับสู่ภาวะปกติได้ค่อนข้างเร็วในไตรมาสสุดท้ายซึ่งหนุนด้วยนักท่องเที่ยวจีน
เป็นหลัก กอปรกับได้รับแรงหนุนเพิ่มขึ้นจากแพ็คเกจมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ที่ทยอยออกมาตั้งแต่เดือนกันยายน อาทิ การช่วยเหลือ
ผู้มีรายได้น้อยและการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก วงเงิน 1.36 แสนล้านบาท มาตรการส่งเสริม SMEs มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นปัจจัยฟื้น
ความเชื่อมั่นได้ดี ท�ำให้การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนมีทิศทางดีขึ้น อีกทั้งได้ปัจจัยหนุนชั่วคราวจากมาตรการการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตรถยนต์
ในต้นปี 2559 ท�ำให้มีการเร่งซื้อและเร่งการผลิตรถยนต์ ในบางรุ่น รวมทั้งการลงทุนในหมวดสื่อสารเพื่อรองรับการลงทุนขยายโครงข่าย 4G นอกจากนี้
มาตรการล่าสุดการลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้าและบริการไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท ได้มีส่วนกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในช่วงก่อนสิ้นปี ทั้งนี้ จากกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในประเทศที่ปรับดีขึ้น ได้ช่วยลดทอนภาพลบที่เกิดขึ้นในภาคการส่งออก แม้ ไม่สามารถชดเชยได้ทั้งหมด แต่ก็ท�ำให้ภาพเศรษฐกิจในปี 2558
ยังคงสามารถยืนอยู่บนเส้นทางการเติบโตได้ โดยขยายตัวร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับขยายตัวร้อยละ 0.8 ในปี 2557

แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2559

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย
2559F

หน่วย: ร้อยละ (%)
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ที่มา : สศช. และศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี

ภาวะเศรษฐกิจไทย และธุรกิจธนาคารพาณิชย์

2.3
2.1

คาดว่าจะมีโมเมนตัมขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยในช่วงครึ่งปีแรกยังคง
มีแรงส่งต่อเนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นที่ออกมาใน
ปี 2558 ซึ่งหลายมาตรการได้ขยายระยะเวลาโครงการออกไป กอปรกับ
ในช่วงครึ่งปีหลัง คาดว่าบรรยากาศการลงทุนจะปรับดีขึ้นต่อเนื่อง
ด้วยการเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนที่มีอยู่ 5.4 แสนล้านบาท หรือร้อยละ
20 ของงบประมาณรวม ควบคู่กับการเร่งขับเคลื่อนการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน (ปี 2558-2565) วงเงิน 1.8 ล้านล้านบาท ที่จะเร่ง
การท�ำสัญญาโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้
แล้วเสร็จภายในครึ่งแรกของปีนี้ อาทิ โครงการรถไฟฟ้า โครงการ
รถไฟทางคู่ มอเตอร์เวย์ อันก่อให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบราว 1.5 แสนล้าน
บาทในปีนี้ ซึ่งคาดว่าจะผลักดันให้การลงทุนภาคเอกชนในโครงการ
ที่เกี่ยวข้องขยายตัวตาม กอปรกับมีมาตรการเร่งรัดการลงทุน
ภาคเอกชน อาทิ เร่งรัดการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้สิทธิ
ประโยชน์จูงใจในการลงทุนเพิ่มขึ้น มาตรการเร่งรัดการลงทุนในปี
2559-2560 ผ่าน BOI เร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ (PPP Fast Track) นอกจากนี้ การท่องเที่ยวมีแนวโน้มเติบโต
ต่อเนื่อง น�ำโดยนักท่องเที่ยวชาวจีนและเอเชีย ด้านการบริโภคภาค
เอกชน มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นจากความเชื่อมั่นที่ปรับดีขึ้นและ
แนวโน้มการออกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่ยังมีปัจจัย
หน่วงจากราคาสินค้าเกษตรที่ยังคงอยู่ในระดับต�่ำและสถานการณ์
ภัยแล้งที่ยังกดดันรายได้ของภาคเกษตร เช่นเดียวกับภาคการส่งออก
ทีค่ าดว่าจะกลับมาขยายตัวเป็นบวกเล็กน้อยตามการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจ
คู่ค้าหลัก โดยเฉพาะตลาดสหรัฐฯ แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากการชะลอลง
ของเศรษฐกิจจีนและสถานการณ์ราคาน�้ำมันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ที่ยังคงอยู่ในระดับต�่ำ ทั้งนี้ จากเครื่องยนต์แต่ละด้านของเศรษฐกิจ
ในปี 2559 ที่มีแนวโน้มท�ำงานได้สอดคล้องกันมากขึ้น โดยมีแกนหลัก
อยู่ที่การลงทุนของภาครัฐ แม้ยังคงมีปัจจัยหน่วงการเติบโตของ
เศรษฐกิจอยู่ โดยเฉพาะภาคการส่งออก ก็คาดว่าจะท�ำให้เศรษฐกิจไทย
ปี 2559 ขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.5
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ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ปี 2558
ผลการด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ ไทยในปี 2558 ในส่วนของสินเชื่อขยายตัวในอัตราชะลอลงต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันโดยความต้องการสินเชื่อ
เพิ่มขึ้นในอัตราที่มากกว่าอัตราการเพิ่มของการระดมเงินผ่านเงินฝากและการกู้ยืม ท�ำให้อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากและการกู้ยืมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 91
จากร้อยละ 87 ของปี 2557 ขณะที่อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันเป็นร้อยละ 98 จากร้อยละ 93 ส่งผลให้สภาพคล่อง ณ สิ้นปีอยู่ที่
1.0 ล้านล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่ระดับ 1.1 ล้านล้านบาท ในส่วนของสินทรัพย์รวมของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศนั้นเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.7 เป็น 15.5 ล้านล้านบาท
ปี 2558 ธนาคารพาณิชย์มีปริมาณสินเชื่อทั้งสิ้น 11.7 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 ร้อยละ 4.3 ซึ่งเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลงจากปีที่แล้ว
ปัจจัยหลักมาจากการหดตัวลงของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งขยายตัวเพียงร้อยละ 0.1 จากการลดลงของสินเชื่อในอุตสาหกรรมภาคการผลิตและ
ภาคการค้าเป็นส�ำคัญจากการช�ำระหนี้คืนและเปลี่ยนไประดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้และตราสารทุนมากขึ้นจากประโยชน์ของดอกเบี้ยต�่ำ รวมถึง
การตัดหนี้สูญของลูกหนี้บริษัทเหล็กรายใหญ่แห่งหนึ่ง ในขณะที่สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เติบโตร้อยละ 5.6 จากธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
บริการโรงแรมและธุรกิจให้เช่าส�ำนักงานเป็นส�ำคัญ ซึ่งมีแนวโน้มสอดคล้องกับการเติบโตเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์และท่องเที่ยวในช่วงปีที่ผ่านมา
สินเชื่ออุปโภคบริโภคขยายตัวร้อยละ 7.1 ชะลอตัวลงเล็กน้อยจากปีที่แล้วจากสินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อส่วนบุคคล และบัตรเครดิต เป็นส�ำคัญ โดยสินเชื่อ
ทีอ่ ยูอ่ าศัยชะลอตัวลงจากผลของความต้องการซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยลดลงอย่างมากในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี อย่างไรก็ตาม มาตรการกระตุน้ ภาคอสังหาริมทรัพย์
ที่รัฐบาลได้ประกาศออกมาในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 ช่วยหนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้กลับมาเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 9.3 ส�ำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินให้
สินเชื่อ (MLR) ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่งแรกลดลง 24 basis points จากร้อยละ 6.75 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 6.51 ซึ่งน้อยกว่าดอกเบี้ย
นโยบายซึ่งลดลง 50 basis points จากร้อยละ 2.00 เป็นร้อยละ 1.50 จึงส่งผลให้ส่วนต่างระหว่าง MLR กับดอกเบี้ยฝากประจ�ำ 12 เดือน (Spread)
เพิ่มขึ้นเป็น 511 basis points
ปี 2558 เงินฝากของธนาคารพาณิชย์มีปริมาณทั้งสิ้น 12.1 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 ร้อยละ 2.8 ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่ต�่ำกว่าสินเชื่อ
สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต�่ำ ท�ำให้โครงสร้างของเงินฝากมีสัดส่วนบัญชีเงินฝากประจ�ำร้อยละ 42 ลดลงจากเดิมที่ในปีที่แล้วที่ร้อยละ
47 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง ปรับตัวลดลงจากปี 2557 ตามทิศทางการลดของดอกเบี้ยนโยบาย โดยดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์ ลดลง 36 basis points เป็นร้อยละ 0.47 ดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ 3 เดือน ลดลง 48 basis points เป็นร้อยละ 1.25 และดอกเบี้ย
เงินฝากประจ�ำ 12 เดือน ลดลง 33 basis points เป็นร้อยละ 1.40 ซึ่งดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำลดลงน้อยกว่าการลดลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งลดลง
50 basis points
NPL ของธนาคารพาณิชย์ (Gross NPL) ณ สิ้นปี 2558 อยู่ที่ 337.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 จ�ำนวน 60.3 พันล้านบาท โดยสัดส่วน NPL
ต่อสินเชื่อรวม (NPL Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 2.6 เพิ่มขึ้น 40 basis points ซึ่งเป็นผลจากผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ ในขณะที่สินเชื่อ SME มี NPL Ratio อยู่ที่
ร้อยละ 3.5 แนวโน้มคุณภาพสินเชื่อยังด้อยลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจขายเศษเหล็กและผู้ค้าของเก่าซึ่งเผชิญกับปัญหาราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ตกต�่ำ ในขณะที่สินเชื่ออุปโภคบริโภคมี NPL Ratio อยู่ที่ร้อยละ 2.6 จากคุณภาพสินเชื่อบัตรเครดิตด้อยลง 80 basis points อยู่ที่ร้อยละ 4.0
จากการชะลอตัวของการบริโภคภาคเอกชนและปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง
ในปี 2558 ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีก�ำไรสุทธิรวม 180 พันล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 26 พันล้านบาท หรือร้อยละ 12
จากผลของการตั้งส�ำรองเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการด้อยลงของคุณภาพสินเชื่อซึ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ 71 ในขณะที่รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 4
จากการปรับลดลงของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยกว่าร้อยละ 5 ตามการปรับลดลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ส่วนรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพิ่มสุทธิขึ้นร้อยละ 13
ซึ่งขับเคลื่อนโดยค่านายหน้าการท�ำประกันภัยผ่านธนาคาร (Bancassurance) บัตร ATM Internet Banking และบัตรเครดิต

แนวโน้มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ปี 2559
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในปี 2559 คาดว่าจะมีทิศทางการด�ำเนินงานที่ดีขึ้น ตามการปรับดีขึ้นของภาวะเศรษฐกิจจากการฟื้นตัวของภาครัฐและเอกชน
โดยเฉพาะมาตรการการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐซึ่งจะเริ่มเบิกจ่ายในช่วงไตรมาส 3 ของปี เป็นผลดีกับอุตสาหกรรมตลอดจนสายการผลิต
(Supply Chain) ที่เกี่ยวข้อง โดยอุตสาหกรรมที่จะได้รับอานิสงส์จากมาตรการฯ ได้แก่ อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม คุณภาพสินเชื่อ
ในปีนี้ยังคงเป็นที่น่ากังวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งยังตกต�ำ่ เช่น การค้าปลีกหรือค้าส่งสินค้าเกษตร ผู้ผลิตเหล็ก
เป็นต้น ในส่วนของสินเชื่ออุปโภคบริโภค โดยเฉพาะสินเชื่อที่อยู่อาศัยจะยังคงเติบโตได้ดีในช่วงโค้งสุดท้ายของมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งจะหมดลงในไตรมาส 2 ของปีนี้ อย่างไรก็ตาม สินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อบัตรเครดิตมีแนวโน้มคุณภาพสินเชื่อด้อยลงตามการชะลอตัวของการบริโภค
ภาคเอกชน ราคาสินค้าเกษตรตกต�่ำยังส่งผลให้รายได้เกษตรกรลดลงและหนี้ครัวเรือนที่ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องยังเป็นอีก 2 ปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญที่อาจจะ
ไปลดทอนความสามารถในการช�ำระหนี้ของภาคครัวเรือนและอาจส่งผลลบต่อคุณภาพสินเชื่ออุปโภคบริโภคได้ ส�ำหรับเงินฝากอาจปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
ตามความความต้องการของสินเชื่อที่จะเพิ่มมากขึ้นและการปรับลดวงเงินคุ้มครองประกันเงินฝากจาก 25 ล้านบาทเป็น 1 ล้านบาทในช่วงเดือนสิงหาคม
ของปีนี้ อาจท�ำให้ธนาคารพาณิชย์มีการแข่งขันเรื่องระดมเงินฝากมากขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต�่ำเนื่องจากราคาน�้ำมันดิบที่ปรับ
ลดลงมาเป็นอย่างมากอาจท�ำให้ทิศทางของนโยบายการเงินยังผ่อนคลายต่อเนื่อง ซึ่งในที่สุดสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์อาจตึงตัวขึ้นเล็กน้อย
จากผลของการขยายตัวของสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเงินฝาก
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ในส่วนของแนวโน้มการแข่งขันทางธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในปี 2559 จะเห็นภาพหลักๆ ดังต่อไปนี้
1. ดิจิตอลแบงค์กิ้ง
ธนาคารจะมีการลงทุนในระบบดิจิตอลมากขึ้นทั้งในส่วนของระบบเทคโนโลยีและบุคลากร เนื่องจากเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย รวดเร็ว
และต้นทุนในการด�ำเนินงานต�่ำกว่าเมื่อเทียบกับช่องทางอื่น ซึ่งการปรับเปลี่ยนไปเป็นช่องทางดิจิตอลจะช่วยให้ธนาคารพลิกโฉมรูปแบบการท�ำธุรกิจ
โดยเน้นประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience) มากขึ้น ตลอดจนสามารถใช้ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจท�ำธุรกรรมของลูกค้า (Customer
Journey) ซึ่งจะมีขนาดใหญ่มหาศาล (Big Data) ขึ้นมาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ (Analytics) ในการวางกลยุทธ์และสร้างผลิตภัณฑ์ ใหม่เพื่อให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุดหรือสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อที่จะรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2. National e-Payment
เป็นแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบ
การช�ำระเงินของไทยเข้าสู่สังคมดิจิตอล (Cashless society) โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคการเงินเข้ามาร่วมก�ำหนดยุทธศาสตร์นี้ โดยมีเป้าหมาย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการช�ำระเงินทั้งระบบ สร้างรากฐานของระบบธนาคารพาณิชย์เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนโฉมภาคการเงินครั้ง
ส�ำคัญในประวัติศาสตร์ อาทิ โครงการระบบการช�ำระเงินแบบ Any ID โครงการขยายการใช้บัตร (Expansion of EDC) ซึ่งธนาคารพาณิชย์จะเป็นหนึ่ง
ในตัวแปรส�ำคัญที่จะท�ำให้แผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนไปได้ ซึ่งนอกจากการเพิ่มศักยภาพการท�ำธุรกรรมทางการเงินให้สะดวกและรวดเร็วแล้ว
ยังช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึง
3. Trade Finance
ธนาคารจะแข่งขันผลิตภัณฑ์ Trade Finance กันมากขึ้น และจะสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมให้กับธนาคารได้มากขึ้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดลูกค้ากลุ่ม
SME เนื่องจากมีโอกาสทางธุรกรรมการค้าการลงทุนระหว่างกันในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น โดยเฉพาะการค้าชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบกับ
ธนาคารกลางทั้ง 10 แห่งของอาเซียนได้จัดท�ำหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลบริการทางการเงินส�ำหรับธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมและการให้บริการของสถาบันการเงินในภูมิภาคที่เกี่ยวกับธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศมีความโปร่งใส สามารถเปรียบเทียบเพื่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการได้ จึงเป็นโอกาสของธนาคารที่จะขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
4. การเชื่อมโยงระดับภูมิภาค
การร่วมมือในลักษณะพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคารภายในอาเซียน รวมทั้งธนาคารของจีนและญี่ปุ่น จะมีมากขึ้นเป็นล�ำดับ เนื่องจากแต่ละประเทศ
ยังระมัดระวังการเปิดเสรีทางการเงิน ดังนั้น การที่ธนาคารจากต่างประเทศจะเข้าไปตั้งสาขาใหม่หรือรวมกิจการเป็นสิ่งที่ท�ำได้ ไม่ง่าย การตั้ง Qualified
ASEAN Banks (QABs) กับประเทศเป้าหมายจะเพิ่มจ�ำนวนธนาคารพาณิชย์ ไทยที่ออกไปท�ำธุรกิจในภูมิภาคและจ�ำนวนธนาคารพาณิชย์จากภูมิภาคที่
จะเข้ามาท�ำธุรกิจในประเทศ ซึ่งจะท�ำให้เกิดบริการทางการเงินที่อ�ำนวยความสะดวกในการท�ำธุรกรรมการค้าและการลงทุนเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของภาคธุรกิจมากขึ้นตามไปด้วย
5. Regulatory Landscape
ในปี 2558 ได้มีการพิจารณากฎเกณฑ์และกฎหมายที่ส�ำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกฏเกณฑ์
การก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน Basel III หรือกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร เช่น พรบ.ทวงถามหนี้ พรบ.หลักประกันทางธุรกิจ
ซึ่งพรบ.หลักประกันทางธุรกิจได้ประกาศลงพระราชกิจานุเบกษาเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และจะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 2 กรกฏาคม 2559 โดยกฏหมาย
ฉบับดังกล่าวจะช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น โดยน�ำสินค้าคงคลัง ลูกหนี้ของกิจการ เครื่องจักร ฯลฯ มาเป็นหลักประกัน
โดยไม่ต้องน�ำหลักประกันนั้นมาเก็บไว้ที่ธนาคาร ดังเช่นการจ�ำน�ำหรือจ�ำนอง ซึ่งเป็นกฏหมายใช้กันแพร่หลายในหลายประเทศที่มีการปฏิรูปกฏหมาย
นอกจากนี้ ยังมีกฏหมายที่เตรียมเข้าสู่การพิจารณาสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อให้สอดรับกับนโยบายดิจิตอลของประเทศ

ภาวะเศรษฐกิจไทย และธุรกิจธนาคารพาณิชย์
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อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์: การเติมโตของสินเชื่อ

อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์: สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

หน่วย: ร้อยละ (%)

หน่วย: ร้อยละ (%)
รวม
สินเชื่ออุปโภคบริโภค

รวม

สินเชื่ออุปโภคบริโภค (32%)
สินเชื่อSME (38%)
สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (30%)

3.3

7.4
6.3

7.1
5.6
4.3

5.0
3.4
2556

0.1
2558

2557

อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์: โครงสร้างเงินฝากแยกตามอายุเงินฝาก

กระแสรายวัน
และออมทรัพย์

3%
10%
16%
7%
10%
53%

3.5

2.4

2.6
2.6
1.6

1.1

2556
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

-36bps
0.83

58%

2557

2558

-32bps -28bps
-48bps
1.95
-33bps 1.92
1.73
1.73
1.68
-20bps
1.60
1.45
1.40
1.25
1.25

0.47
2558

กระแสรายวัน ประจำ�<=3เดือน
และออมทรัพย์

ประจำ�
3-6เดือน

ประจำ�6-12เดือน ประจำ�1-2ปี

ประจำ�>2ปี

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่งแรก
ที่มา: CEIC

อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์: รายได้ค่าธรรมเนียม

อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์: โครงสร้างรายได้ค่าธรรมเนียม

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ (พันล้านบาท)

15%

อัตราการเติบโต (%yoy)

156

169

หน่วย: ร้อยละ (%)

31%
อื่นๆ

146
7%

9%

6%
ค่าธรรมเนียมจัดการ
11%
บริการโอนเงินและ
เรียกเก็บเงิน

2555
2556
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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3.1
2.2

2557
2558

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

127

สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่

อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์: อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยแยกตามอายุเงินฝาก

3%
6%
16%
7%
9%

2557

18%

2.2
2.2
1.2

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประจำ�>2ปี
ประจำ�1-2ปี
ประจำ�6-12เดือน
ประจำ�3-6เดือน
ประจำ�<=3เดือน

สินเชื่อSME

2557

18%
บัตรเครดิต
17%
บัตร ATM
บัตรเดบิต
และ Internet
Banking
16%
ค่านายหน้า

2558
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2558

กลยุทธ์องค์กร
และการประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน์
เป็น “ธนาคารไทยชั้นน�ำมาตรฐานระดับโลก”

•
•
•
•

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

แบรนด์ของธนาคาร
แบรนด์ของธนาคารทีเอ็มบี
‘Make THE Difference’

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

วิถีทางที่จะบรรลุเป้าหมายทางกลยุทธ์ 6 ประการ
มีความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง

ทีเอ็มบีมุ่งเน้นความส�ำคัญในการสร้างความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง ทั้งในระดับบุคคลและระดับ
ชุมชน (รวมถึงความเข้าใจในระหว่างกลุ่มลูกค้า) ซึ่งจะท�ำให้ธนาคารสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า และยังไม่เคยมีในวงการธนาคารไทย

เพิ่มจ�ำนวนเงินฝากที่มีคุณภาพ

ทีเอ็มบีมุ่งมั่นที่จะเพิ่มจ�ำนวนเงินฝากที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งบริหารต้นทุนเงินฝากให้ ใกล้เคียงกับ
ธนาคารชั้นน�ำที่เป็นคู่แข่ง
การเพิ่มจ�ำนวนเงินฝากคุณภาพจะช่วยให้ธนาคารสร้างความสัมพันธ์ ใหม่กับลูกค้า ขณะเดียวกัน
เงินฝากที่มีคุณภาพยังสามารถแปลงเป็นสินทรัพย์ที่เหมาะสมได้ ในภายหลัง ซึ่งท�ำให้ธนาคารมีผล
ก�ำไรมากยิ่งขึ้น
ทีเอ็มบีให้ความส�ำคัญกับธุรกรรมทางการเงิน เนื่องจากเป็นสิ่งที่สนองตอบความต้องการพื้นฐาน
ด้านธนาคารของลูกค้าทั้งหมด และยังช่วยให้ธนาคารมีความใกล้ชิดกับลูกค้าและเข้าใจลูกค้ามากขึ้น
การมองเห็นการท�ำธุรกรรมของลูกค้าได้ดีขึ้นจะช่วยให้ธนาคารมีการบริหารสภาพคล่องและ
การบริหารความเสี่ยงที่ดีขึ้น และมีต้นทุนในการกู้ยืม (funding cost) ลดลง
ส�ำหรับทีเอ็มบี ความเป็นเลิศด้านธุรกรรมทางการเงินยังหมายถึงการให้บริการลูกค้าด้วย
วิธีการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

สร้างความเป็นเลิศด้านธุรกรรมทางการเงิน

สร้างรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอย่างยั่งยืน

การสร้างรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจะส่งผลให้ธนาคารสามารถบริหารเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากใช้เงินทุนเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการปล่อยสินเชื่อ อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้
อย่างยั่งยืนในสภาวะผันผวนของวัฏจักรธุรกิจ

ใช้เงินทุนและบริหารสภาพคล่อง
อย่างเหมาะสมที่สุด

ทีเอ็มบีมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะบรรลุเป้าหมายก�ำไรสุทธิตามความคาดหวังของนักลงทุน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ธนาคารได้มุ่งเน้นเพิ่มจ�ำนวนลูกค้าในกลุ่มที่มีอัตราผลตอบแทน
หลังปรับค่าความเสีย่ ง (risk-adjusted return) ทีด่ กี ว่า เช่น กลุม่ SME พร้อมกับบริหารสภาพคล่อง
ในเชิงรุกและเพิ่มส่วนแบ่งการใช้จ่ายเงินของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (share of wallet) โดยการ
cross-selling และการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ลูกค้าปัจจุบัน

บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

ในขณะที่ธนาคารเติบโตขึ้น ธนาคารจะต้องปรับปรุงประสิทธิภาพในการท�ำงานทั้งทางด้านรูปแบบ
ของการประกอบธุรกิจและกระบวนการท�ำงาน
ทุกภาคส่วนของธนาคารมีส่วนส�ำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการท�ำงานผ่านโครงการ
Lean Organization และ Lean Six Sigma

กลยุทธ์องค์กร และการประกอบธุรกิจ
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ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
ธนาคารไทยชั้นน�ำมาตรฐานระดับโลก
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
14.7%
9.7%

2556

2557

มีความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง
ลูกค้ารายย่อยที่มีการท�ำธุรกรรมทางการเงินอย่างสม�่ำเสมอ (1)(2)

2.4

ค�ำนิยามเดิม
2.6

ค�ำนิยามใหม่
2.0

2556

2557

12.9%

2558

เพิ่มจ�ำนวนเงินฝากที่มีคุณภาพ
ส่วนแบ่งทางการตลาดส�ำหรับบัญชี CASA (%)(3)
6.0%

6.4%

6.9%

2556

2557

2558

2.3

2558

สร้างความเป็นเลิศด้านธุรกรรมทางการเงิน
อัตราการเติบโตของธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์(4)
58%
43%

สร้างรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอย่างยั่งยืน
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อค่าเฉลี่ยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (%)
1.29%

1.14%

1.32%

2556

2557

2558

23%
2556

2557

2558

ใช้เงินทุนอย่างเหมาะสมที่สุด
อัตราส่วนเงินกองทุน (%)
15.9%
10.6%
2556

บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานต่อรายได้รวม (%)

Tier1
CAR
18.3%
16.7%
11.0%
11.3%

2557

2558

50.5%

2556

52.6%

2557

49.2%

2558

(1) จ�ำนวนลูกค้ารายย่อยที่มีการท�ำธุรกรรมอย่างสม�่ำเสมอ มีการเปลี่ยนแปลงค�ำนิยามในปี 2557
(2) วัดจากการท�ำธุรกรรมทางการเงินรายเดือนและยอดเฉลี่ยเงินฝาก
(3) จ�ำนวน CASA ของทีเอ็มบีประกอบด้วยบัญชีกระแสรายวัน บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากไม่ประจ�ำดอกเบี้ยสูง และบัญชี ME
(4) ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่
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ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2558

โครงการ Transformation ของทีเอ็มบี
เพื่อให้ทีเอ็มบีเป็นองค์กรที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางและมุ่งเน้นการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพสูง ทีเอ็มบีได้ด�ำเนินการตามโครงการ Transformation
ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระยะ โดยโครงการนี้จะส่งผลดีต่อธนาคารในทุกๆ ด้าน ช่วยเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมทุกฝ่าย ทั้งลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานและ
สังคมไทยโดยรวม
ระยะ

จุดเด่นหลัก

สถานะ

1. การสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง
		 2551 – 2552

•
•
•
•
•

2. การขยายฐานลูกค้า
		 ที่มีคุณภาพ
		 2553 – 2554

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

เสร็จสมบูรณ์
• การเพิ่มฐานลูกค้าประสบความส�ำเร็จ
จากการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและ
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างแท้จริง
• การปรับปรุงและย้ายสาขาให้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า
• การเปิดตัวแนวคิด Make THE Difference

3.
		
		
		

• การเป็นเลิศทางด้าน Transactional Banking และ
ประสบการณ์ของแบรนด์ (Branded Experience)
• ยกระดับความสัมพันธ์กับลูกค้าด้านการบริการ
ธุรกรรมทางการเงิน โดยน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
• การมีคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้น (โดยมีสัดส่วน
ด้าน SME และสินเชื่อไม่มีหลักประกันที่เพิ่มมากขึ้น)
• การเปิดตัวรูปแบบช่องทางบริการที่เชื่อมต่อถึงกัน
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาช่องทางดิจิตอล

เป็นไปตามแผน
• น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า
• ด�ำเนินการ Cross-Selling ตามความเข้าใจ
ลูกค้าอย่างลึกซึ้งในระดับชุมชน
• ด�ำเนินการปรับปรุงสัดส่วนของสินเชื่อให้มี
ผลตอบแทนหลังจากหักค่าความเสี่ยงสูงสุด
• น�ำเสนอช่องทางการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่เป็นเลิศที่สุด

• หลังจากธนาคารบรรลุเป้าหมาย ROE 14%
ในปี 2557 ธนาคารยังคงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องใน
การเป็นธนาคารที่ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน
ที่ดีที่สุดในประเทศไทย
• มุ่งเน้นในการสร้างดิจิตอลแพลตฟอร์มที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงและมอบสิทธิ
ประโยชน์เพิ่ม เพื่อให้ลูกค้าใช้ชีวิตเต็มที่ในแบบที่ต้องการ
• สามารถก้าวเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า

เป็นไปตามแผน
• เตรียมความพร้อมโดยการวางโครงสร้าง
ทางเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิตอล
ในอนาคตอันใกล้
• เปิดตัว TMB Touch Mobile Application

สร้างความแตกต่างและเพิ่ม
ส่วนแบ่งการใช้จ่ายเงินของ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
2555 – 2557

4. สร้างความเปลี่ยนแปลงและ
		 ก้าวเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆ
		 2558 เป็นต้นไป

กลยุทธ์องค์กร และการประกอบธุรกิจ

การปรับโครงสร้างองค์กร
การปรับปรุงขั้นตอนการท�ำงานครบวงจร
การปรับเปลี่ยนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
การยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยง

เสร็จสมบูรณ์
• คุณภาพสินทรัพย์โดยรวมได้รับการปรับปรุง
ให้ดีขึ้น
• บรรลุควอไทล์สูงสุดในด้านความผูกพันของ
พนักงานต่อองค์กร

ด�ำเนินการต่อเนื่องในปี 2559
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ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่
เป้าหมายของธนาคาร
• เป็นธนาคารที่ให้บริการธุรกรรมทางการเงินที่ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
เลือกใช้บริการ โดยให้บริการธุรกรรมทางการเงินที่ดีที่สุดผ่าน		
ระบบ Supply Chain Solutions และ Trade Finance Solutions
• เป็นธนาคารคู่ค้าที่ลูกค้าธุรกิจเชื่อถือ โดยน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
การบริการ และช่องทางต่างๆ ที่ช่วยสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า
เพื่อให้ ได้รับส่วนแบ่งธุรกรรมทางการเงิน (share of wallet)
ของลูกค้าเพิ่มขึ้น
วิถีทางที่จะบรรลุเป้าหมาย
• เข้าใจลูกค้าธุรกิจให้ลึกซึ้งถึงความต้องการและโจทย์ทางธุรกิจ
ของลูกค้า เพื่อให้ธนาคารสามารถพัฒนาและน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตรงใจ และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ลูกค้าได้
• พัฒนาธุรกรรมทางการเงินที่เป็นเลิศ ผ่านทางบริการทางธุรกรรม
ทางการเงินตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ (Supply Chain) และ Trade Finance
Solutions ที่เหนือกว่า
• พัฒนารูปแบบการขายและบริการ เพื่อยกระดับประสบการณ์ของ		
ลูกค้าและท�ำให้ธนาคารมีความสามารถในการแข่งขันระยะยาว
ภาพรวมในปี 2558
ในปี 2558 ธนาคารยังคงความมุ่งมั่นในการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการแก่ลูกค้าที่แตกต่างและตรงตามความต้องการของลูกค้า
รวมไปจนถึงห่วงโซ่ธุรกิจทั้งด้านผู้ซื้อและผู้ขาย แม้ว่าในปีนี้ธนาคาร
ต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัว และปริมาณการค้าต่างประเทศ
ที่ลดลง อย่างไรก็ดี ธนาคารสามารถเพิ่มสัดส่วนธุรกรรมระหว่าง
ประเทศให้เติบโตได้ในอัตราร้อยละ 5 รวมไปถึงเงินฝากเพือ่ การท�ำธุรกรรม
(Transactional Deposit) ทีเ่ ติบโตร้อยละ 16 และค่าธรรมเนียมทีเ่ ติบโตถึง
ร้อยละ 26 โดยความส�ำเร็จดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่ลูกค้าธุรกิจมี
ความเชื่อมั่นในแนวนโยบายของธนาคาร รวมถึงบริการและผลิตภัณฑ์
ที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจและสร้างมูลค่าให้แก่กิจการของลูกค้าได้จริง
ความส�ำเร็จในปี 2558 ถือเป็นเครื่องยืนยันในความแข็งแกร่งของ
กลยุทธ์และทิศทางการด�ำเนินงานของธนาคาร ที่มีจุดมุ่งหมายใน
การเป็นธนาคารที่ให้ธุรกรรมทางการเงินที่ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
เลือกใช้บริการ โดยธนาคารมุ่งเน้นกลยุทธ์หลักรวมทั้งสิ้น 4 ด้าน ได้แก่
1. การท�ำธุรกรรมยุคดิจิตอล - Digitalization : ธนาคารเป็นหนึ่ง
ในธนาคารกลุ่มแรกที่น�ำเสนอบริการออกหนังสือค�้ำประกันผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Guarantee) ให้กับภาคเอกชนและภาครัฐ
เพื่ออ�ำนวยความสะดวก ลดงานลดต้นทุนในการจัดการ และเพิ่ม
ความถูกต้องและประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของลูกค้า
2. ธุรกรรมต่างประเทศ - Trade Finance : แม้วา่ ในปี 2558 ประเทศไทย
ได้ประสบกับสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ภาพรวมปริมาณการน�ำเข้า
และส่งออกของประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ธนาคาร
ประสบความส�ำเร็จในการเพิ่มปริมาณธุรกรรมระหว่างประเทศให้เติบโต
ในอัตราร้อยละ 5 จากปีก่อนหน้า และมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 30
มากไปกว่านั้น ธนาคารยังเพิ่มช่องทางในการท�ำธุรกรรมต่างประเทศ
และการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
Packing Credit และ L/C ผ่านระบบออนไลน์ และเพิ่มศูนย์ธุรกิจต่าง
ประเทศอีก 8 แห่งเพื่อตอบสนองความต้องการต่อจ�ำนวนลูกค้าที่
เพิ่มขึ้น
3. Supply Chain : ธนาคารในฐานะหนึ่งในผู้น�ำในการให้ บริการ
Supply Chain Solution มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสามารถ ในการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับห่วงโซ่
ธุรกิจผ่าน Lean Supply Chain Program ซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคาร
ร่วมกับบริษัทชั้นน�ำในการจัดหลักสูตรเชิงปฏิบัติการให้กับธุรกิจทั่วไป
โดยได้สร้างบริษทั ผูส้ ำ� เร็จหลักสูตร White Belt กว่า 700 บริษทั โครงการ
Green Belt 32 โครงการ อันก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มกว่า 200 ล้านบาท
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ในปี 2558 ธนาคารได้สร้างการเติบโตให้รายได้ ในส่วน Supply chain
เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 44 จากฐานลูกค้ามากกว่า 2,000 รายในปัจจุบัน
โดยมียอดสินเชื่อประมาณ 44,500 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ
7,400 ล้านบาท จากปี 2557
ด้วยความไว้วางใจของลูกค้ารวมถึงห่วงโซ่ธุรกิจ ท�ำให้ ในปี 2558
ธนาคารได้รับรางวัล “The Best Financial Supply Chain
Management in Thailand 2015” จาก The Asian Banker
ซึ่งตอกย�้ำความเป็นผู้น�ำด้าน Supply Chain อย่างแท้จริง
4. โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน - Infrastructure Projects :
จากการที่ภาครัฐมีนโยบายลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ธนาคารได้ท�ำการขยายฐานลูกค้าและร่วมสนับสนุนการระดมเงินทุน
ในอุตสาหกรรมหลักที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็น
โครงการรถไฟฟ้า และคมนาคมพื้นฐาน หรือการลงทุนในระบบ
โทรคมนาคม 4G
ทั้งนี้ นอกเหนือจากกลยุทธ์หลัก 4 ด้านแล้ว ธนาคารยังให้ความส�ำคัญ
อย่างสูงกับการเติบโตอย่างยั่งยืน จากการขยายสินเชื่อที่มีคุณภาพ
โดยเฉพาะช่วงเวลาที่เศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลให้ ในภาพรวมสินเชื่อ
ของธุรกิจลูกค้ารายใหญ่มีความหลากหลายในด้านประเภทของลูกค้า
และปริมาณสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) ลดลงอย่างต่อเนื่อง
แผนงานส�ำหรับปี 2559
ธนาคารยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นธนาคารหลักของลูกค้าในการท�ำธุรกรรม
ทางการเงิน เพื่อให้ลูกค้ามีชีวิตที่ดีขึ้น โดยการน�ำเสนอประสบการณ์ที่ดี
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้ารวมถึงห่วงโซ่ทางธุรกิจ หนึ่งในหัวใจ
ของธุรกิจลูกค้ารายใหญ่คือการมุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เข้าใจ
ธุรกิจของลูกค้าและสามารถเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์
ความต้องการได้ดี รวมถึงส่งมอบประสบการณ์ที่ดีตลอดการใช้บริการ
ในทุกๆ ผลิตภัณฑ์
ในปี 2559 ธนาคารยังคงสานต่อและสร้างความแข็งแกร่งในระยะยาว
อย่างต่อเนื่องบนกลยุทธ์ 4 ด้าน ประกอบด้วย
1.การท�ำธุรกรรมยุคดิจิตอล - Digitalization : ธนาคารวางแผน
ขยายฐานลูกค้าผู้ ใช้ Internet Banking มากขึ้นจากการน�ำเสนอระบบ
Internet Banking ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูงในระดับสากล
เพื่อจะสร้างให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของการบริหารทางการเงินของ
ลูกค้า และยังมีแผนงานพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึง
ได้งา่ ยขึน้ โดยอยูบ่ นโครงสร้างพืน้ ฐานเดียวกันทัง้ หมด (Single Platform)
อีกทั้งยังพัฒนาเครื่องมือในการช่วยลูกค้าบริหารจัดการความเสี่ยง
ของอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีขึ้นผ่านระบบ FX Simulation
2. ธุรกรรมต่างประเทศ - Trade Finance : ธนาคารมุ่งเน้นการสร้าง
ประสบการณ์ที่ดี ผ่านการบริการที่ถูกต้องและรวดเร็ว อีกทั้งยังเข้าถึง
ได้ง่าย ผ่านหลากหลายช่องทาง และเนื่องจากการส่งออกและน�ำเข้า
มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในรูปแบบและเงื่อนไขการซื้อขาย และการเกิดขึ้น
ของตลาดใหม่อย่างต่อเนื่อง ธนาคารจึงมุ่งเน้นการให้ความรู้และแบ่งปัน
แบบแผนตัวอย่างการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยง
ให้กับธุรกิจของลูกค้า ผ่านทางการจัดกิจกรรม รวมถึงการจัดสัมมนา
ให้กับลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ
3. Supply Chain : ธนาคารวางแผนสร้างความแข็งแกร่งในฐานะผู้น�ำ
ในการให้บริการ Supply Chain Solution อย่างต่อเนื่อง ผ่านการ
น�ำเสนอธุรกรรมทางการเงินที่สร้างความเชื่อมโยงให้กับทุกธุรกิจใน
ห่วงโซ่ ด้วยนวัตกรรมทางการเงิน เช่น Cash/Credit Card ซึ่งเป็น
ส่วนเสริมจากการสนับสนุนทางเงินทุนธนาคาร
4. โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน - Infrastructure Projects :
เพื่อเป็นส่วนช่วยในการสนับสนุนโครงการภาครัฐ และโครงการ
ต่อเนื่อง ธนาคารวางแผนสนับสนุนธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์จากโครงการ
ดังกล่าว และไม่จ�ำกัดเฉพาะกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง แต่ยังรวมถึง
อุตสาหกรรมทั้งต้นน�้ำและปลายน�้ำที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2558

ธุรกิจลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
เป้าหมายของธนาคาร
• เป็นธนาคารที่เป็นเลิศด้านธุรกรรมทางการเงินส�ำหรับลูกค้า SME
โดยน�ำเสนอค�ำตอบทางการเงินที่เหมาะสม จากการเข้าใจลูกค้า		
อย่างลึกซึ้ง
• เป็นธนาคารหนึ่งในสามอันดับแรกที่เป็นเสมือนเพื่อนคู่คิดของ		
ลูกค้า SME
วิถีทางที่จะบรรลุเป้าหมาย
• น�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความ		
แตกต่างโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และมุ่งสู่การเป็นธนาคาร
หลักของลูกค้า
• พัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านธุรกรรม
และการเงิน ตามลักษณะความแตกต่างทางธุรกิจของลูกค้าแต่ละราย
• ให้บริการทางการเงินทีง่ า่ ยและรวดเร็วตลอดทุกขัน้ ตอนตัง้ แต่ตน้ จนจบ
พัฒนาช่องทางหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 		
โดยเฉพาะช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
• พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ยิ่งขึ้น สามารถดูแลให้ค�ำแนะน�ำ
ทางธุรกิจและการเงินกับ SME ได้ ในระยะยาว
ภาพรวมในปี 2558
ปี 2558 เป็นปีที่สภาวะการเมืองของประเทศมีความมั่นคงมากขึ้น
แต่เศรษฐกิจและการบริโภคภาคเอกชนเติบโตเพียงเล็กน้อย ส่งผลให้
ผู้ประกอบธุรกิจ SME ส่วนมากประสบปัญหาจากสถานการณ์ข้างต้น
ทีเอ็มบีได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ และปรับเปลี่ยนการด�ำเนินงาน
ของธนาคารตามสภาพธุรกิจของลูกค้าท่ามกลางอุปสรรคดังกล่าว
ทีเอ็มบีให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความสามารถทางธุรกิจ
ของ SME ผ่านการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีประสิทธิภาพ
และคิดเสมือนลูกค้า ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ
อาทิเช่น สินเชื่อ ทีเอ็มบี SME 3 เท่าพลัส ให้วงเงินสูงสุด 3 เท่าของ
มูลค่าหลักทรัพย์ค�้ำประกัน พร้อมวงเงินหมุนเวียนเพิ่มอีกร้อยละ 50
อีกทั้งยังให้วงเงินเพิ่มส�ำรองสินค้าอีก 30 วัน (Safety Stock) ระยะเวลา
ผ่อนช�ำระคืนสูงสุด 3 ปี ซึ่งเปิดตัวสู่ตลาดตั้งแต่กลางปี 2558 และ
สามารถตอบสนองความต้องการด้านสินเชื่อของลูกค้าเป็นอย่างดี
ตลอดทุกช่วงวงจรธุรกิจ
นอกจากนี้ ทีเอ็มบีได้มงุ่ เน้นการพัฒนากระบวนการสินเชือ่ แบบบูรณาการ
ตั้งแต่แนวทางอนุมัติสินเชื่อที่รัดกุมสอดคล้องกับสถานการณ์ กระบวน
การวิเคราะห์ การตั้งวงเงิน เบิกใช้ ไปจนถึงการติดตามคุณภาพสินเชื่อ
ที่ส�ำคัญคือการพัฒนาผู้จัดการความสัมพันธ์ ให้มีสมดุลในการขาย
การบริหารความเสี่ยง และความเข้าใจในกระบวนการสินเชื่อ ทั้งนี้
เพื่อให้การเติบโตเป็นไปอย่างยั่งยืน ทั้งคุณภาพของสินเชื่อและความ
สะดวกรวดเร็วของบริการอันจะส่งผลถึงประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า
SME นอกจากนี้ ทีเอ็มบียังมีโครงการพิเศษเพื่อช่วยเหลือ SME
ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในปีที่ผ่านมา ทั้งยัง
จัดให้มีผู้ดูแลลูกค้า SME ที่มีปัญหาสภาพคล่องตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นธนาคารที่เป็นเลิศด้านธุรกรรมทางการเงิน
ส�ำหรับลูกค้า SME ทีเอ็มบีได้น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ง่าย มีความยืดหยุ่น
และสะดวกในการใช้งาน เช่น

กลยุทธ์องค์กร และการประกอบธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ ทีเอ็มบี One Bank เป็นทั้งบัญชีเดินสะพัดและออมทรัพย์
ที่ช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าธรรมเนียม เช่น การฝากเช็คข้ามธนาคาร
หรือข้ามเขต ลูกค้ารับยอดเต็มโดยไม่ถูกหักค่าธรรมเนียม ซื้อเช็ค 1 เล่ม
แถม 1 เล่มไม่มีวันหมดเขต บริการกลบยอดเช็คอัตโนมัติ และฟรี
ค่าธรรมเนียมทั่วประเทศเมื่อโอนเงินภายในทีเอ็มบี ผลิตภัณฑ์ทีเอ็มบี
One Bank ช่วยให้ธนาคารสามารถขยายฐานลูกค้า SME และส่งเสริม
ให้มีการเดินบัญชีผ่านทีเอ็มบีมากขึ้น
โครงการ Lean Supply Chain by ทีเอ็มบี ด�ำเนินการต่อเนื่องมา
เป็นปีที่ 2 โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และองค์กรชั้นน�ำในแวดวง
อุตสาหกรรมให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนากระบวนการธุรกิจทั้งหมด
ของลูกค้า เกิดผลลัพธ์เป็น 32 โปรเจคจากผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถ
ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ ให้ธุรกิจ SME แล้วรวมกว่า 200 ล้านบาท
ทีเอ็มบีเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า SME อย่างต่อเนื่องผ่าน
ผู้จัดการความสัมพันธ์ นอกจากนี้ธนาคารยังมีศูนย์บริการความ
สัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอีเพื่อบริการลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์อย่าง
สม�่ำเสมอ การบริการในรูปแบบดังกล่าวช่วยให้ธนาคารดูแลลูกค้า
ได้อย่างใกล้ชิดและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
ปัจจุบัน ทีเอ็มบีได้ ให้บริการลูกค้า SME ผ่านเครือข่ายศูนย์ธุรกิจ
SME ทั่วประเทศกว่า 116 แห่ง
ณ สิ้นปี 2558 ธนาคารประสบความส�ำเร็จในการเติบโตสินเชื่อธุรกิจ
SME โดยขยายตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12 ค่าธรรมเนียมเติบโตกว่าร้อยละ 48
ปริมาณธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 แม้จะเผชิญ
ภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออ�ำนวย โดยสัดส่วนสินเชื่อ SME ต่อสินเชื่อ
ทั้งหมดของธนาคารเท่ากับร้อยละ 37 สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
ธนาคารที่ต้องการมุ่งไปยังกลุ่มลูกค้าที่มีผลตอบแทนหลังปรับค่า
ความเสี่ยงที่ดีกว่า และแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนสินเชื่อ SME ต่อสินเชื่อ
ทั้งหมดของธนาคารเป็นร้อยละ 40 ภายใน 5 ปีข้างหน้า
แผนงานส�ำหรับปี 2559
• มุ่งสู่การเป็นธนาคารหลักของ SME ในการด�ำเนินธุรกิจ เข้าใจลูกค้า
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการ SME
โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าสินเชื่อชั้นดี โดยพัฒนาคุณค่า
ผ่านการยกระดับขั้นตอนสินเชื่อที่ง่ายและรวดเร็วเป็นพิเศษ
• พัฒนาเพื่อการเป็นธนาคารที่มุ่งเน้นการรองรับธุรกรรมทางการเงิน
ระหว่างประเทศเพื่อ SME โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้ค�ำปรึกษาโดยเฉพาะ
ร่วมกับผู้จัดการความสัมพันธ์ที่คอยดูแล จัดการอบรมให้ความรู้ 		
รวมถึงสายด่วนให้ค�ำปรึกษาอัตราแลกเปลี่ยนและธุรกรรม
ทางการเงินระหว่างประเทศ
• พัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารและถ่ายทอด
องค์ความรู้อย่างเป็นระบบ จัดการประเมินทักษะและความสามารถ
ผ่าน TMB SME Academy
• เพิ่มการเข้าถึงบริการด้วยช่องทางที่หลากหลายพัฒนาการ		
ให้บริการทางอิเลคทรอนิค ทั้งทาง tablet โทรศัพท์มือถือ และ		
อินเตอร์เน็ต รวมถึงการท�ำธุรกรรมผ่านทางพันธมิตร e-commerce
ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการท�ำรายการผ่านตัวแทนและ
ธนาคารพันธมิตร
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ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
เป้าหมายของธนาคาร
• เป็นธนาคารแรกที่ลูกค้าเลือกใช้เพื่อท�ำธุรกรรมการเงิน
• สร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าโดยน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ 		
และที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจากธนาคารใหญ่แห่งอื่น
วิถีทางที่จะบรรลุเป้าหมาย
• เข้าใจและตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมาย		
ของธนาคาร โดยศึกษาจากการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมและ
การใช้ชีวิต (behavioral and lifestyle sub-segmentation)
• เพิ่มฐานลูกค้าที่มีคุณภาพและเงินฝากที่มั่นคงจากการให้บริการ		
ธุรกรรมที่สมบูรณ์และเป็นเลิศ
• น�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่า ตรงตามความต้องการ		
ของลูกค้าในเวลาที่เหมาะสม
• ให้บริการผ่านหลากหลายช่องทาง เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงบริการของ		
ธนาคารได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ภาพรวมในปี 2558
ทีเอ็มบี ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ในการด�ำเนินกลยุทธ์ธุรกิจลูกค้า
รายย่อยเพื่อก้าวไปสู่การเป็นธนาคารชั้นน�ำด้านธุรกรรมทางการเงิน
ของประเทศ โดยยังคงน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มุ่งเน้นการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเวลาที่เหมาะสม ผ่านสาขาของ
ธนาคาร 454 แห่ง (สาขาทีเอ็มบี 450 แห่ง และ ME Place 4 แห่ง)
เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ 2,292 เครื่อง และเครื่องฝากและถอนเงิน
อัตโนมัติอีก 519 เครื่องที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศ
ปี 2558 เป็นปีส�ำคัญที่ทีเอ็มบีได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการและรูปแบบ
ช่องทางบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า
ผ่านการบริการที่เป็นเลิศ เน้นการสร้างคุณค่าที่จะ เปลี่ยน เพื่อให้
ชีวิตลูกค้าดีขึ้น หรือเพื่อ Make THE Difference ตามสัญญาที่
ให้ ไว้กับลูกค้า ที่ว่าลูกค้าต้องได้รับความสะดวกสบายในการท�ำ
ธุรกรรมการเงิน ผ่านช่องทางการบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สาขา
ตู้อัตโนมัติ ศูนย์บริการลูกค้า 1558 และช่องทางดิจิตอล ที่ลูกค้า
สามารถเลือกใช้ ได้ทุกที่และทุกเวลา โดยในปี 2558 ทีเอ็มบีได้ย้าย
สาขา 11 แห่งไปอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อให้เครือข่ายการให้
บริการมีความครอบคลุมมากขึ้น อีกทั้งยังมีแผนที่จะเพิ่มจ�ำนวน
เครื่องฝากถอนเงินสดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ทางธนาคารยังคงเน้นการให้บริการกลุ่มลูกค้าต่างชาติ
โดยการเพิ่มตู้เอทีเอ็มในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อตอบโจทย์
ความต้องการในการใช้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ผ่านบัตร
Visa, Visa Electron, Plus, MasterCard, Cirrus, Maestro, JCB
และ China Union Pay
ยิ่งไปกว่านั้น ทีเอ็มบียังคงเดินหน้าพัฒนาช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
โฉมใหม่ อันได้แก่ อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง (Internet Banking) และ
โมบายแบงค์กิ้ง (Mobile Banking) ในรูปแบบแอพพลิเคชั่น TMB
Touch เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงการท�ำธุรกรรมทางการเงินและบริการของ
ธนาคารได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และสามารถใช้งานได้ครบถ้วน เช่น
การตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ การโอนเงิน การช�ำระค่าบริการและ
สาธารณูปโภค การตรวจสอบยอดและจ่ายบัตรเครดิต ซึ่งสามารถ
ท�ำได้ทุกที่ ทุกเวลาเมื่อลูกค้าต้องการ โดยทีเอ็มบีเน้นการพัฒนาให้
ช่องทางการบริการทุกช่องทางเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อประสบการณ์
ทีด่ ที สี่ ดุ ของลูกค้า ส่งผลให้ ในปี 2558 ธนาคารมีผ้ใู ช้บริการอินเตอร์เน็ต
แบงค์กิ้ง และโมบายแบงค์กิ้งรายใหม่ เติบโตถึงร้อยละ 738
ทีเอ็มบียังคงให้ความส�ำคัญกับเงินฝากลูกค้ารายย่อย ซึ่งเป็นแหล่ง
เงินทุนที่ส�ำคัญในการขับเคลื่อนเงินฝากของธนาคาร และน�ำไปสู่
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ต้นทุนทางการเงินทีม่ นั่ คง ธนาคารยังคงมุง่ ไปในทิศทางกลยุทธ์ทใี่ ช้เงินฝาก
เป็นตัวน�ำ สืบเนื่องจากผลส�ำเร็จของผลิตภัณฑ์เงินฝากคุณภาพ
หลายรูปแบบที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด
ทัง้ ด้านการออมและการท�ำธุรกรรมในหลายปีทผี่ า่ นมา การได้รบั ฟังเสียง
จากลูกค้ามาอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้ ในปี 2558 ทีเอ็มบีได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์
เงินฝากใหม่ล่าสุด “ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี” ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากรูปแบบใหม่
พร้อมบัตรเดบิตเหมาะส�ำหรับลูกค้าทุกคนที่ต้องท�ำธุรกรรมทาง
การเงิน โดยลูกค้าสามารถกดเงิน และถามยอดได้ที่ทุกเครื่องเอทีเอ็ม
ทุกธนาคาร อีกทั้งสามารถโอนเงินภายในทีเอ็มบีโดยไม่มีค่าธรรมเนียม
และไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้ง มากไปกว่านั้นลูกค้าสามารถโอนเงินข้าม
ธนาคารหรือช�ำระค่าบริการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียม 5 ครั้งต่อเดือน
ซึ่งลูกค้าไม่จำ� เป็นต้องคงเงินขั้นต�่ำในบัญชี ผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยให้ลูกค้า
ได้รับความสะดวกสบายที่มากขึ้น และไม่ต้องกังวลกับค่าธรรมเนียม
ในการท�ำธุรกรรมอีกต่อไป ทั้งนี้ ปี 2558 ทีเอ็มบีมีลูกค้ามาเปิดบัญชี
เพื่อการท�ำธุรกรรมโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 92 จากปี 2557 พร้อมทั้ง
การเติบโตยอดเงินฝากจาก ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ และ ME by TMB
ทั้งหมดเติบโตได้ถึงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ทีเอ็มบีได้ปฏิวัติวงการการเงินแบบดั้งเดิม ด้วยการส่งผ่านประโยชน์
ของต้นทุนทางการเงินที่ลดลงจากการด�ำเนินงานผ่านช่องทางดิจิตอล
ไปยังการให้ดอกเบี้ยกับลูกค้าที่สูงขึ้น ผ่าน ME by TMB ซึ่งมุ่งเน้น
การท�ำธุรกรรมด้วยตนเองอันส่งผลให้ลูกค้ารู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ
และอิสระทางการเงิน อีกทั้งยังสร้างประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ธนาคาร นับตั้งแต่เริ่มเปิดตัวในต้นปี 2555 จนถึงปัจจุบัน ME by TMB
สามารถดึงดูดลูกค้าได้มากกว่า 200,000 ราย
ทีเอ็มบีท�ำการศึกษาเพื่อระบุความต้องการของลูกค้าด้วยการ
วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ธนาคาร
สามารถน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน เช่น ผลิตภัณฑ์
ประกัน กองทุน และบัตรเครดิต ที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า ในปี 2558 ทีเอ็มบี ยังคงเดินหน้าการเป็นธนาคารไทย
แห่งแรก ที่เปิดเสรีภาพการลงทุนให้ลูกค้าทุกคนทุกกลุ่ม (TMB Open
Architecture - ศูนย์รวมกองทุนดี ยี่ห้อดัง ที่เดียวครบ) โดยคัดเลือก
กองทุนรวมคุณภาพจากหลากหลาย บลจ.ชั้นน�ำ มาให้ลูกค้าลงทุน
ได้อย่างมั่นใจและสะดวกในที่เดียว ปัจจุบันลูกค้ามีโอกาสลงทุนใน
สินทรัพย์หลากหลายประเภท จาก 5 บลจ.ชั้นน�ำ อันได้แก่ Aberdeen,
CIMB Principal, Manulife, TMBAM, และ UOBAM นอกจากนี้
ทีเอ็มบี ยังได้เปิดตัว ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ไลฟ์ เซพเว่อร์ 15/9
เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงการท�ำประกันชีวิตได้ง่ายขึ้น ภายใต้แนวคิด
“ประกันท�ำง่าย ใครก็มีได้” ด้วยการเสนอบริการที่ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าส่งผลให้รายได้ค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวมและ
ผลิตภัณฑ์ประกันของทีเอ็มบีเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 46 และร้อยละ 36
ตามล�ำดับ
ในด้านสินเชื่อผู้บริโภค ธนาคารยังคงเน้นทั้งสินเชื่อปลอดหลัก
ประกันและสินเชื่อที่มีหลักประกัน โดยในปี 2558 ฐานสินเชื่อบัตร
เครดิตของลูกค้ารายย่อยเติบโตขึ้นร้อยละ 31 และสินเชื่อบ้าน
ขยายตัวร้อยละ 27
แผนงานส�ำหรับปี 2559
• ขยายฐานลูกค้าที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการให้บริการ
ในการท�ำธุรกรรมทางการเงินที่เป็นเลิศ
• เพิ่มประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าโดยมุ่งเน้นการให้บริการเป็นส�ำคัญ
• เพิ่มส่วนแบ่งการใช้จ่ายเงิน (share of wallet) ของลูกค้าโดย
น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าในเวลาที่		
เหมาะสม
• น�ำเสนอช่องทางดิจิตอลแบบบูรณาการเพื่อเป็นช่องทางหลัก
ในการท�ำธุรกรรมการเงินแก่ลูกค้า

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2558

การบริหารความเสี่ยง
และปัจจัยความเสี่ยงที่ส�ำคัญ
การบริหารความเสี่ยง
ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
การบริหารความเสี่ยง เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารทหารไทย เพื่อให้ธนาคารสามารถสร้างมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้
อย่างเหมาะสมและยัง่ ยืน และเกิดความสมดุลระหว่างความเสีย่ งและผลตอบแทน โดยยึดหลักการก�ำกับดูแลความเสีย่ งทีเ่ ข้มงวดตามกฏเกณฑ์ของทางการ ทัง้ นี้
กรอบการบริหารความเสี่ยงของธนาคารประกอบด้วย โครงสร้างการจัดการที่เหมาะสมและชัดเจน กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับกฏเกณฑ์
ต่างๆ และสภาพแวดล้อม และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานธุรกิจตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ การวัดความเสี่ยง
ยังได้ถูกผนวกรวมอย่างครบถ้วนในการวางแผนด้านกลยุทธ์ ซึ่งทั้งหมดนี้น�ำไปสู่การก�ำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ดังนี้
• ในเรื่องผลิตภัณฑ์และ Portfolio ก�ำหนดให้มีโครงสร้าง กรอบการพิจารณา การก�ำหนดราคา กระบวนการอนุมัติ และการบริหารที่เหมาะสม
• ในเรื่องกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ก�ำหนดให้มีการก�ำกับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทั้งภายในและภายนอกธนาคารรวมถึงการติดตาม		
อย่างสม�่ำเสมอ
• มีการก�ำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของธนาคาร ให้มีความโปร่งใสและสอดคล้องกัน
• ก�ำหนดให้มีการมอบอ�ำนาจด�ำเนินการที่สอดคล้องกับภาพรวมกลยุทธ์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
• ก�ำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายใน
โครงสร้างการก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารจัดให้มีโครงสร้างการก�ำกับดูแลที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารความเสี่ยง ขณะเดียวกันต้องมั่นใจได้ว่าได้มีการกระจายอ�ำนาจ
ในการรับความเสี่ยงจากคณะกรรมการธนาคารไปยังคณะกรรมการชุดย่อยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม รวมทั้งต้องมีการบริหารจัดการ
ประเด็นความเสี่ยงด้านต่างๆ รวมถึงกฎเกณฑ์ของทางการและสภาพแวดล้อมในการด�ำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากนี้ เพื่อให้หน่วยงานก�ำกับการปฏิบัติงานธุรกิจธนาคารมีการท�ำงานอย่างเป็นอิสระ ธนาคารได้ก�ำหนดให้มีการรายงานแบบคู่ขนาน ทั้งต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความเสี่ยง
โครงสร้างการก�ำกับดูแลความเสี่ยงของธนาคาร

คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการสินเชือ่

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

คณะพิจารณาสินเชือ่

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ด้านบริหารความเสีย่ ง

คณะนโยบายบริหารความเสีย่ ง

คณะปรับปรุงคุณภาพสินเชือ่ 1
คณะปรับปรุงคุณภาพสินเชือ่ 2

กลยุทธ์องค์กร

บริหารความเสีย่ งด้านสินเชือ่

คณะกรรมการควบคุม
ธุรกิจการเงิน

ศูนย์วเิ คราะห์เศรษฐกิจ

บริหารความเสีย่ งสินเชือ่
เชิงกลยุทธ์

Portfolio Monitoring
Committee

บริหารความเสีย่ งด้านตลาด

คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร

พิจารณาสินเชือ่ ธุรกิจ

บริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร
องค์กร

คณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหนีส้ นิ

พิจารณาสินเชือ่ ลูกค้าธุรกิจ
และธุรกิจขนาดย่อม

ก�ำกับการปฏิบตั งิ าน *

สินเชือ่ ผูบ้ ริโภค

กฏหมาย

พัฒนาสินทรัพย์

ควบคุมผลิตภัณฑ์

บริหารนโยบายด้านสินเชือ่
การบริหารความเสี่ยง และปัจจัยความเสี่ยงที่ส�ำคัญ

* รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
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คณะกรรมการธนาคารรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของธนาคาร และได้กระจายอ�ำนาจในการทบทวนและก�ำกับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยงในทุกด้านของธนาคาร ให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงให้อ�ำนาจในการอนุมัติกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง นโยบาย กรอบ
และมาตรฐานในการด�ำเนินงาน ตลอดจนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และเพดานความเสี่ยงต่างๆ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานธุรกิจยังคงเป็นผู้รับผิดชอบ
อันดับแรกในการบริหารความเสี่ยง Portfolio ที่หน่วยงานดูแล ธนาคารจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย ในการตัดสินใจความเสี่ยงด้านต่างๆ เฉพาะด้าน ดังนี้:
1. คณะนโยบายบริหารความเสี่ยง: มีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการก�ำกับดูแลในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย กรอบการด�ำเนินงาน
มาตรฐานการด�ำเนินงาน เป้าหมายและเพดานของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
• คณะกรรมการควบคุมธุรกิจการเงิน: เป็นการประชุมระหว่างสายงานธุรกิจ สายงานปฎิบัติการ และสายงานบริหารความเสี่ยง โดยมีหน้าที่หลัก
		 ในการบริหารธุรกิจตลาดเงินให้มีการด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ทั้งในแง่การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของ
		 แต่ละหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานที่เชื่อมโยงกันในกระบวนการด�ำเนินธุรกิจตลาดการเงิน
• The Portfolio Monitoring Committee: เป็นการประชุมระหว่างสายงานธรุกิจและสายงานบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามดูแล ปรึกษาหารือ
		 และให้ความคิดเห็นต่อพอร์ตด้านสินเชื่อ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการด�ำเนินการในเชิงรุกในการบริหาร Portfolio ด้านสินเชื่ออย่างเหมาะสมและสอดคล้อง
		 กับกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฎิบัติการ: มีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ
3. คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน: มีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
และการบริหารเงิน
สายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง อยู่ภายใต้การดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง (ซึ่งเป็นสมาชิกของคณะเจ้าหน้าที่
บริหารและรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) มีหน้าที่ก�ำกับดูแล ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและน�ำการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ
มาใช้อย่างสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารบริหารความเสี่ยง ผ่านทางกระบวนการส�ำคัญ 4 ด้านได้แก่
1) การระบุความเสี่ยง: ธนาคารจ�ำแนกความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินธุรกรรมประจ�ำวันออกเป็น 5 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยง
ด้านสินเชื่อ ความเสี่ยงด้านตลาด (ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
2) การวัดและประเมินความเสี่ยง: ธนาคารใช้วิธีการและเครื่องมือที่แตกต่างกันในการวัดความเสี่ยงแต่ละประเภท โดยใช้วิธีการวัดความเสี่ยงทั้งใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดให้มีการทดสอบภาวะวิกฤติ เพื่อวัดคุณภาพของ Portfolio และความสามารถของธนาคาร
ในการยืนหยัดในภาวะวิกฤติ
3) การติดตามและควบคุมความเสี่ยง: ธนาคารควบคุมความเสี่ยงโดยการก�ำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key risk indicators) และขอบเขตความเสี่ยง
(Risk boundaries) รวมถึงเพดานความเสีย่ ง (Risk limits) ทัง้ ในระดับธนาคารโดยรวม ระดับ Portfolio ระดับผลิตภัณฑ์ และระดับอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดให้มีระบบการเตือนภัยล่วงหน้า (Early warning system) ส�ำหรับความเสี่ยงด้านสินเชื่อ เพื่อเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วย
ตรวจหาลูกค้าที่มีแนวโน้มว่าอาจมีผลประกอบการหรือคุณภาพที่เสื่อมถอย
4) การรายงานความเสี่ยง: ธนาคารมีการรายงานสถานะของความเสี่ยงด้านต่างๆ ตลอดจนการด�ำเนินการต่างๆ ทั้งที่ได้ด�ำเนินการไปแล้วและ
ก�ำลังจะด�ำเนินการไปยังผู้เกี่ยวข้อง คณะกรรมการต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงอย่างสม�่ำเสมอ รายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงดังกล่าวมีทั้ง
ในระดับผลิตภัณฑ์ ระดับหน่วยงาน และระดับธนาคารโดยรวม
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ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2558

ปัจจัยความเสี่ยงที่ส�ำคัญ
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ธนาคารตระหนักดีถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการก�ำหนดแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ การน�ำกลยุทธ์ ไปปฏิบัติ
และการควบคุมเชิงกลยุทธ์ ที่อาจจะไม่เหมาะสมและ/หรือไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร
ธนาคารได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ที่จะก้าวเป็น “ธนาคารไทยชั้นน�ำ มาตรฐานระดับโลก” โดยจัด “โครงสร้างองค์กรที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” พร้อมกับ
การด�ำเนินกลยุทธ์การใช้เงินฝากเป็นตัวน�ำ (Deposit-Led Strategy) และการมุ่งเป็นธนาคารเพื่อธุรกรรมทางการเงินที่เป็นเลิศ (Transactional
Banking Excellence) เพื่อสร้างฐานที่มั่นคงส�ำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืน ธนาคารได้จัดท�ำแผนกลยุทธ์ 5 ปี ซึ่งก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ
ที่ชัดเจนเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้น�ำตลาดด้านเงินฝาก ธนาคารจะมีการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์นี้ให้ทันสมัยตามสิ่งแวดล้อมและตลาดในรายปี
ผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากการตกผลึกกลยุทธ์ที่มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อที่จะบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น
ธนาคารได้ปรับปรุงกระบวนการติดตามผลการด�ำเนินงานและควบคุมเชิงกลยุทธ์ นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการประชุมระหว่างผู้บริหารและหน่วยงาน
ทางธุรกิจต่างๆ เพื่อติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ พร้อมกับการเสนอแนวทางแก้ ไขหากไม่สามารถด�ำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้ และได้เริ่มพัฒนาระบบเตือนความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic risk dashboard) เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบและตระหนักถึงสถานะ
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ตลอดจนการจัดท�ำการประเมินผลตนเอง (Control self assessment) ในความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เป็นรายปี
โดยรวมแล้วธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดท�ำแผนกลยุทธ์
การจัดองค์กรและอัตราก�ำลัง การด�ำเนินโครงการต่างๆ ตลอดจนกระบวนการติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์หลักของธนาคาร
และมีการทบทวนปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างสม�่ำเสมอ
2. ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อธนาคาร อันเป็นผลมาจากผู้กู้ และ/หรือคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามพันธะ
ทางการเงินหรือเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงไว้ ความเสี่ยงด้านเครดิตส่วนใหญ่เกิดจากธุรกรรมการให้สินเชื่อและรายการภาระผูกพันนอกงบดุล เช่น
การค�้ำประกันการกู้ยืมเงิน และตราสารอนุพันธ์ เป็นต้น
ธนาคารมีเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตเพื่อสร้างผลตอบแทนให้เหมาะสมกับความเสี่ยง โดยการควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิตให้อยู่
ในระดับที่ธนาคารยอมรับได้ และสร้างความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินธุรกิจและ
การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร
ธนาคารให้ความส�ำคัญและมุ่งมั่นในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนาบุคลากร
การก�ำกับดูแลด้านการบริหารความเสี่ยง กระบวนการ เครื่องมือและระบบวัดระดับความเสี่ยง รวมถึงการพัฒนาแนวทางบริหารความเสี่ยงในรูปของ
ทุนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic capital) การปรับปรุงกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ (Credit assessment & Origination) และเครื่องมือในการวัดระดับ
ความเสี่ยง เช่น Risk Rating Model, Application Scorecard และ Behavior Scorecard จัดท�ำและปรับปรุงนโยบาย กระบวนการ รวมถึงแนวทาง
ในการวัด และบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต นอกจากนี้ ธนาคารยังคงมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่แข็งแกร่งภายใน
ธนาคาร ผ่านการรู้จักและเข้าใจลูกค้าของธนาคารอย่างรอบด้าน พนักงานของธนาคารผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น เป็นไปตามหลักการป้องกัน 3 ล�ำดับ
ในการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ( 3 lines of defense credit risk management framework) ซึ่งช่วยในการลดความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
ของธนาคาร ดังนี้:
• ผู้บริหารและพนักงานในสายงานธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการควบคุมความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่เกิดขึ้นภายในสายงาน ( 1st line of defense)
• สายงานบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ( 2nd line of defense) ร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของ the 1st line of defense
ทั้งนี้ หน่วยงานบริหารความเสี่ยงมีความเป็นอิสระจากผู้บริหารและพนักงานที่ให้สินเชื่อ
• สายงานตรวจสอบ เป็น the 3rd line of defense มีหน้าที่ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระต่อการออกแบบและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
ในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
ปัจจัยเสี่ยงด้านสินเชื่อ
• คุณภาพสินเชื่อ
ธนาคารยังคงให้ความส�ำคัญต่อการปรับปรุงคุณภาพสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) เกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ไม่สามารถช�ำระหนี้
ได้ตามข้อตกลง ซึ่งอาจส่งผลต่อดอกเบี้ยรับของธนาคาร ในบางกรณีเมื่อไม่สามารถช�ำระเงินต้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อาจส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการท�ำก�ำไรและความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร
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ธนาคารบริหารคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อโดยติดตามและทบทวนสถานะของลูกหนี้และหรือคู่สัญญาอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งในระดับรายลูกค้าและระดับ
portfolio ในส่วนของหลักการป้องกัน 3 ล�ำดับในการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ( 3 lines of defense credit risk management ): เจ้าหน้าที่
บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ( Relationship managers) ติดตามดูแลลูกค้าธุรกิจรายใหญ่เป็นรายลูกค้าและฝ่ายข้อมูลบริหารความเสี่ยงและ		
ระบบการตัดสินใจด้านสินเชื่อ สนับสนุนข้อมูลในระดับ Portfolio ในส่วนของสินเชื่อรายย่อย ธนาคารมีการติดตามดูแลลูกค้าในรูปแบบ Portfolio
management ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อหนี้ที่มีปัญหา โดยก�ำหนดให้มีการทบทวนและรายงานสถานะของลูกหนี้ด้อยคุณภาพบ่อยครั้งยิ่งขึ้น
จัดให้มีระบบ Early warning system เพื่อติดตามลูกหนี้ซึ่งยังเป็นหนี้ที่มีคุณภาพดีแต่อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อ
คุณภาพหนี้ ธนาคารมีทีมงานปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และคณะกรรมการแก้ ไขหนี้ด้อยคุณภาพซึ่งจะให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับเงื่อนไขในการปรับโครงสร้างหนี้
ธนาคารตั้งส�ำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่างเพียงพอส�ำหรับความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 		
นอกจากนี้ ยังได้ตั้งส�ำรองส่วนเกินเพื่อรองรับส่วนสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับหนี้คุณภาพดี (Loss incurred but not yet recognized)
โดยค�ำนวณจากความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้ที่จะผิดนัดช�ำระหนี้ (Probability of default) ของลูกหนี้ในแต่ละระดับความเสี่ยง ยอดหนี้เมื่อลูกหนี้ผิดนัด
ช�ำระหนี้ (Exposure at default) ตามประเภทของสินเชื่อและความเสียหายเมื่อลูกหนี้ผิดนัดช�ำระหนี้ (Loss given default) ตามประเภทหลักประกัน
• การเสื่อมค่าของมูลค่าหลักประกัน
เนื่องจากหลักประกันของสินเชื่อส่วนใหญ่ของธนาคารเป็นอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ซึ่งมูลค่าของหลักประกันดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบ
จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ตัวอย่างเช่น การตกต�่ำของภาคอสังหาริมทรัพย์อาจส่งผลให้ยอดหนี้เงินต้นส่วนที่ค�้ำประกันโดยอสังหาริมทรัพย์
นั้นมีมูลค่าเกินกว่าอัตราส่วนสินเชื่อต่อหลักประกันที่อนุมัติไว้เดิม อีกทั้งการลดลงของมูลค่าหลักประกันอาจมีผลท�ำให้ธนาคารต้องตั้งส�ำรอง		
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น ธนาคารบริหารการเสื่อมค่าของมูลค่าหลักประกันโดยจัดท�ำนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อก�ำหนดแนวทางและมาตรฐานใน
การประเมินราคาหลักประกันตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยความถี่ในการประเมินราคาหลักประกันขึ้นกับระดับ
ความเสี่ยงของสินเชื่อ
• การกระจุกตัวของสินเชื่อ
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ธนาคารบริหารและติดตามดูแล		
การกระจุกตัวของสินเชื่อในแต่ละภาคธุรกิจ ประเทศคู่สัญญา และลูกหนี้รายใหญ่ โดยธนาคารได้ก�ำหนดเพดานความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้
ทั้งในรายภาคธุรกิจ ในแต่ละประเทศคู่สัญญา และรายกลุ่มลูกค้า เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ให้มีการกระจายตัวอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการก�ำหนดเพดานความเสี่ยงด้านสินเชื่อส�ำหรับลูกหนี้รายใหญ่รวมผู้เกี่ยวข้องตามระดับ
ความเสี่ยงไว้ด้วย ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อยังคงเป็นปัจจัยหลักในการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อของธนาคาร
3. ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในราคาของปัจจัยเสี่ยงด้านตลาด ซึ่งปัจจัยหลักประกอบด้วย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากราคาตราสารทุน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ในการบริหารความเสี่ยง ธนาคารได้จัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดในด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางส�ำหรับการบริหาร
ความเสี่ยงด้านตลาด หน่วยงานธุรกิจมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดภายใต้มาตรฐานที่ได้ก�ำหนดในนโยบายดังกล่าว
ในขณะที่บริหารความเสี่ยงด้านตลาดเป็นหน่วยงานอิสระท�ำหน้าที่ดูแลความเสี่ยงด้านตลาดโดยรวมของธนาคาร
ธนาคารควบคุมความเสี่ยงด้านตลาด โดยก�ำหนดเพดานความเสี่ยงภายใต้กรอบความเสี่ยงและความเสียหายสูงสุดที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ธนาคาร โดยสรุปความเสี่ยงด้านตลาดที่ส�ำคัญมีดังนี้
3.1		ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk) หมายถึง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อรายได้ และ/หรือมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคาร
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจเกิดจากฐานะทั้งในงบดุลและนอกงบดุลที่อยู่ในบัญชีเพื่อการค้า และ/หรือบัญชี
เพื่อการธนาคาร ทั้งนี้ ความเสียหายดังกล่าวอาจมีสาเหตุจากมูลค่าที่ลดลงเนื่องจากการแปลงมูลค่าเงินตราต่างประเทศของฐานะที่ถืออยู่ รวมทั้ง
การขาดทุนจากธุรกรรมการค้าเงินตราต่างประเทศหรือการแปลงมูลค่าจากเงินสกุลหนึ่งเป็นเงินอีกสกุลหนึ่ง
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ธุรกิจตลาดเงินเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารฐานะเงินตราต่างประเทศในบัญชีเพื่อการค้าของธนาคาร บริหารความเสี่ยงด้านตลาดเป็นผู้ก�ำหนด
กรอบงานส�ำหรับมาตรการในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด ซึ่งก�ำหนดขึ้นเพื่อควบคุมระดับความเสี่ยงอันเกิดจากผลกระทบด้านลบจากการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดมิให้เกินกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่าหรือผลตอบแทนของบัญชีเพื่อการค้าที่เกี่ยวกับสกุลเงินต่างประเทศ
ของธนาคาร 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 (Gross amount) (มูลค่ารวมของฐานะซื้อและ
ขายของแต่ละสกุล) และมูลค่าสุทธิ (Net amount) (ส่วนต่างสุทธิของฐานะซื้อและขาย) ส�ำหรับฐานะอัตราแลกเปลี่ยนที่ถือครองในแต่ละสกุล
ธุรกิจตลาดเงินเป็นผู้รับผิดชอบในการท�ำธุรกรรมด้านการค้าและบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอภายใต้เพดานความเสี่ยงที่ก�ำหนดนี้ เพื่อให้เกิดผลตอบแทน
ที่เหมาะสมที่สุดจากการลงทุน โดยบริหารความเสี่ยงด้านตลาดมีหน้าที่ในการติดตามดูแลความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้เพดานความเสี่ยงที่ก�ำหนดไว้
3.2		ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคาร การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยได้
ด�ำเนินการตามกรอบนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งธนาคารมีการก�ำหนดและควบคุมขอบเขตของความเสี่ยงอัตรา
ดอกเบี้ยในด้านต่างๆ เช่น ขอบเขตความเสี่ยงของรายได้ และขอบเขตความเสี่ยงของมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
ได้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการธนาคารให้เป็นผู้ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ภายในโครงสร้างและขอบเขตเพดาน
ความเสี่ยงที่ก�ำหนด
ธนาคารมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย เพื่อรองรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย เช่น การปรับสมดุลระหว่าง
สินทรัพย์และหนี้สิน หรือการก�ำหนดระดับความแตกต่าง (Mismatch) ของระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินที่เหมาะสม โดยพิจารณา
ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกของธนาคาร รวมทั้งการคาดการณ์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยจากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจของธนาคาร
ในปี 2558 ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ จ�ำนวน 23,220 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 1,625 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปี 2557
โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 69 ของรายได้จากการด�ำเนินงานของธนาคาร ลดลงจากปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 72 ทั้งนี้ เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีส่วนใหญ่ของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงอ้างอิงตามอัตราตลาดคิดเป็น
ร้อยละ 58 ของเงินให้สินเชื่อ ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 61
4. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้เมื่อครบก�ำหนด เนื่องจากธนาคารไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์
เป็นเงินสดได้ทันหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอส�ำหรับการด�ำเนินงาน จนท�ำให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์
และหนี้สิน (Asset & Liability Management Committee-ALCO) มีหน้าที่ก�ำกับดูแลการบริหารสภาพคล่อง เพื่อให้ธนาคารมีสภาพคล่องเพียงพอ
ในการด�ำเนินธุรกิจทั้งในภาวะปกติและในภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นได้ และสามารถด�ำรงระดับสภาพคล่องสูงกว่าขั้นต�่ำตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก�ำหนด ซึ่งต้องอยู่ภายในกรอบความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารก�ำหนดให้มีการทบทวนนโยบาย แผนและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติอย่างสม�ำ่ เสมอ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง หรืออาจมีการทบทวนเป็นกรณีพิเศษหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารสภาพคล่อง
ตามนโยบายหรือแผนงานดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของธนาคาร โครงสร้างขององค์กร กฎเกณฑ์ของทางการและสภาวะตลาดที่อาจ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร แต่ละบริษัทจะบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องแยกจากกัน
บริหารเงิน (Balance Sheet Management) เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารสภาพคล่องในระดับภาพรวม โดยมีธุรกิจตลาดเงิน (Capital Markets)
เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารสภาพคล่องรายวัน นอกจากนี้ บริหารเงินยังท�ำหน้าที่วัดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และรายงานการบริหารสภาพคล่อง
ต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ส่วนบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk Management) ท�ำหน้าที่ ระบุ ติดตาม และควบคุม
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ในการบริหารสภาพคล่อง ธนาคารมีการติดตามดูแลแหล่งเงินทุนและความสามารถในการเข้าถึงตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความส�ำคัญในการ
ถือครองสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วหรือสามารถใช้เป็นหลักประกันในการระดมเงินทุนได้
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เมื่อพิจารณาแหล่งเงินทุนของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีเงินฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้น และ
เงินกู้ยืมระยะยาว คิดเป็นร้อยละ 90.7, 5.1, 0.1 และ 4.1 ตามล�ำดับ โดยส่วนใหญ่แหล่งเงินทุนที่ส�ำคัญของธนาคารมาจากเงินฝาก โดยธนาคาร
มีกลยุทธ์ ในการจัดหาเงินทุนจากเงินฝากอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างฐานะทางการเงินให้แข็งแกร่งและมีผลประกอบการที่น่าพอใจอันจะช่วยเสริมสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและผู้ฝากเงิน ธนาคารให้ความส�ำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยรักษาระดับสินทรัพย์สภาพคล่อง และติดตาม
ระดับความเสี่ยงเป็นรายวัน และรายเดือน รวมทั้งก�ำหนดขอบเขตส�ำหรับตัวบ่งชี้ระดับความเสี่ยง (Risk Indicators Limit) และการด�ำเนินการต่างๆ
เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมกันนี้ได้มีการจัดท�ำแผนการบริหารสภาพคล่องในภาวะวิกฤติ เพื่อเตรียมพร้อมในการด�ำเนินการ
หากมีสัญญาณบ่งชี้ (Early Warning Indicators) ว่าอาจเกิดภาวะวิกฤติด้านสภาพคล่อง
5. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน อันเนื่องมาจากความไม่เพียงพอหรือความบกพร่อง
ของกระบวนการภายใน บุคลากร ระบบงานของธนาคาร หรือจากเหตุการณ์ภายนอกธนาคาร รวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมาย แต่ไม่รวมความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) และด้านชื่อเสียง (Reputational Risk) ซึ่งการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่มีประสิทธิผลจะช่วยให้กระบวนการ
ทางธุรกิจด�ำเนินไปได้อย่างราบรื่นและช่วยลดต้นทุนด้านปฏิบัติการ ธนาคารใช้วิธี Basic Indicator Approach (BIA) โดยใช้รายได้จากการด�ำเนินงาน
เป็นค่าตัวแทนในการค�ำนวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการ
การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคารด�ำเนินการโดยผ่านโครงสร้างการก�ำกับดูแลซึ่งมีคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบระดับสูงสุด
ในการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร คณะกรรมการธนาคารได้มอบอ�ำนาจให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk
Management Committee) ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะกรรมการ ท�ำหน้าที่ในการระบุ ประเมิน ติดตาม และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคารและบริษัทในเครือ และด�ำเนินการให้มั่นใจว่าการจัดการกับความเสี่ยงได้รับการด�ำเนินการโดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
อย่างเหมาะสมและครอบคลุมครบถ้วน
ธนาคารได้จัดตั้งบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร (Corporate Operational Risk Management: CORM) ซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านบริหารความเสี่ยง ท�ำหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในภาพรวม ท�ำหน้าที่ดูแลความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ยงในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ความเสี่ยงในการควบคุมการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงที่เกิดจากการกระท�ำที่ไม่ได้รับอนุญาต ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยง
ที่เกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและเหตุการณ์วิกฤติ ความเสี่ยงจากการทุจริต ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สิน
และความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่
ภายใต้หลักการ “แนวป้องกัน 3 ชั้น” (3 lines of defense risk governance model) สายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุนเป็นแนวป้องกันชั้นที่หนึ่ง
รับผิดชอบหลักในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของหน่วยงานของตน บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการธุรกิจ (Business Operational
Risk Management : BORM) เป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้นภายใต้แนวป้องกันชั้นที่หนึ่ง โดยมีสายการรายงานร่วม (Joint reporting line) ขึ้นต่อบริหาร
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร (CORM) ท�ำหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาและสนับสนุนสายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน ในการน�ำนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการไปใช้ ควบคุมและวัดผลสถานะระดับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ธนาคารได้พัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยก�ำหนดให้
มีการระบุความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ การวัดผล การติดตาม การรายงาน การวิเคราะห์และควบคุมอย่างเป็นระบบ กรอบการด�ำเนินงานดังกล่าวครอบคลุม
หลักการ โครงสร้างการด�ำเนินงาน และการก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีรูปแบบการก�ำกับดูแล
ความเสี่ยงด้วยหลักการป้องกัน 3 ชั้น ดังที่กล่าวมาแล้ว และสอดคล้องกับแนวทาง COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission)
หน่วยงานตรวจสอบท�ำหน้าที่เป็น “แนวป้องกันชั้นที่สาม” ภารกิจของสายงานตรวจสอบคือการตรวจสอบโดยอิสระเพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการควบคุม
ภายในซึ่งด�ำเนินการโดยแนวป้องกันชั้นที่หนึ่ง (หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุน) และแนวป้องกันชั้นที่สอง (บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร)
ได้รับการออกแบบอย่างดีและสามารถควบคุมความเสี่ยงในการท�ำธุรกิจของธนาคารอย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบจะให้ค�ำแนะน�ำ
ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อปรับปรุงระบบบรรษัทภิบาล กรอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ธนาคารได้ก�ำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ส�ำหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอกาสและผลกระทบ)
โดยก�ำหนดระดับดังกล่าวจากข้อมูลในอดีตของธนาคาร ความแข็งแกร่งทางการเงิน และสภาพแวดล้อมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการโดยรวม
ในกรณีความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสูงเกินระดับที่ยอมรับได้นั้น ธนาคารจะก�ำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดระดับความเสียหายให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดท�ำนโยบายเพื่อใช้ ในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการและเครื่องมือการบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการที่ส�ำคัญ ตามหลักเกณฑ์ Basel New Capital Accord (Basel II) เช่น การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (Risk and
Control Self Assessment: R&CSA) ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่ส�ำคัญ (Key Risk Indicators: KRI) การจัดการเหตุการณ์ความเสี่ยง (Incident Management)
การติดตามความคืบหน้าของแผนการจัดการความเสี่ยง (Action Tracking) กระบวนการอนุมัติผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ (Product and Service Approval
Process: PSAP) นโยบายบริหารความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ ให้บริการภายนอก / การให้บริการด้านสนับสนุนแก่บุคคลอื่น (Outsourcing /
Insourcing Risk Management) และแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (BCP / DRP)
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การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง เป็นกระบวนการที่ใช้ ในการระบุและประเมินความเสี่ยงและการควบคุมที่ส�ำคัญรวมถึงการพิจารณา
แผนการจัดการความเสี่ยง ธนาคารยังได้ก�ำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่ส�ำคัญระดับองค์กรและระดับธุรกิจเพื่อเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าให้กับผู้บริหาร
เพื่อด�ำเนินการจัดการและควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในเชิงรุก การบริหารเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการเป็นกระบวนการที่ช่วยในการตรวจหา
แก้ ไข และวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและเก็บข้อมูลความเสียหาย นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจและตระหนักถึงต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย
ที่เกิดจากเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและจุดอ่อนในการควบคุมความเสี่ยง รวมถึงภาพรวมของความเสี่ยงที่มีในธนาคาร ธนาคารน�ำระบบ
การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (GRC System) ซึ่งเชื่อมต่อระบบการรายงานเหตุการณ์ความเสี่ยงเข้ากับระบบการติดตามความคืบหน้าของ
แผนการจัดการความเสี่ยง (Action Tracking Module) มาใช้เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถรายงานเหตุการณ์ความเสี่ยงที่พบได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องระบุชื่อ
ผู้รายงาน และเพื่อติดตามและบริหารจัดการข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบ (Audit Item) และจากวิธีการอื่นที่ไม่ใช่การตรวจสอบ (Non-audit Item)
อย่างมีประสิทธิภาพ
ธนาคารได้กำ� หนดแนวทางการอนุมตั ผิ ลิตภัณฑ์และบริการทีอ่ อกใหม่และทบทวนผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service Approval Process: PSAP)
ที่มีอยู่ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการที่ธนาคารเสนออยู่ภายใต้หลักการของความปลอดภัยและมีความรับผิดชอบโดยก�ำหนดให้มีการระบุและ
จัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีโครงสร้างพื้นฐานและการควบคุมที่จ�ำเป็นอย่างเพียงพอที่จะสนับสนุนธุรกิจใหม่ดังกล่าวให้
ด�ำเนินการภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้
ธนาคารได้ก�ำหนดให้มีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ ให้บริการภายนอก / การให้บริการด้านสนับสนุนแก่บุคคลอื่น (Outsourcing
/ Insourcing Risk Management) เพื่อก�ำหนดหลักการและมาตรฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิผล
ธนาคารได้จัดให้มีนโยบายและมาตรฐานการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCM) ซึ่งก�ำหนดแนวทางให้กับทุกหน่วยงานในการพัฒนาแผนการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจภายใต้บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้
เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานดังกล่าว รวมทั้งประเมินระดับความพร้อมและประสานงานการพัฒนาแผนเพื่อให้ธนาคารมีความพร้อมในด้าน
การด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง/การกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (BCP/DRP)
ส�ำหรับการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารนั้น บริษัทลูกได้น�ำกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
นโยบายของธนาคารไปปรับใช้ มีการก�ำหนดโครงสร้างหน่วยงานและคณะกรรมการที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงด้านปฎิบัติการ และมีการ
น�ำเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านปฎิบัติการ ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง การจัดเก็บข้อมูลความเสี่ยง ดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยงที่ส�ำคัญ และการจัดท�ำแผนการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องไปใช้
6. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบที่ควบคุมธนาคารและการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
ความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ส�ำคัญของธนาคารเกิดจากการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินประกาศ
และหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทย กฎหมายและกฎเกณฑ์ของธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งก�ำหนดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
และหนังสือเวียนที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและกฎกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายของหน่วยราชการต่างประเทศซึง่ มีผลกระทบต่อธุรกิจภายใต้อตุ สาหกรรมธนาคารพาณิชย์
ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับปรุงประกาศเพื่อท�ำให้การก�ำกับดูแลความเสี่ยงด้านตลาดและสภาพคล่องมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งประกาศฉบับส�ำคัญ
ที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฎิบัติงานในหลายด้านได้แก่ ธปท.ได้ก�ำหนดมาตรฐานการปฎิบัติงานส�ำหรับสถาบันการเงินที่น�ำส่งข้อมูลเพื่อจัดท�ำอัตรา
ดอกเบี้ย BIBOR ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้นปี 2558 ที่ก�ำหนดให้ธนาคารจัดท�ำเกณฑ์ คุณสมบัติ Prime bank และก�ำหนดรายชื่อของผู้เป็น Prime bank
รวมถึงก�ำหนดกระบวนการ Submission รวมถึงประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การด�ำรงเงินฝากกระแสรายวันที่ธปท.และเงินสดที่ศูนย์เงินสดกลาง
ธนาคารพาณิชย์ และแบบรายงาน Liquidity Coverage Ratio (LCR) แบบรายงาน Net Stable Funding Ratio (NSFR) แบบรายงานฐานะสภาพ
คล่องสุทธิ (Liquidity Gap) แบบรายงานการกระจุกตัวของแหล่งเงิน (Funding Concentration) นอกจากนี้ ธปท.ได้ปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับการท�ำ
ธุรกรรมอนุพันธ์ที่บังคับใช้ปลายปี 2558 และธนาคารต้องจัดส่งรายงานที่เกี่ยวข้องในต้นปี 2559 หลักการที่ปรับปรุง คือ การขยายขอบเขตของ
ประเภทธุรกรรมที่ ธปท.อนุญาตเป็นการทั่วไปให้ชัดเจน การก�ำหนดประเภทของกลุ่มผู้ลงทุนและการก�ำหนดมาตรฐานขั้นต�่ำในการดูแลลูกค้า
การรายงานยอดคงค้างของธุรกรรม
การประกาศใช้ “พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558” มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2558 เป็นต้นไป มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐาน
ในการติดตามทวงถามหนี้ที่เหมาะสม และเป็นธรรมทั้งการทวงหนี้ในระบบและนอกระบบ โดยคุ้มครองลูกหนี้และผู้ค�้ำประกันที่เป็นบุคคลธรรมดา รวมทั้ง
ก�ำหนดบทลงโทษผู้ทวงถามหนี้ที่ฝ่าฝืนอย่างชัดเจน ทั้งโทษปรับทางปกครอง และโทษทางอาญา เนื้อหาส่วนใหญ่ของพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้
พ.ศ.2558 ยังคงเป็นไปตามแนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 คือ ห้ามทวงหนี้กับบุคคลอื่นที่
มิใช่ลูกหนี้ ก�ำหนดเวลาทวงหนี้ ห้ามทวงหนี้เกินสมควรแก่เหตุ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญ การรักษาความลับของลูกหนี้ ห้ามข่มขู่ คุกคาม
ใช้ความรุนแรง ห้ามหลอกลวง หรือท�ำให้ลูกหนี้เข้าใจผิดว่าการทวงถามหนี้นั้นเป็นการกระท�ำของศาล หน่วยงานของรัฐ ทนายความ ส�ำนักงานกฎหมาย
หรือด�ำเนินการให้แก่บริษัทข้อมูลเครดิต (NCB) นอกจากนี้ ยังมีประเด็นอื่นที่เพิ่มเติมในพระราชบัญญัตินี้ เช่น
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ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ต้องจดทะเบียนประกอบธุรกิจต่อนายทะเบียน ตามที่กฎกระทรวงกําหนด
ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการก�ำกับการทวงถามหนี้ มีอ�ำนาจหน้าที่ก�ำกับดูแลการทวงถามหนี้ของผู้ทวงถามหนี้
ให้ลูกหนี้ก�ำหนดสถานที่ที่ตนต้องการให้ติดต่อ หรือบุคคลที่ลูกหนี้ระบุไว้ ให้ทวงถามหนี้ได้
ก�ำหนดวิธีติดต่อสอบถามข้อมูลลูกหนี้จากบุคคลอื่น
ห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการทวงถามหนี้ เกินกว่าที่คณะกรรมการก�ำกับการทวงถามหนี้กําหนด
ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐประกอบธุรกิจทวงถามหนี้

ส�ำหรับกรณี FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) ซึ่งเป็นกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีวัตถุประสงค์ ในการป้องกันการหลีกเลี่ยง
ภาษีของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลของสหรัฐฯ ที่ท�ำธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศโดยผ่านการเปิดบัญชีกับสถาบันการเงินนอกประเทศสหรัฐฯ
หรือมีการโอนเงินหรือผลก�ำไรออกนอกประเทศนั้นในปี 2557 ธนาคารได้ท�ำการลงทะเบียนกับกรมสรรพากรของสหรัฐฯ (International Revenue
Service : IRS) เช่นเดียวกับธนาคารไทยอื่นๆ ในการเข้าร่วมเป็น Participating Foreign Financial Institution : PFFI การลงทะเบียนเป็น PFFI กับ IRS
ดังกล่าวได้ท�ำให้ ไม่เกิดการสะดุดของธุรกิจธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจต่างประเทศอันเนื่องมาจากกฎเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในปี 2558 ธนาคารได้
ท�ำงานร่วมกับธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทยอย่างต่อเนื่อง ในการพิจารณาแนวทางในการปฎิบัติร่วมกับทางราชการในการก�ำหนดทิศทาง
ตามพันธะที่รัฐบาลไทยจะมีกับทาง IRS อีกด้วย
ในปี พ.ศ. 2558 ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (“ส�ำนักงานปปง.”) ได้มีการออก “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558” และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 โดยมีเหตุผล
และความจ�ำเป็น ดังนี้
เนื่องจาก พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีบทบัญญัติบางประการที่ยังไม่ครอบคลุมในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ในปัจจุบัน จึงได้ปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดมูลฐาน นิยามสถาบันการเงิน ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด และลักษณะการกระท�ำ
ความผิดฐานฟอกเงิน การรายงานการท�ำธุรกรรม การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การจัดฝึกอบรม ก�ำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด และการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน การช่วยเหลือผู้ปฏิบัติการตามอ�ำนาจหน้าที่ และเพิ่มอ�ำนาจหน้าที่
ของส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประเมินความเสี่ยง โดยสาระส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อสถาบันการเงินมีดังนี้
1. ก�ำหนดให้สถาบันการเงินรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ในภายหลังได้ กรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมใดที่ได้กระท�ำไปแล้ว
เป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย แต่มิได้มีการรายงาน ให้สถาบันการเงินรายงานให้ส�ำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า
2. ห้ามมิให้สถาบันการเงินหรือบุคคลใดเปิดเผยข้อมูลหรือกระท�ำด้วยประการใดๆ อันอาจท�ำให้ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกทราบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การรายงานธุรกรรมหรือการส่งข้อมูลอื่นใดไปยังส�ำนักงาน เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามค�ำสั่งศาล
หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลระหว่างส�ำนักงานใหญ่กับสาขาของผู้มีหน้าที่รายงานฯ ที่ตั้งอยู่ในหรือต่างประเทศเพื่อด�ำเนินการอันเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
3. ในกรณีที่สถาบันการเงินไม่สามารถด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ ให้สถาบันการเงินรายงานให้ส�ำนักงานปปง.ทราบโดยทันที
หากส�ำนักงานปปง. เห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระท�ำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ส�ำนักงานปปง.ให้มีอ�ำนาจสั่งให้		
สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวระงับการท�ำธุรกรรมไว้ก่อนได้ ไม่เกินสิบวันท�ำการ
4. ให้ส�ำนักงานปปง.มีหน้าที่จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินต้องจัดให้ผู้ ได้รับการฝึกอบรมดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ในการ		
จัดท�ำรายงานหรือควบคุมการจัดท�ำรายงานการจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าให้ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัตินี้
5. ก�ำหนดให้สถาบันการเงินเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเป็นเวลา สิบปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชี
หรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า แต่ก่อนพ้นก�ำหนดเวลาสิบปีดังกล่าว หากมีเหตุจ�ำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
ส�ำหรับลูกค้ารายใด ให้เลขาธิการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวเก็บรักษารายละเอียดของลูกค้ารายนั้นต่อไปอีกไม่เกินห้าปีนับแต่พ้น
เวลาสิบปีก็ ได้
6. ปรับปรุงโทษโดยผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
• สถาบันการเงินไม่รายงานการท�ำธุรกรรม
• สถาบันการเงินไม่รายงานการท�ำธุรกรรมสงสัย กรณีต้องรายงานเพิ่มเติม
• ไม่รายงานการท�ำธุรกรรม หรือไม่รายงานธุรกรรมสงสัยกรณีต้องรายงานเพิ่มเติม
• สถาบันการเงินไม่จัดให้ลูกค้าแสดงตน
• สถาบันการเงินไม่ด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
• สถาบันการเงินไม่บันทึกข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับการท�ำธุรกรรมของลูกค้า
• สถาบันการเงินไม่รายงานไปยังส�ำนักงาน ปปง. กรณีไม่อาจตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้
• ไม่ระงับการท�ำธุรกรรมไว้ชั่วคราวไม่เกิน 10 วันท�ำการ ตามค�ำสั่งของส�ำนักงาน ปปง.
• สถาบันการเงินไม่เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตนและบันทึกข้อเท็จจริง
• สถาบันการเงินไม่เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
• ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งยับยั้งการท�ำธุรกรรมไม่เกิน 3 วันท�ำการ
• ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งยับยั้งการท�ำธุรกรรมไม่เกิน 10 วันท�ำการ
		 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
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7. สถาบันการเงินไม่จัดให้ผู้ ได้รับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ในการจัดรายงาน หรือควบคุมการจัดท�ำรายงาน การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจ
สอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าให้ถูกต้อง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
8. ผู้ ใดเปิดเผยข้อมูลหรือกระท�ำด้วยประการใด ๆ อันอาจท�ำให้ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกทราบเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
การรายงานธุรกรรมหรือการส่งข้อมูลอื่นใดไปยังส�ำนักงาน ปปง.ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ส�ำหรับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ได้ปรับปรุงเพิ่มเติม เนื่องจากการประกาศ
รายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่มีการกระท�ำอันเป็นการก่อการร้าย และหลักเกณฑ์การพิจารณาพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในบางประการยังไม่มีความเหมาะสมเป็นอุปสรรคต่อการรวบรวมพยานหลักฐานและการด�ำเนินคดี
จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกาศรายชื่อและบทก�ำหนดโทษในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก�ำหนดให้ความผิดที่นิติบุคคลเป็นผู้กระท�ำความผิดให้เป็น
ความผิดที่เปรียบเทียบได้โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
1. ให้อ�ำนาจคณะกรรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้มีมติให้ส�ำนักงานปปง.ประกาศรายชื่อบุคคลเป็น UN sanction list
คณะกรรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีหน้าที่พิจารณาว่า “มติหรือประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย”
ส�ำนักงานปปง.ต้องด�ำเนินการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกก�ำหนดโดยไม่ชักช้า
2. การพิจารณาพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไม่จ�ำเป็นต้อง ค�ำนึงถึงว่าพฤติการณ์นั้น
ต้องมีอยู่ในวันที่ศาลมีค�ำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกก�ำหนด
3. ก�ำหนดบทลงโทษแยกเป็นรายบุคคล กรณีไม่ด�ำเนินการระงับการด�ำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก�ำหนด หรือของผู้กระท�ำการแทนหรือ
ตามค�ำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้นั้น หรือไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการด�ำเนินการให้ส�ำนักงานทราบ ดังนี้
• บุคคลที่ถูกก�ำหนดหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สิน รับโทษจ�ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 แสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
• สถาบันการเงินปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท และปรับอีกวันละ 1 หมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
• กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของนิติบุคคลหรือสถาบันการเงินผู้มีหน้าที่รายงานรับโทษจ�ำคุกไม่เกิน 3 ปี
		 หรือปรับไม่เกิน 3 แสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
7. ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2559 มีจากทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน โดยปัจจัยเสี่ยงที่มีน�้ำหนักมากที่สุด ได้แก่ การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีน
ในปี 2558 การส่งออกของไทยไปจีนคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 11.1 ของการส่งออกทั้งหมด ดังนั้น การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีนจะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการส่งออกไทย รวมถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์และราคาสินค้าเกษตรที่อาจปรับลดลงตาม เนื่องจากจีนเป็นผู้บริโภคสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่
ของโลก กดดันให้รายได้ ในภาคเกษตรอยู่ในระดับต�่ำต่อเนื่อง นอกจากนี้ รายได้ของของครัวเรือนในภาคเกษตรอาจถูกซ�้ำเติมจากสถานการณ์ภัยแล้ง
ที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลต่อเนื่องไปยังการบริโภคภาคครัวเรือน ซึ่งอยู่ในภาวะที่เปราะบางอยู่แล้วจากปัญหาหนี้ครัวเรือนในระดับสูง ดังนั้น
โดยรวมแล้วความเสี่ยงส�ำคัญของเศรษฐกิจไทยในปี 2559 จึงอยู่ที่ภาคการส่งออกและการบริโภคของในครัวเรือน
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โครงสร้าง
การจัดการ
1. คณะกรรมการธนาคาร
ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 12 คน โดยเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 7 คน
กรรมการอิสระจ�ำนวน 4 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 1 คน ดังนี้
รายชือ่ กรรมการ
ต�ำแหน่ง
วันทีด่ �ำรงต�ำแหน่ง
วาระการด�ำรง
						 ต�ำแหน่ง (ปี-เดือน)
							

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ
(ณ 31 ธันวาคม 2558)

1. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

ประธานกรรมการ

5 มิ.ย. 2556

2 ปี 7 เดือน

12/13

2. พลเอก ธีรชัย นาควานิช(1)

กรรมการ

2 พ.ย. 2558

2 เดือน

0/3

28 ธ.ค. 2550

8 ปี

12/13

10 ม.ค. 2557

1 ปี 11 เดือน

13/13			

3. นายฟิลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส
•
		 (Mr Philippe G.J.E.O. Damas)
•
			
•
				
4. นายสิงหะ นิกรพันธุ์
			

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการในคณะกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

5. นายศิรพิ งษ์ สมบัตศิ ริ (2)ิ
•
			
•
				
			
•
				

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
กรรมการในคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง

10 เม.ย. 2558

9 เดือน

9/10			

6. นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล(3) •
(Mr Johannes Franciscus Grisel) •
				
			
•

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง
กรรมการในคณะกรรมการสินเชือ่

1 ก.ย. 2558

4 เดือน

5/5

7. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
•
			
•
			
•
			
•
				

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการสินเชือ่
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
กรรมการในคณะกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

23 ก.พ. 2555

3 ปี 10 เดือน

12/13

28 ธ.ค. 2550

8 ปี

9/13

1 มิ.ย. 2558

7 เดือน

8/8			

8. นายวอน นิเจล ริกเตอร์
		 (Mr Vaughn Nigel Richtor)

• กรรมการ
• กรรมการในคณะกรรมการบริหาร

9. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์(4)
•
			
•
			
•
				
			
•
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กรรมการ
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
กรรมการในคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง
กรรมการในคณะกรรมการสินเชือ่
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รายชื่อกรรมการ
ต�ำแหน่ง
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
วาระการด�ำรง
						 ต�ำแหน่ง (ปี-เดือน)
							
10. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง
•
		 (Mr Christopher John King) •
			
•
				
11. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ(5)์
			

กรรมการอิสระ
1 ก.ย. 2547
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการในคณะกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ

12. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
•
			
•
			
•
				
			
•
			
•

กรรมการ
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
กรรมการในคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ
(ณ 31 ธันวาคม 2558)

11 ปี 4 เดือน

12/13

12 ก.พ. 2559

-

-

14 ก.ค. 2551

7 ปี 6 เดือน

13/13

หมายเหตุ
(1)พลเอก ธีรชัย นาควานิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์ โกศล อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
(2)นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน นายราเชนทร์ พจนสุนทร อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2558
(3) นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน นางซุย-อิม อึง อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558
(4)นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน นายอมร อัศวานันท์ อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558
(5)นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน นายนคร ทองประยูร อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

โดยมี นางสาวนพวรรณ แสงธีรกิจ ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีการประชุมการเดือนละ 1 ครั้ง เว้นแต่ในกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วน ธนาคารอาจจัดให้มีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจ�ำเป็น
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนธนาคาร
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการ หรือ นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราส�ำคัญของธนาคาร
หลักการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการธนาคาร
1. เข้าใจและด�ำเนินการในการก�ำกับดูแล รวมถึงเข้าใจความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของธนาคาร
2. ปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม “หลักความรับผิดชอบ” “หลักความซือ่ สัตย์สจุ ริต” และ “หลักความระมัดระวัง” ตามกฏหมายของประเทศไทยและมาตรฐานการก�ำกับดูแล
3. หลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสียและเหตุอันก่อให้เกิดการมีส่วนได้เสียนั้น รวมถึงก�ำหนดและบังคับใช้มาตรการต่างๆในการควบคุมและหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
ที่อาจเกิดขึ้นจากบุคลากรของธนาคารที่ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นๆ
4. อุทิศเวลาและก�ำลังให้เพียงพอส�ำหรับปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
5. หลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานประจ�ำวันของธนาคาร ยกเว้น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6. รับข้อมูลการบริหารเพื่อให้คณะกรรมการธนาคารปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารที่จะตัดสินใจว่า		
ต้องการข้อมูลประเภทใด
7. ไม่เข้าร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่กรรมการธนาคาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับกรรมการธนาคารมีส่วนได้เสีย
8. ก�ำกับดูแลผู้บริหารระดับสูงของธนาคารโดยอาศัยอ�ำนาจและหน้าที่ในการสอบถามและขอค�ำอธิบายที่ชัดเจนจากผู้บริหาร รวมถึงก�ำหนดให้ ได้รับ
ข้อมูลเพียงพอและมีเวลาในการพิจารณาตัดสินผลการด�ำเนินงานของผู้บริหาร
9. รักษาข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจของธนาคารและข้อมูลลูกค้าไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งไม่น�ำข้อมูลความลับของธนาคารและลูกค้า
ไปแสวงหาผลประโยชน์ ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากธนาคารหรือเป็นไปตามกฎหมาย
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารได้มอบอ�ำนาจการบริหารจัดการและการด�ำเนินงานของธนาคารให้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer)
รวมถึงการด�ำเนินการตามงบประมาณ กลยุทธ์ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร โดยคณะกรรมการธนาคารมีส่วนร่วมในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร งบประมาณ และติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการน�ำวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของธนาคารไปปฏิบัติ รวมทั้งทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ในการด�ำเนินธุรกิจเป็นประจ�ำทุกปีให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
โครงสร้างการจัดการ
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ด้านกลยุทธ์และนโยบาย
1. อนุมัติกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารในภาพรวม รวมถึงนโยบายด้านความเสี่ยงและขั้นตอนการบริหารจัดการด้านความเสี่ยง
2. อนุมัติงบประมาณรวมถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
3. ปกป้องคุณค่าของธนาคารในระยะยาวซึ่งในที่นี้รวมหมายถึงแบรนด์และชื่อเสียงของธนาคาร
4. พิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อกรณีที่วงเงินกู้เกินกว่าอ�ำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการ
5. พิจารณาอนุมัติเพดานความเสี่ยงอื่นๆ และนโยบายตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลก�ำหนด
6. ก�ำหนดประเด็นและตารางเวลาที่จะน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารระหว่างปี ส�ำหรับประเด็นที่ส�ำคัญๆ ที่ควรน�ำเสนอก่อนประเด็นทั่วไป
เช่น กลยุทธ์ สถานะทางการเงิน ความคืบหน้าเกี่ยวกับงบประมาณและแผนการด�ำเนินงาน การวางแผนเงินทุน ความเสี่ยงต่างๆ การประเมินผล
การด�ำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และการก�ำกับดูแลการด�ำเนินการต่างๆ เช่น กระบวนการพิจารณาอนุมัติผลิตภัณฑ์
7. พิจารณาอนุมัติอ�ำนาจหน้าที่หรือมอบอ�ำนาจอนุมัติพิจารณาสินเชื่อ เพดานความเสี่ยงด้านตลาด การเข้าครอบครองกิจการ การขายกิจการ
การลงทุน หรือการรับรู้หรือการเริ่มธุรกิจใหม่
ด้านการก�ำกับการปฏิบัติงาน
1. ควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการธนาคารอันเป็นส่วนหนึ่งของการถ่วงดุลอ�ำนาจเพื่อการก�ำกับ
การปฏิบัติงานที่ดี
2. พบปะผู้บริหารระดับสูงเป็นประจ�ำเพื่อทบทวนนโยบาย สร้างแนวทางการสื่อสารและการติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับเป้าหมายของธนาคาร
3. ส่งเสริมความมั่นคงและแข็งแกร่งของธนาคาร เข้าใจลักษณะของกฎเกณฑ์ทางการและด�ำเนินการเพื่อให้ธนาคารด�ำรงความสัมพันธ์อันดีกับ
หน่วยงานที่ก�ำกับดูแล
4. ให้ค�ำปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการ ตลอดจนค�ำแนะน�ำในการปฏิบัติงานตามที่ได้รวบรวมจากสถานการณ์ต่างๆ
5. ทบทวนและพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด และวงเงินสินเชื่อแก่
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด ในกรณีที่ได้รับอนุญาตหรือต้องปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ด้านการจัดการองค์กร
1. จัดระเบียบคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
2. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้ความช่วยเหลือในการท�ำหน้าที่และให้ค�ำปรึกษาในเรื่องที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแก่
คณะกรรมการธนาคาร
3. ประเมินประสิทธิภาพการก�ำกับดูแลกิจการธนาคาร รวมถึงเรื่องการเสนอชื่อและการคัดเลือกกรรมการธนาคาร การจัดการเรื่องข้อขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ การแก้ ไขจุดอ่อนที่มีและด�ำเนินการเปลี่ยนแปลงตามความจ�ำเป็น
4. พัฒนาและรักษาระดับความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมตามธุรกิจของธนาคารที่เติบโตและมีความซับซ้อนมากขึ้น
5. คัดเลือก ดูแลและปรับเปลี่ยนผู้บริหารหลักเมื่อจ�ำเป็น โดยมั่นใจว่าธนาคารมีแผนการสืบทอดผู้บริหารที่เหมาะสม และผู้สืบทอดต�ำแหน่ง
เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการบริหารกิจการธนาคาร
6. คัดเลือก ประเมิน และก�ำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตลอดจนผู้บริหารระดับสูงที่ก�ำหนด
7. ด�ำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์และค่าตอบแทนของธนาคารมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และข้อคิดเห็น
ของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
8. ทบทวนโครงสร้างภายในของธนาคารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าขอบเขตความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการมีความชัดเจนทั่วทั้งองค์กร
ทั้งนี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจหรือมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้
คณะกรรมการธนาคาร หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการธนาคารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้
ในประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน ก.ล.ต.) หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง) มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับธนาคาร หรือบริษัทย่อยของธนาคาร ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติไว้
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ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2558

2. ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารของธนาคาร (ตามค�ำนิยามของ กลต.) มีจ�ำนวน 26 คน ดังนี้
ล�ำดับ

ชื่อ - สกุล

ต�ำแหน่ง

1

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2

นายโรนัลด์ บาร์ท ฮูชแมน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย

3

นายไตรรงค์ บุตรากาศ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าเอสเอ็มอี

4

นายปิติ ตัณฑเกษม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ

5

นายฟรานซิสคัช เจอราดัซ โรเคิช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง

6

นายลอเรนโซ ทัสซาน-บัสซัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ

7

นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

8

นางสาวแวววลัย วัฒนา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารควบคุมทางการเงิน

9

นายจิรศักดิ์ จันทรโชติ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารเงิน

10

นางสาวอาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน

11

นางสุนทรี ชีวะพัฒน์

ผู้อ�ำนวยการ, เจ้าหน้าที่บริหารอ�ำนวยการบริหารเงิน และผู้จัดการสาขา Cayman

12

นายเมธ กนกพิบูล

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริหารรายงานทางการเงินและภาษี

13

นายธวัชชัย ตรงนามสุขกิจ

ผู้อ�ำนวยการ, ผู้ช�ำนาญการอาวุโสวิเคราะห์การเงิน

14

นางสาววารี ธัญมงคลสวัสดิ์

รองผู้อ�ำนวยการ, หัวหน้างบการเงิน

15

นางกมลมาลย์ สถาวร

รองผู้อ�ำนวยการ, ผู้เชี่ยวชาญบัญชีอาวุโส

16

นางสาวภาวิณี ชยาวุฒิกุล

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริหารการบัญชีทั่วไป

17

นางจาริณี ยิ้มอุดม

รองผู้อ�ำนวยการ, หัวหน้าประมวลบัญชี

18

นางสาวดวงจันทร์ แซ่นิ้ม

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริหารบัญชีบริหาร

19

นางสาวพิมลวรรณ พัวรัตนอรุณกร

ผู้อ�ำนวยการ, เจ้าหน้าที่บริหารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงินลูกค้าธุรกิจ

20

นายพรชัย ประกอบวณิชกุล

ผู้อ�ำนวยการ, เจ้าหน้าที่บริหารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงินลูกค้ารายย่อย

21

นางสุภาวดี วุฒิเทียร

รองผู้อ�ำนวยการ, หัวหน้าจัดการรายงานก�ำกับธนาคาร

22

นายสุรินทร์ มัธยธนา*

ผู้อ�ำนวยการ, เจ้าหน้าที่บริหารศูนย์ข้อมูลรายงานก�ำกับธนาคาร

23

นางสาวรจนา รัตนอุบล

ผู้อ�ำนวยการ, เจ้าหน้าที่บริหารสนับสนุนระบบบัญชีบริหาร

24

นางสาวสุภาภรณ์ เตชะโชควิวัฒน์

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริหารบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน

25

นายเฉลิมชัย ไพสิฐมงคล

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริหารบริหารการลงทุนและต้นทุนทางการเงิน

26

นายพอล เฟลทเชอร์ เมลลิ่ง

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริหารบริหารเงินกองทุน

*เกษียณอายุวันที่ 1 มกราคม 2559
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3. รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นธนาคารของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปี 2558
		ล�ำดับ รายชื่อ
ต�ำแหน่ง
					
					
		
		 1
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
ประธานกรรมการ
			
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		

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

จ�ำนวนหุ้น
ที่ถือ ณ วันที่
31 ธ.ค. 2558

จ�ำนวนหุ้น
เปลี่ยนแปลงสุทธิ
เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

-

-

-

		 2
			

พลเอก ธีรชัย นาควานิช
กรรมการ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		

-

-

-

		 3
			

นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
กรรมการ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		

10,580
-

2,556,580
-

2,546,000
-

		 4
			

นายสิงหะ นิกรพันธุ์
กรรมการอิสระ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		

-

-

-

		 5
			

นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
กรรมการอิสระ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		

-

-

-

		 6
			

นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล
กรรมการ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		

-

-

-

		 7
			
		
		 8
			

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
กรรมการ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		

105
-

105
-

-

นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
กรรมการ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		

-

-

-

		 9
			

นายวอน นิเจล ริกเตอร์
กรรมการ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		

-

-

-

		 10
			

นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง
กรรมการอิสระ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		

-

-

-

		 11
			

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

30,664,667
-

45,294,334
-

14,629,667
-

		 12
			

นายปิติ ตัณฑเกษม
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลูกค้าธุรกิจ

1
-

2,768,235
-

2,768,234
-

		 13
			

นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านการเงิน

3,218,933
-

7,603,735
-

4,384,802
-

		 14
			

นายไตรรงค์ บุตรากาศ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลูกค้าเอสเอ็มอี

-

29,067
-

29,067
-

		 15
			

นายฟรานซิสคัช เจอราดัซ โรเคิช
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านบริหารความเสี่ยง

-

-

-

		 16
			

นายโรนัลด์ บาร์ท ฮูชแมน
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลูกค้ารายย่อย

-

-

-

		 17
			

นายลอเรนโซ ทัสซาน บัสซัส
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านปฏิบัติการ

-

-

-
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4. เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้ง นางสาวนพวรรณ แสงธีรกิจ ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท (รายละเอียดข้อมูลประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำ� งาน
และประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเลขานุการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
เลขานุการบริษัทมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่ก�ำหนดและแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลติดตามการด�ำเนินงานต่างๆ ของคณะกรรมการธนาคาร ฝ่ายจัดการ และธนาคารให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของ
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ของทางการที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของธนาคาร รวมทั้งสนับสนุนให้การด�ำเนินงานของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ายจัดการ และธนาคารเป็นไปตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
เลขานุการบริษัทมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. บทบาทหน้าที่ต่อธนาคาร
(1) ควบคุมและก�ำกับดูแลให้ธนาคารด�ำเนินธุรกิจในภาพรวมให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อก�ำหนดของหน่วยงานทางการ
		 ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามมติของคณะกรรมการธนาคาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(2) ดูแลการจัดเก็บและรักษาเอกสารส�ำคัญธนาคาร อาทิ หนังสือรับรอง บริคณห์สนธิ ข้อบังคับของธนาคาร ทะเบียนผู้ถือหุ้น
		 ใบอนุญาตต่างๆ และ หนังสือมอบอ�ำนาจ เป็นต้น
(3) ผลักดันแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้ธนาคารมีการจัดท�ำนโยบาย และมีการปฏิบัติตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 (Good Corporate Governance) และมีการทบทวนอยู่เสมอ
(4) งานติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก ท�ำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน (Contact Person)
2. บทบาทหน้าที่ต่อคณะกรรมการ
(1) เป็นที่ปรึกษาในด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
(2) ดูแล และควบคุมให้ด�ำเนินการเรื่องการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยที่ตั้งโดยคณะกรรมการธนาคารให้มี
		 การปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย ข้อบังคับธนาคาร กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะและข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
(3) เป็นเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงคณะประธานเจ้าหน้าที่
		 บริหาร รวมถึงจัดท�ำรายงานการประชุมที่ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแจ้งมติที่ประชุมต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและมีการติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
(4) ดูแลการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการในกรณีมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ / กรรมการครบวาระตามข้อก�ำหนด
		 ของทางการ รวมถึงการขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
(5) สอบทานให้กรรมการธนาคารมีคุณสมบัติครบถ้วนตลอดระยะเวลาในการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการธนาคาร ตามข้อก�ำหนดของ
		 ทางการอยู่เสมอ		
(6) ดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ
(7) ส่งเสริมการพัฒนากรรมการ
(8) จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
(9) ดูแลให้กรรมการและผู้บริหาร ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายอย่างครบถ้วนในเรื่องการประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร
		 (Directors and Officers Liability Insurance: D&O Insurance)
3. บทบาทหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น
(1) ก�ำกับดูแลการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย ข้อบังคับธนาคารและเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 รวมถึงท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมผู้ถือหุ้น
(2) ดูแลเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้น
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5. การประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2558 รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นดังนี้
ชืื่อ-นามสกุล
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
			
ธนาคาร
บริหาร
ตรวจสอบ สรรหา ก�ำหนด
						 ค่าตอบแทนและ
						 บรรรษัทภิบาล
จ�ำนวนการประชุมตั้งแต่
ม.ค. – ธ.ค. 58
1. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

13

14

14

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหาร
สินเชื่อ
ความเสี่ยง

14

12

12/13					

2. พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล(1)

8/9					

3. พลเอก ธีรชัย นาควานิช(2)

0/3					

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

12/13

5. นายสิงหะ นิกรพันธุ์

13/13		

6. นายราเชนทร์ พจนสุนทร(1)
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13/14		

12/14		

13/14			

3/3			

5/5

3/3

9/10			

8/9

8/9

8. นางซุย-อิม อึง(1)
(Ms Swee-Im Ung)

7/8				

8/8

10/11

9. นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล(4)

5/5				

3/3

4/5

14/14		

18/18

7. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ(3)

10.		นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

12/13

14/14		

11.		นายวอน นิเจล ริกเตอร์
9/13
11/14
		(Mr Vaughn Nigel Richtor)					
12.		นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์(5)

8/8

9/9			

13.		นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง
12/13		
		(Mr Christopher John King)			

12/14

7/7

14/14

14.		พลเอก กมล แสนอิสระ(1)

2/3		

2/3			

15.		นายนคร ทองประยูร(1)

5/6		

8/8			

16.		นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

13/13

12/12

13/14			

10/12

13/18

(1)ปัจจุบันไม่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการธนาคาร
(2)พลเอก ธีรชัย นาควานิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์ โกศล อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

(3)นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน นายราเชนทร์ พจนสุนทร อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2558

(4)นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน นางซุย-อิม อึง อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558

(5)นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน นายอมร อัศวานันท์ อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558
หมายเหตุ
(1) นายฟิลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส เป็นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพ�ำนักในประเทศไทย
		 • ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 12/2558 นายฟิลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Skype
		 • ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ครั้งที่พิเศษ 1/2558 นายฟิลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Skype
(2) นายวอน นิเจล ริกเตอร์ เป็นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพ�ำนักในประเทศไทย
		 • ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2558 8/2558 12/2558 นายวอน นิเจล ริกเตอร์ ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Skype
(3) นางซุย-อิม อึง เป็นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพ�ำนักในประเทศไทย
		 • ในการประชุมคณะกรรมการสินเชื่อ ครั้งที่ 5/2558 7/2558 10/2558 นางซุย-อิม อึง ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Teleconferencing
(4) นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล เป็นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพ�ำนักในประเทศไทย
		 • ในการประชุมคณะกรรมการสินเชื่อ ครั้งที่ 15/2558 นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Skype
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ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2558

ข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 มีมติแต่งตั้งนายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ เป็นกรรมการแทนนายนคร ทองประยูร
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

6. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
6.1 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการได้ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยใช้หลักการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย (Accountability and Responsibility)
รวมทั้งอยู่ในลักษณะเทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน
นอกจากนี้ การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ค�ำนึงถึงความเพียงพอและจูงใจในการสรรหากรรมการที่มีคุณภาพ และคงรักษากรรมการที่ดีให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและความทุ่มเทในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ธนาคาร โดยคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
จะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ�ำทุกปี และน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี
องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย
1. ค่าตอบแทนรายเดือน ประกอบด้วย
1.1 เงินประจ�ำต�ำแหน่ง (Retaining Fee)
• กรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งจะได้รับเงินประจ�ำต�ำแหน่งเพียงต�ำแหน่งเดียว
1.2 ค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fee)
• กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการส�ำหรับทุกคณะที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
		
2. 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

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

คณะกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามหลักเกณฑ์ของธนาคารและกรรมการผู้แทนที่เป็นผู้บริหารจาก ING Bank N.V.
ไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามนโยบายของธนาคารต้นสังกัด
ในกรณีที่คณะกรรมการธนาคารมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยใหม่เพิ่มเติม คณะกรรมการจะดูแลค่าตอบแทนรวมให้อยู่ภายในวงเงินไม่เกิน
40 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการจัดการ
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ในปี 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการธนาคารส�ำหรับงวดผลการด�ำเนินงานปี 2557 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลตาม
ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการธนาคาร โดยให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจพิจารณาจัดสรรเงินโบนัสให้แก่กรรมการแต่ละราย ทั้งนี้ กรรมการที่เป็น
ผู้บริหารของธนาคารและกรรมการผู้แทนที่เป็นผู้บริหารจาก ING Bank N.V. จะไม่รับเงินโบนัสส�ำหรับคณะกรรมการธนาคาร
ในปี 2558 ธนาคารได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นเงินจ�ำนวนทั้งสิ้น 28,078,800.00 บาท และเงินโบนัสจ�ำนวนทั้งสิ้น 13,103,629.29 บาท
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
รายชื่อกรรมการ

รายละเอียด

1. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
			

ได้รับค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการ จ�ำนวน 4,080,000 บาท
และเงินโบนัสจ�ำนวน 1,998,858.71 บาท

2. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา1/
		 (ถึง 25 มิถุนายน 2557)

ได้รับเงินโบนัสจ�ำนวน 666,286.23 บาท

3. พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล1/
		 (ถึง 30 กันยายน 2558)

ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร จ�ำนวน 816,000 บาท
และเงินโบนัสจ�ำนวน 111,047.71 บาท

4. พลเอก ธีรชัย นาควานิช2/
		 (ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2558)

ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร จ�ำนวน 128,000 บาท

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

ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการบริหาร
และกรรมการในคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 		
จ�ำนวน 4,773,600 บาท และเงินโบนัสจ�ำนวน 1,332,572.47 บาท

6. นายสิงหะ นิกรพันธุ์
			

ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
จ�ำนวน 2,587,200 บาทและเงินโบนัสจ�ำนวน 1,332,572.47 บาท

7. นายราเชนทร์ พจนสุนทร1/
		 (ถึง 10 เมษายน 2558)
			

ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และกรรมการในคณะกรรมการบริหาร		
ความเสี่ยง จ�ำนวน 953,000 บาท และเงินโบนัสจ�ำนวน 1,332,572.47 บาท

8. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ3/
		 (ตั้งแต่ 10 เมษายน 2558)
			

ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และกรรมการในคณะกรรมการบริหาร		
ความเสี่ยง จ�ำนวน 2,338,800 บาท

9. นางซุย-อิม อึง1/
(Ms Swee-Im Ung)
		 (ถึง 30 สิงหาคม 2558)

ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และกรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ จ�ำนวน 2,148,800 บาท
และเงินโบนัสจ�ำนวน 1,332,572.47 บาท

10. นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล5/
		 (Mr Johannes Franciscus Grisel)
(ตั้งแต่ 1 กันยายน 2558)

ไม่ได้รับค่าตอบแทนตามเกณฑ์ของ ING Bank N.V.

11. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
			
			
			

ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ 		
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร และกรรมการในคณะกรรมการสรรหา 		
ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จ�ำนวน 4,266,000 บาท และเงินโบนัส
จ�ำนวน 1,332,572.47 บาท

12. นายวอน นิเจล ริกเตอร์
		 (Mr Vaughn Nigel Richtor)
13. นายอมร อัศวานันท์1/
		 (ถึง 30 กันยายน 2557)
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ไม่ได้รับค่าตอบแทนตามเกณฑ์ของ ING Bank N.V.
ได้รับเงินโบนัสจ�ำนวน 999,429.35 บาท

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2558

รายชื่อกรรมการ

รายละเอียด

14. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์4/
(ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2558)
			

ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ และกรรมการในคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง จ�ำนวน 2,110,600 บาท

15. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง
(Mr Christopher John King)
			

ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการในคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
จ�ำนวน 2,516,400 บาท และเงินโบนัสจ�ำนวน 1,332,572.47 บาท

16. พลเอก กมล แสนอิสระ1/
(ถึง 10 เมษายน 2558)

ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร และกรรมการในคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จ�ำนวน 442,400 บาท และเงินโบนัสจ�ำนวน 1,332,572.47 บาท

17. นายนคร ทองประยูร1/
(ตั้งแต่ 10 เมษายน 2558 ถึง 30 กันยายน 2558)

ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร และกรรมการในคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จ�ำนวน 918,000 บาท

18. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

ไม่ได้รับค่าตอบแทนตามเกณฑ์ของธนาคาร

หมายเหตุ:
		
		
		
		

1/ปัจจุบันไม่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการธนาคาร
2/พลเอก ธีรชัย นาควานิช ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารแทน พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์ โกศล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
3/นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารแทน นายราเชนทร์ พจนสุนทร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2558
4/นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารแทน นายอมร อัศวานันท์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558
5/นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารแทน นางซุย-อิม อึง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558

ข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 มีมติแต่งตั้ง นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ เป็นกรรมการแทน
นายนคร ทองประยูร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
ค่าตอบแทนอื่นๆ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
- ไม่มี –
6.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารจ�ำนวน 26 คนของธนาคาร (ตามค�ำนิยามของส�ำนักงาน ก.ล.ต.) ได้รับค่าตอบแทนรวมเป็น
มูลค่า 265 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนอื่นๆ (ทั้งนี้ ผู้บริหารตามนิยามของส�ำนักงาน ก.ล.ต. หมายถึง
ผู้จัดการ หรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่าผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย
และให้หมายความรวมถึงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารในงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และเจ้าหน้าที่ในงานบัญชีหรือ
การเงินที่อาจล่วงรู้ข้อมูลทางการเงินก่อนคนอื่น)
ทั้งนี้ โครงการ TMB PSBP 2010 ได้สิ้นสุดลงเมื่อปี 2557 แต่ยังคงมีผู้บริหารบางส่วนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นในปี 2558 จากผลการด�ำเนินงานของปี
2555 - 2557 รวมทั้งยังคงมีหุ้นคงเหลือที่ยังรอการจัดสรรจนถึงปี 2561 ซึ่งวัตถุประสงค์ ในการจัดสรรหุ้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพการท�ำงาน
เพื่อผลประกอบการที่ดีของธนาคาร โดยการสร้างแรงจูงใจในระยะยาวให้แก่พนักงานที่มีส่วนในการตัดสินใจและด�ำเนินการต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การด�ำเนินงานของธนาคารอย่างมีนัยส�ำคัญ
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7. บุคลากร
7.1 จ�ำนวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีพนักงานทั้งหมดจ�ำนวน 9,270 คน แบ่งตามสายงานได้ดังนี้
สายงาน

จ�ำนวนพนักงาน(คน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จ�ำนวนพนักงาน(คน)

บริหารกลุ่มลูกค้าบุคคลระดับกลาง

4
5

ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

13

บริหารกลุ่มลูกค้าธนบดีและธนบดีธนกิจ

ตรวจสอบ

64

กลยุทธ์และช่องทางบริการดิจิตอล

96

สื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร

31

ส่งเสริมการตลาดลูกค้าบุคคล

63

บรรษัทภิบาล

18

ผลิตภัณฑ์ธุรกิจรายย่อย

77

ทรัพยากรบุคคล

70

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง

1

กลยุทธ์องค์กร

10

ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง

5

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

1

พิจารณาสินเชื่อลูกค้าธุรกิจและธุรกิจขนาดย่อม

68

ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

1

ก�ำกับการปฏิบัติงาน

42

บริหารเงิน
ควบคุมทางการเงิน
วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ
ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ

18
101
39
1
39

สินเชื่อผู้บริโภค

116

พิจารณาสินเชื่อธุรกิจ

19

บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร

28

บริหารนโยบายด้านสินเชื่อ

137

พัฒนาสินทรัพย์

120

บริการส่วนกลาง

214

บริหารความเสี่ยงสินเชื่อเชิงกลยุทธ์

61

เทคโนโลยีสารสนเทศ

286

บริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

80

กฎหมาย

31

บริหารความเสี่ยงด้านตลาด

18

Operational Excellence

30

ปฏิบัติการและบริการ

675

ควบคุมด้านปฏิบัติการ

32

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย
ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย
พัฒนาช่องทางการบริการธนาคาร
ธุรกิจสาขา

70

1

สายงาน

1

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าเอสเอ็มอี
ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าเอสเอ็มอี

1
40

772

บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ 1

151

16

บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ 2

150

4,345

บริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ

27

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2558

สายงาน

จ�ำนวนพนักงาน(คน)

สายงาน

จ�ำนวนพนักงาน (คน)

บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดกลาง

161

บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ 1

38

บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก

378

บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ 2

50

บริหารการขายและเพิ่มมูลค่าธุรกิจลูกค้าเอสเอ็มอี

112

วาณิชธนกิจและตลาดทุน-ตราสารหนี้

บริหารผลิตภัณฑ์และ Portfolio ธุรกิจเอสเอ็มอี

22

2

ธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศ

39
31

บริหารกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอี

6

ธุรกรรมระหว่างประเทศ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ

1

บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจทหารและลูกค้าองค์กรรัฐ 16

ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ

12

ลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่

21

ธุรกิจตลาดเงิน

52

บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่ 1

47

บริการลูกค้าธุรกิจและบริหารช่องทางการค้า

73

บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่ 2

42

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อเครือข่ายธุรกิจ

22

จ�ำนวนรวมทั้งหมด

ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ

27

9,270

7.2 การเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนพนักงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ในช่วงปี 2556-2558 พนักงานของธนาคาร มีจ�ำนวนทั้งสิ้น ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ�ำนวนพนักงานทั้งสิ้น 9,015 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ�ำนวนพนักงานทั้งสิ้น 8,856 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ�ำนวนพนักงานทั้งสิ้น 9,270 คน
7.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�ำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ประเภทคดี		

จ�ำนวนคดี

สถานะ

1. กรณีธนาคารฟ้องร้องพนักงาน
		 1.1 เรื่องการทุจริตของพนักงาน
			 - คดียังไม่สิ้นสุด
			 - คดีสิ้นสุดแล้ว

7
2
5

		 1.2 เรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาท
			 - คดียังไม่สิ้นสุด
			 - คดีสิ้นสุดแล้ว

-		
-

2. กรณีพนักงานฟ้องร้องธนาคาร
		 2.1 เรื่องสวัสดิการพนักงาน (ที่จอดรถยนต์)
			 - คดียังไม่สิ้นสุด
			 - คดีสิ้นสุดแล้ว

1
1

		 2.2 เรื่องการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
			 - คดียังไม่สิ้นสุด
			 - คดีสิ้นสุดแล้ว
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9

อยู่ในกระบวนการพิจารณา

อยู่ในกระบวนการพิจารณา

71

ประเภทคดี		
จ�ำนวนคดี
		
		 2.3 เรื่องเกี่ยวกับการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ(โบนัส)
4
			 - คดียังไม่สิ้นสุด
2
			 - คดีสิ้นสุดแล้ว
2

สถานะ
อยู่ในกระบวนการพิจารณา

		 2.4 เรื่องปรับลดต�ำแหน่ง
			 - คดียังไม่สิ้นสุด
			 - คดีสิ้นสุดแล้ว

2
2
-

อยู่ในกระบวนการพิจารณา

		 2.5 เรื่องขอให้แก้ ไขผลการประเมินผลงานปี 2549
			 - คดียังไม่สิ้นสุด
			 - คดีสิ้นสุดแล้ว

4
2
2

อยู่ในกระบวนการพิจารณา

		 2.6 เรื่องขอให้จ่ายค่าท�ำงานวันหยุดพักผ่อนประจ�ำปี
			 - คดียังไม่สิ้นสุด
			 - คดีสิ้นสุดแล้ว

4
4

7.4 ผลตอบแทนบุคลากร
ธนาคารตระหนักดีว่าพนักงาน คือ ทรัพยากรที่มีค่าและเป็นก�ำลังส�ำคัญที่จะผลักดันให้ธนาคารบรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย ธนาคารจึงให้ความส�ำคัญ
ในการดูแลให้พนักงานของธนาคารทุกคนมีขวัญและก�ำลังใจที่ดีในการท�ำงาน ให้ ได้รับผลตอบแทนตามผลงาน ทักษะ ความสามารถ และให้ ได้รับสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างเหมาะสม เป็นธรรม และอยู่ในระดับที่ทัดเทียมกับสถาบันการเงินอื่น
• ผลตอบแทนรวมของพนักงานและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน
ธนาคารมีการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนและค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมกับการจ่ายของตลาดและ
ให้เกิดความเป็นธรรมภายในธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารจ่ายเงินช่วยเหลือต่างๆ เพื่อตอบแทนการท�ำงาน ได้แก่ เงินช่วยเหลือการท�ำงานต่างภูมิล�ำเนา
เงินช่วยเหลือกรณีที่ท�ำงานบนพื้นที่เกาะ และพื้นที่เสี่ยงภัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเงินช่วยเหลือเพื่อตอบแทนการท�ำงานส�ำหรับพนักงาน
สาขาที่เปิดให้บริการ 7 วัน/สัปดาห์เป็นต้น โดยที่ธนาคารมีการทบทวนถึงความเหมาะสมในการจ่ายเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งธนาคาร
นอกจากนี้ ยังได้มีการเทียบเคียงกับการจ่ายของตลาดเพื่อให้สามารถแข่งขันได้
โดยที่ธนาคารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานประจ�ำปี และการขึ้นเงินเดือนและจ่ายโบนัสประจ�ำปีตามผลงานประจ�ำปี ในปี 2558 พนักงานของ
ธนาคารทั้งหมดได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าครองชีพ เงินรางวัล เงินช่วยเหลือการท�ำงานต่างภูมิล�ำเนา ค่าท�ำงานล่วงเวลา โบนัส
และผลตอบแทนอื่น เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,899 ล้านบาท
• เงินช่วยเหลือประเภทอื่น
ธนาคารช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ เช่น กรณีพนักงานสมรส คลอดบุตร อุปสมบท ประกอบพิธีฮัจจ์ รวมทั้งมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
และในกรณีที่พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ธนาคารได้จ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร เป็นต้น
• กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
ธนาคารและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคารทหารไทย จ�ำกัด มหาชน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ควบคุมก�ำกับดูแลการบริหาร
จัดการโดยคณะกรรมการกองทุนฯ ประกอบด้วยกรรมการฝ่ายนายจ้างซึ่งมาจากการแต่งตั้ง และกรรมการฝ่ายลูกจ้างซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดย
สมาชิกกองทุน และมีรูปแบบการจัดการกองทุนแบบ Employee’s Choice โดยพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ ในอัตราร้อยละ 2-10
ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย และธนาคารสมทบเงินร้อยละ 5-10 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นเงินก้อนสุดท้าย
ในการยังชีพด้วยความมั่งคงหลังเกษียณอายุการท�ำงานของพนักงาน
• สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลอื่น
• สวัสดิการรักษาพยาบาล ธนาคารจัดสวัสดิการรักษาพยาบาลส�ำหรับพนักงานในรูปแบบการประกันสุขภาพรักษาพยาบาลโดยผ่านบริษัทประกัน
ที่มีมาตรฐานการบริการที่มีประสิทธิภาพให้บริการและค�ำแนะน�ำแก่พนักงานให้ ได้รับความสะดวกและมีความคล่องตัวในการใช้บริการ ซึ่งครอบคลุมถึง
การรักษาด้านทันตกรรม นอกจากนั้น ธนาคารยังจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปีให้กับพนักงานทุกระดับซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพพนักงานในเชิงการป้องกัน
โดยในปี 2558 ทางธนาคารได้เพิ่มรายการการตรวจสุขภาพประจ�ำปีให้กับพนักงานที่ครอบคลุมมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆ มา โดยพิจารณาจากช่วงอายุของ
พนักงานและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมการท�ำงานบางต�ำแหน่งงานประกอบการพิจารณา รวมทั้งจัดให้มีห้องพยาบาลที่ส�ำนักงานใหญ่
และอาคารเอไอเอแคปิตอลเซ็นเตอร์ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคหมุนเวียนมาตรวจรักษาและให้ค�ำปรึกษาปัญหาสุขภาพให้กับพนักงาน นอกจากนั้น
ยังมีเตียงผู้ป่วยรองรับการเจ็บป่วยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นส�ำหรับพนักงานระหว่างการปฏิบัติงาน
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• การท�ำประกันชีวิต การประกันโรคร้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัติงาน
ธนาคารมีการเสนอแผนประกันสุขภาพที่เหมาะกับความต้องการที่แตกต่างของพนักงานแต่ละคน โดยพนักงานสามารถเลือกแผนได้เอง เพื่อให้พนักงานมี
ความมั่นคงในชีวิตการท�ำงานกับธนาคาร คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในและนอกเวลาท�ำงาน รวมถึงการจัดท�ำประกันชีวิตให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่เสี่ยง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา รวมถึงเงินช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุเนื่องจาก
การปฏิบัติงาน
• สินเชื่อสวัสดิการพนักงาน ธนาคารได้ ให้การช่วยเหลือด้านการเงินแก่พนักงานโดยจัดสวัสดิการสินเชื่อพนักงานทั้งประเภทมีหลักประกันและไม่มี
หลักประกันโดยยึดหลักการให้บริการ กระบวนการท�ำงานและคุณลักษณะผลิตภัณท์ ใกล้เคียงกับลูกค้าของธนาคารรวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานยึดมั่น
ด้านวินัยทางการเงิน เช่น สินเชื่อสวัสดิการ TMB Care ประกอบด้วย สินเชื่อเพื่อการศึกษาบุตร และสินเชื่อประสบภัยพิบัติ เป็นต้น โดยสวัสดิการนี้
จะจัดให้แก่พนักงานกลุ่มที่เข้างานก่อน 1 ตุลาคม 2555 เท่านั้น
• กิจกรรมพนักงานและสโมสรพนักงาน ธนาคารสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความสนใจ เพือ่ เป็นการ
สร้างสมดุลให้กบั การท�ำงานและชีวติ ส่วนตัว รวมทัง้ มีการปรับปรุงสถานทีใ่ นส�ำนักงานใหญ่เป็นห้องส�ำหรับเล่นกีฬาและออกก�ำลังกาย
• ห้องอาหาร เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน ธนาคารจึงได้จัดห้องอาหารส�ำหรับพนักงาน ณ อาคารส�ำนักงานใหญ่ โดยพนักงานสามารถ
ซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพรับประทานในสภาพแวดล้อมที่ดี
• ห้องสมุดธนาคาร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานศึกษา ค้นคว้า และเพิ่มพูนความรู้ ธนาคารได้จัดให้มีห้องสมุด เพื่อบริการหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์
และสื่อโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเรียนรู้
7.5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการเรียนรู้ของพนักงาน โดยตั้งแต่วันแรกเมื่อเริ่มงานกับธนาคาร พนักงานทุกระดับจะได้รับ
การปฐมนิเทศ เพือ่ ให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม โครงสร้างองค์กรและระบบงานส�ำคัญ ซึง่ ช่วยให้พนักงานสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้อย่างรวดเร็ว
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของธนาคาร เพื่อให้มีสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะความเป็นผู้น�ำ (Leadership Competency)
บนพื้นฐานวัฒนธรรมองค์กรของธนาคาร (TMB Core Value – TMB Way) เป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญ ควบคู่ไปกับการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง
(Talent Development) ซึ่งธนาคารด�ำเนินการอย่างครบวงจร เริ่มจากการก�ำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ การสรรหาผู้มีศักยภาพสูงจากบุคคลากร
ภายในธนาคาร การพัฒนาและติดตามผลโดยด�ำเนินการร่วมกันระหว่างทรัพยากรบุคคลและผู้บังคับบัญชาโดยตรงของพนักงาน เพื่อสร้างความผูกพัน
ระหว่างพนักงานกับองค์กร นอกจากนั้น ยังมีการเตรียมแผนรองรับผู้สืบทอด (Succession Plan) ในต�ำแหน่งงานส�ำคัญ ซึ่งถือเป็นเรื่องส�ำคัญเพื่อ
สร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับคุณภาพในการให้บริการ ทั้งยังได้พิจารณาแต่งตั้งกลุ่มผู้บริหารที่อยู่ในแผนนี้
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทดแทนต�ำแหน่งที่ว่างลง
ธนาคารถือว่าการลงทุนเพื่อพัฒนาพนักงานดังกล่าว เป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ
และพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมที่มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก รวมทั้งการสร้างวิทยากรภายในเพิ่มมากขึ้นตามความ
เหมาะสม และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในและระหว่างหน่วยงาน
ทั้งนี้ ธนาคารมุ่งหวังที่จะพัฒนาบุคลากรทั้งที่ปฏิบัติงานในส�ำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้บุคลากรของธนาคารเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
ควบคู่กับการเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการและส่งมอบประสบการณ์ที่ดี และมีประโยชน์ ให้กับลูกค้าและผู้มีส่วน
ได้เสีย และเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของธนาคาร
• การพัฒนาบุคลากรตามแผนธุรกิจ
การพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะผู้น�ำ (Core and Leadership Competency) หลังจากที่ธนาคารได้น�ำระบบพัฒนาบุคลากรโดยอิงจาก
สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะผู้น�ำ (Leadership Competency) และสมรรถนะประจ�ำต�ำแหน่งงาน (Functional Competency)
มาเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแล้ว ในปี 2558 ธนาคารได้พัฒนาเส้นทางการเรียนรู้ (Training Roadmap) เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ผู้น�ำให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ โดยน�ำปัจจัยส�ำคัญๆ คือ พฤติกรรมที่องค์กรคาดหวัง (Expected Behaviors) ทักษะความช�ำนาญที่จ�ำเป็น
(Required Skills) และระดับความเชี่ยวชาญ (Proficiency Level) มาใช้ ในการวิเคราะห์และพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรที่พนักงานแต่ละระดับจ�ำเป็นต้องได้รับ
การพัฒนา ตลอดจนพิจารณาน�ำวิธีการพัฒนา (Development Methods) ทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เรียนรู้จากผู้อื่น การเรียนในห้องเรียน
(classroom training) และ E-Learning เป็นต้น มาบูรณาการให้การพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิผลสูงสุด ตามโมเดล 70:20:10 (ภาพประกอบ)

โครงสร้างการจัดการ
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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) ธนาคารจึงเลือกวิธีการให้ผู้บริหารระดับ
หัวหน้างานขึ้นไป ได้มีประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรม First Hand Day โดยหัวหน้างานจะได้เรียนรู้การส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ได้สัมผัส
และเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง เพื่อน�ำมาปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ และส่งผลดีโดยตรงต่อลูกค้าธนาคาร
ส�ำหรับการฝึกอบรมในห้องเรียน หรือ Classroom Training ธนาคารได้ก�ำหนดแผนเส้นทางการอบรมเป็นมาตรฐานให้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กร
เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างยั่งยืน และเพื่อส่งเสริมให้พนักงานของเราได้พัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะผู้น�ำ
- การพัฒนาบุคลากรตามลักษณะงาน (Functional Expertise Enhancement) นอกจากหลักสูตรต่างๆ ตามเส้นทางการเรียนรู้แล้ว ธนาคารยังได้
จัดการฝึกอบรมพนักงานในหลักสูตรที่จำ� เป็นเพื่อการปฏิบัติงานต่างๆ อาทิ การวิเคราะห์สินเชื่อ ความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ ความเข้าใจในกฎเกณฑ์
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิผล
- การปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน จากการที่ธนาคารได้น�ำหลักการและแนวคิดในการจัดการเพื่อบริหารคุณภาพ “Six Sigma” และ “Lean Concept”
มาใช้เพื่อพัฒนากระบวนการท�ำงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนและควบคุมคุณภาพ
ธนาคารจึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้แก่พนักงานและผู้บริหารทั่วทั้งองค์กร
- การบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ธนาคารค�ำนึงถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งจะมีผลกระทบทั้งต่อลูกค้า ต่อชื่อเสียงของ
ธนาคารและผูเ้ กีย่ วข้อง จึงจัดให้มกี ารอบรมหลักสูตรต่างๆ ผ่านระบบ E-Learning อาทิ Corporate Operational Risk Management, IT Risk Awareness
เป็นต้น ซึง่ พนักงานของเราทีป่ ฏิบตั งิ านอยูใ่ นพืน้ ทีต่ า่ งๆ ทัว่ ประเทศสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและเลือกเวลาเรียนในช่วงเวลาทีส่ อดคล้องกับความต้องการได้
ผลของการจัดอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานในด้านต่างๆ ที่กล่าวมา ในปี 2558 พนักงานได้รับการอบรมในห้องเรียนโดยเฉลี่ยคนละ 30 ชั่วโมง และการเรียน
E-Learning โดยเฉลี่ยคนละ 5 ชั่วโมง ทั้งนี้ ธนาคารมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินการพัฒนา และยกระดับการเรียนรู้ของบุคลากรทุกระดับ ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งผลดีโดยตรงต่อธุรกิจและสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางธุรกิจของธนาคารต่อไป
• การน�ำระบบการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล (Human Capital Management – HCM) ออนไลน์มาใช้ เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้พนักงานสามารถพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะผู้น�ำของตนเองให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนด ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพ
ในการท�ำงานของตนเองได้อย่างเต็มที่ ธนาคารจึงน�ำเครื่องมือส�ำคัญคือ ระบบ HCM เข้ามา เพื่อช่วยให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับ สามารถประเมิน
สมรรถนะด้านต่างๆ เปรียบเทียบกับระดับและความคาดหวังขององค์กร และเมื่อต้องการเพิ่มเติมสมรรถนะ พนักงานสามารถใช้ระบบนี้ในการวางแผน
การพัฒนาตาม Training Roadmap ที่ธนาคารก�ำหนดไว้ ได้โดยสะดวก นอกจากนั้น พนักงานยังสามารถสร้างโอกาสทางอาชีพและวางแผนความ
ก้าวหน้าทางอาชีพของตนเอง (Career Planning) ภายในธนาคารผ่านระบบนี้ เพื่อให้พนักงานสามารถเติบโตไปพร้อมกับความก้าวหน้าขององค์กรอีกด้วย
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ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2558

การก�ำกับ
ดูแลกิจการ
1. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการตระหนักถึงความส�ำคัญและประโยชน์ของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดให้มีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารอย่างเป็น		
ลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2549 รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของธนาคารเพื่อให้พนักงานธนาคารและบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการได้ดูแลและติดตามให้พนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดมา
ในปี 2557 คณะกรรมการได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี		
ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและองค์การสากลเพื่อให้ธนาคารมีการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานสากล มีการ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อ
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ ธนาคารมีการทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการสม�่ำเสมอเป็นประจ�ำทุกปี
คณะกรรมการได้ก�ำกับดูแลให้ธนาคารมีการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ธนาคารก�ำหนด โดยถือเป็นภาระหน้าที่ส�ำคัญของกรรมการ
และพนักงานทุกคนที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติเพื่อน�ำพาธุรกิจของธนาคารให้ด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความมั่นคงและสร้างมูลค่า		
ของกิจการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่สาธารณชนในการลงทุน
หลักการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร
1. ธนาคารจะด�ำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องภายใต้		
วัฒนธรรมองค์กร TMB Way 5 ประการ ประกอบด้วย ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) สื่อสารอย่างเปิดกว้าง (Open
Communication) มุ่งมั่นสร้างความส�ำเร็จ (High Performance) รู้จักบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และยึดมั่นในความถูกต้อง (Integrity)
2. ธนาคารจะด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยยึดหลัก
พื้นฐานส�ำคัญ คือ ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) ความรับผิดชอบ (Responsibility) ความเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)
ซื่อสัตย์สุจริต (Loyalty) และโปร่งใสตรวจสอบได้ (Transparency)
3. กรรมการและพนักงานจะรักษาผลประโยชน์ของธนาคารควบคู่ไปกับการค�ำนึงถึงผลประโยชน์ สิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้มีส่วนได้เสีย
ซึ่งจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ และมีส่วนในการเพิ่มมูลค่าให้แก่ธนาคาร
4. ธนาคารจะด�ำเนินธุรกิจภายใต้ข้อก�ำหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง
5. ธนาคารจะก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
6. ธนาคารจะป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างธนาคาร กรรมการ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงเป็นการสร้างกรอบ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารต่อผู้มีส่วนได้เสีย
7. ธนาคารจะก�ำหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่รัดกุม มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็น		
มาตรฐานสากล
8. ธนาคารจะมีการเปิดเผยรายงานทางการเงิน และข้อมูลสารสนเทศที่มีผลต่อการตัดสินใจอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันตามก�ำหนดเวลา

2. คณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อแบ่งเบาภาระ
ของคณะกรรมการในการติดตาม ก�ำกับดูแล หรือพิจารณาศึกษาเรื่องส�ำคัญๆ ของธนาคารในรายละเอียด โดยคณะกรรมการชุดย่อยมีอ�ำนาจในการ
อนุมัติและตัดสินใจในนามของคณะกรรมการตามอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ก�ำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีการแบ่ง
แยกหน้าที่อย่างชัดเจน ไม่ซ�้ำซ้อน และเป็นไปตามข้อก�ำหนดของหน่วยงานทางการ จัดให้มีการประชุมอย่างสม�่ำเสมอพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน
ให้คณะกรรมการรับทราบเป็นประจ�ำ
คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. คณะกรรมการสินเชื่อ

การก�ำกับดูแลกิจการ
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2.1 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริหาร มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 5 คน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
หมายเหตุ
					
1. นายฟิลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส
		 (Mr Philippe G.J.E.O. Damas)

การเข้าร่วมประชุม
(ณ 31 ธันวาคม 2558)

ประธานกรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

13/14

2. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

14/14

3. นายวอน นิเจล ริกเตอร์
		 (Mr Vaughn Nigel Richtor)

กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

11/14

4. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์(1)

กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

9/9

5. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
กรรมการ
				

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

13/14

(1)

นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายอมร อัศวานันท์ อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558
หมายเหตุ
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 12/2558 นายฟิลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Skype
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2558 8/2558 12/2558 นายวอน นิเจล ริกเตอร์ ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Skype

โดยมี นางสาวนพวรรณ แสงธีรกิจ ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง หรือตามที่จ�ำเป็น โดยค�ำสั่งของประธานคณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ทบทวนผลการด�ำเนินงานของธนาคารในรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1.1 ทบทวน และน�ำเสนองบประมาณประจ�ำปี แผนธุรกิจของธนาคาร รวมถึงแผนการใช้เงินทุน
1.2 ติดตามผลประกอบการและผลการด�ำเนินงานตามสายงานธุรกิจของธนาคาร
1.3 ดูแลผลการด�ำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
2. ทบทวน และน�ำเสนอ หรืออนุมัติการลงทุนขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานและกลยุทธ์ตามอ�ำนาจที่ได้รับมอบหมาย
3. ทบทวน และน�ำเสนอแผนธุรกิจใหม่ซึ่งเป็นกลยุทธ์ ในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมถึงแผนการลงทุนในบริษัทอื่น
4. ติดตามความคืบหน้าการบริหารการเปลี่ยนแปลงของธนาคารซึ่งน�ำไปสู่การเพิ่มศักยภาพของธนาคารในอนาคต
5. ติดตามความคืบหน้าการบริหารแบรนด์และการสื่อสารขององค์กร
6. ทบทวนผลการด�ำเนินงานของคณะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEC) และให้ค�ำปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการในประเด็นที่เร่งด่วนหรือส�ำคัญ ตลอดจน		
ทบทวนประเด็นส�ำคัญต่างๆ ที่ฝ่ายจัดการเสนอ เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
7. ด�ำเนินการเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริหารพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ�ำเป็นตามหน้าที่และความรับผิดชอบ หรือด�ำเนินการเรื่องอื่นๆ
ที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
ทั้งนี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจหรือมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้
คณะกรรมการธนาคาร หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการธนาคารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยาม
ไว้ ในประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน ก.ล.ต.) หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง) มีส่วนได้เสีย หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับธนาคาร หรือบริษัทย่อยของธนาคาร ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติไว้
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ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2558

2.2  คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 3 คน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
หมายเหตุ
					
1. นายสิงหะ นิกรพันธุ์

ประธานกรรมการ

2. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง
กรรมการ
		 (Mr Christopher John King)		
3. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์(1)

กรรมการ

การเข้าร่วมประชุม
(ณ 31 ธันวาคม 2558)

กรรมการอิสระ

13/14

กรรมการอิสระ

12/14

กรรมการอิสระ

-

(1)ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 มีมติแต่งตั้งนายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบแทน นายนคร ทองประยูร

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงิน
1. นายสิงหะ นิกรพันธุ์
2. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์
โดยมี นางสาวธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามที่จ�ำเป็น โดยค�ำสั่งของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลงาน
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของธนาคาร รวมทั้งพิจารณารายงานก�ำกับดูแลของหน่วยงานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance function)
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
รวมทั้งเสนอการเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของธนาคาร รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยเป็นประจ�ำ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบการว่าจ้างหรือการท�ำข้อตกลงกับผู้สอบบัญชีในภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ หรือนอกเหนือจากงานสอบบัญชี
(audit-related and other services)
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร
7. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ ในรายงานประจ�ำปีของธนาคาร ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของธนาคาร
2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของธนาคาร
3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
		 ธุรกิจของธนาคาร
4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
8. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร

การก�ำกับดูแลกิจการ
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8. ด�ำเนินการสอบสวนโดยไม่ชักช้าเมื่อได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัย และรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้		
แก่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำ ดังต่อไปนี้
1. ผลประโยชน์ทับซ้อน
2. กรณีทุจริตหรือข้อบ่งชี้ว่าอาจมีการทุจริต หรือบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
3. การปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือข้อก�ำหนดของทางการที่เกี่ยวข้อง
หากคณะกรรมการธนาคารหรือผู้บริหารไม่ด�ำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลา ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบก�ำหนด คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะต้องเปิดเผยการกระท�ำดังกล่าวไว้ ในรายงานประจ�ำปีและรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. สอบทานความเหมาะสมของมาตรการและการด�ำเนินการแก้ ไขของฝ่ายจัดการตามรายงานผล การตรวจสอบและการสั่งการของธนาคารแห่ง		
ประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
10. สอบทานความถูกต้องน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัทในเครือ การปฏิบัติตามนโยบายและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ธนาคาร		
ก�ำหนดขึ้น เพื่อให้บริษัทในเครือถือปฏิบัติรวมทั้งที่เกี่ยวกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่กฎหมายก�ำหนด
2.3  คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 4 คนประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
หมายเหตุ
					
1. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ(1)

การเข้าร่วมประชุม
(ณ 31 ธันวาคม 2558)

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

12/14

3. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

14/14

4. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง
		 (Mr Christopher John King)

กรรมการ

กรรมการอิสระ

14/14

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

8/9

(1)

นายศิรพิ งษ์ สมบัตศิ ริ ิ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการแทนนายราเชนทร์ พจนสุนทร อนุมตั โิ ดยทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2558 เมือ่ วันที่ 10 เมษายน 2558 โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 10 เมษายน 2558
หมายเหตุ
ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ครั้งที่พิเศษ 1/2558 นายฟิลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Skype

โดยมี นางสาวนพวรรณ แสงธีรกิจ ท�ำหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามที่จ�ำเป็นโดยค�ำสั่งของประธานคณะกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ด้านสรรหา
1. ทบทวนและเสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
(ก) กรรมการธนาคาร
(ข) กรรมการและประธานในคณะกรรมการชุดย่อย
(ค) ตัวแทนธนาคารในฐานะกรรมการผู้แทน ประธาน หรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในกลุ่ม หรือกิจการที่ธนาคารมีสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการผู้แทน
(ง) 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 และรายงานให้คณะ		
กรรมการธนาคารรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2558

ด้านก�ำหนดค่าตอบแทน
1. พิจารณาทบทวน นโยบาย โครงสร้าง และแนวปฏิบัติโดยรวมเกี่ยวกับค่าตอบแทนของธนาคารและบริษัทในกลุ่ม รวมถึง สวัสดิการ การประเมินผล		
การปฏิบัติงานเพื่อก�ำหนดผลตอบแทน เงินรางวัล และเงินชดเชยกรณีการเลิกจ้าง เพื่อให้มีความสอดคล้องกับมติคณะกรรมการธนาคาร
วัฒนธรรม เป้าหมาย กลยุทธ์และสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน การเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว และมีความเหมาะสมเป็นธรรม
กับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ การบริหารความเสี่ยงและผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล และเทียบเคียงได้กับอัตราผลตอบแทนในตลาด
และให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการธนาคารตามความเหมาะสม
2. เสนอจ�ำนวนเงินค่าตอบแทนและสวัสดิการของกรรมการธนาคารและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา
อนุมัติ (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
3. อนุมัติค่าตอบแทน สวัสดิการ ผลตอบแทนที่เป็นรางวัล หรือเงินชดเชยกรณีการเลิกจ้างของผู้บริหารระดับสูง (หรือในกรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ)
ด้านบรรษัทภิบาล
1. ทบทวนและเสนอการเปลี่ยนแปลงนโยบาย จรรยาบรรณ กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้แน่ใจว่า
ธนาคารมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสูงสุด มีจริยธรรมตามแนวปฏิบัติที่เป็นสากล ตลอดจน ดูแล ติดตาม และรายงานให้คณะกรรมการ
ธนาคารทราบเกี่ยวกับการด�ำเนินการและประสิทธิผลของการด�ำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. เสนอขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสม ตลอดจนบทบาท ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ของคณะ		
กรรมการชุดย่อยแต่ละคณะที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. เสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ และรายงานผลให้คณะกรรมการธนาคารทราบ
หน้าที่อื่นๆ
1. ด�ำเนินการเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความ
จ�ำเป็นตามความรับผิดชอบตามที่กล่าวมาข้างต้น หรือได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
2. จัดท�ำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการท�ำงานแก่คณะกรรมการธนาคาร หน่วยงานที่ก�ำกับดูแลธนาคาร ผู้ถือหุ้น และสาธารณชนตามที่กฎหมาย		
ก�ำหนด หรือตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
2.4  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 5 คน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
หมายเหตุ
					
1. นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล(1)
		 (Mr Johannes Franciscus Grisel)

การเข้าร่วมประชุม
(ณ 31 ธันวาคม 2558)

ประธานกรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

3/3

2. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ(2)

กรรมการ

กรรมการอิสระ

8/9

3. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์(3)

กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

7/7

4. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
กรรมการ
				

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

10/12

5. นายฟรานซิสคัช เจอราดัซ โรเคิช(4)
กรรมการ
		 (Mr Franciscus Gerardus Rokers)		

ผู้บริหารธนาคาร
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง)

6/7

(1)

นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการแทนนางซุย-อิม อึง อนุมตั โิ ดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการธนาคารครัง้ ที่ 7/2558 เมือ่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2558
นายศิรพิ งษ์ สมบัตศิ ริ ิ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการแทนนายราเชนทร์ พจนสุนทร อนุมตั โิ ดยทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2558 เมือ่ วันที่ 10 เมษายน 2558 โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 10 เมษายน 2558
(3)
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการแทนนายอมร อัศวานันท์ อนุมตั โิ ดยทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2558 เมือ่ วันที่ 10 เมษายน 2558 โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2558
(4)
นาย ฟรานซิสคัช เจอราดัซ โรเคิช ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านบริหารความเสีย่ งแทนนายยัน อองรี แวน วาลเลน โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2558
(2)

โดยมี นายนริศ สถาผลเดชา ท�ำหน้าที่เลขานุการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
(หมายเหตุ: ณ 31 ธันวาคม 2558 นางสาวอรนุช ตันติเมธ ท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามที่จ�ำเป็นโดยค�ำสั่งของประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การก�ำกับดูแลกิจการ
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. น�ำเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมต่อคณะกรรมการธนาคาร โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่ส�ำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และด้านชื่อเสียง และความเสี่ยงด้านอื่นๆ
1.1 ให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมการธนาคารในเรื่องระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ระดับความเสี่ยงที่สามารถทนได้ (Risk Tolerance)
		 และกลยุทธ์ความเสี่ยง (Risk Strategy) ของธนาคารและหน่วยงานธุรกิจ
1.2 ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคารในการอนุมัติระดับความเสี่ยง (Risk Level) และการกระจุกตัวของความเสี่ยง (Risk Concentration)
		 ทั้งนี้โดยอยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของคณะกรรมการธนาคาร
1.3 อนุมัตินโยบายและกรอบงานที่ส�ำคัญเพื่อใช้ก�ำกับการบริหารความเสี่ยง รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลความเสี่ยง (Risk Governance)
		 ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
2. วางกลยุทธ์ ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวต้องสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลได้ว่าระดับความเสี่ยง
ของสถาบันการเงินอยู่ในระดับที่เหมาะสม
2.1 อนุมัติเพดานความเสี่ยงส่วนเพิ่มเติม (Supplemental Risk Limit) ตามที่ก�ำหนดไว้ ในนโยบายและกรอบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร รวมถึงประสิทธิภาพของนโยบายและระบบการบริหารความ
		 เสี่ยงในแง่ของ การระบุ การวัด การรวบรวม การควบคุม และการรายงานความเสี่ยง
2.3 ทบทวนและติดตามความเสี่ยงทั้งหมด รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมถึงการควบคุมภายใน และการก�ำกับขั้นตอน
		 การปฏิบัติงาน (Process) รวมถึงระบบปฏิบัติงาน (System)
3. อนุมัติการแต่งตั้ง การทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบ รวมถึงบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการชุดย่อยต่างๆ
4. รายงานผลการปฏิบัติในเรื่องบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ รวมทั้งมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะ		
กรรมการธนาคาร และรายงานเรื่องที่มีความจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการปรับปรุงแก้ ไขต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อดูแลให้การน�ำนโยบายไปปฏิบัติ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ให้ค�ำแนะน�ำในการพัฒนาและการรักษาไว้ซึ่งวัฒธรรมที่ส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยผ่านทาง วิธีปฏิบัติ (Procedure)
การฝึกอบรม และการปฏิบัติของผู้น�ำ เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการกระท�ำของตนซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างต่อธนาคาร รวมทั้ง
หน่วยงานธุรกิจของตน
6. ให้ค�ำแนะน�ำในการวางโครงสร้างผลตอบแทน ให้มีความสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
2.5  คณะกรรมการสินเชื่อ
ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการสินเชื่อ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 5 คน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
หมายเหตุ
					
1. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

การเข้าร่วมประชุม
(ณ 31 ธันวาคม 2558)

ประธานกรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

18/18

กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

4/5

กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

12/12

4. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
กรรมการ
				

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

13/18

5. นายฟรานซิสคัช เจอราดัซ โรเคิช(3)
กรรมการ
		 (Mr Franciscus Gerardus Rokers)		

ผู้บริหารธนาคาร
11/12
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง)

2. นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล(1)
		 (Mr Johannes Franciscus Grisel)
3. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์(2)

(1)

นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการแทนนางซุย-อิม อึง อนุมตั โิ ดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการธนาคารครัง้ ที่ 7/2558 เมือ่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2558
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายอมร อัศวานันท์ อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558
(3)
นายฟรานซิสคัช เจอราดัซ โรเคิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยงแทนนายยัน อองรี แวน วาลเลน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558
หมายเหตุ
ในการประชุมคณะกรรมการสินเชื่อ ครั้งที่ 15/2558 นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Skype
(2)

โดยมี นายสุนทร รักพาณิชย์ ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการสินเชื่อมีการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง หรือตามที่จ�ำเป็น โดยค�ำสั่งของประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
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ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2558

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสินเชื่อ
1. พิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้ที่เกินจากอ�ำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการ
1.1 สินเชื่อ
1.2 การแก้ ไขและการปรับปรุงหนี้
1.3 การตัดจ�ำหน่ายหนี้สูญทางบัญชี
1.4 การเข้าซื้อทรัพย์สิน / ตีโอนทรัพย์ช�ำระหนี้ การจ�ำหน่ายทรัพย์สิน และการตัดจ�ำหน่ายทรัพย์สินรอการขายออกจากบัญชี
ซึ่งเกินจากอ�ำนาจของฝ่ายจัดการ และไม่ใช่ลูกหนี้ Related Parties หรือเป็นกลุ่มลูกหนี้ที่ไม่เกิน SLL
2. ทบทวนค�ำขออนุมัติสินเชื่อเฉพาะเรื่องส�ำหรับลูกหนี้ Related Parties หรือกลุ่มลูกหนี้ที่เกิน SLL ก่อนน�ำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
3. ทบทวนการตัดสินใจอนุมัติสินเชื่อของคณะกรรมการด้านสินเชื่อในระดับบริหาร
4. พิจารณาอนุมัติความเสี่ยงด้านสินเชื่อและความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องส�ำหรับรายการการลงทุนหรือความผูกพันในการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ที่
เกินจากอ�ำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการ
2.6  คณะกรรมการชุดต่างๆ
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยจะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ในระดับฝ่ายจัดการ (Management) เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของ
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยอนุมัติ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ในระดับฝ่ายจัดการที่มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านต่างๆ เป็นประธาน ประกอบด้วย
1. คณะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มีหน้าที่ด�ำเนินการตามแผนกลยุทธ์ระยะยาว ก�ำกับดูแลให้มีการทบทวนการด�ำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และกลยุทธ์ของธนาคาร พิจารณาเสนอ
ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อขออนุมัติแผนธุรกิจ งบประมาณประจ�ำปี และแผนอัตราก�ำลัง รวมทั้งควบคุมจ�ำนวนพนักงานให้เป็นไปตามแผน
พิจารณาและอนุมัติการลงทุน โครงการส�ำคัญต่างๆ ของธนาคาร ภาพลักษณ์องค์กร การสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการด�ำเนินการ
เพื่อกอบกู้สถานการณ์ ตลอดจนแก้ ไขปัญหาในภาวะการณ์ที่มีเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งพิจารณากลยุทธ์การด�ำเนินงานของบริษัทในเครือและทบทวน
ผลการด�ำเนินงาน
2. คณะนโยบายบริหารความเสี่ยง
มีหน้าที่ประเมินความถูกต้องและความพอเพียงของการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ทบทวนและรับรองหรืออนุมัตินโยบายความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
กรอบงาน แนวทางการปฏิบัติงาน มาตรฐานและแนวทางการพิจารณาสินเชื่อ รวมถึงเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อส�ำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามอ�ำนาจ
อนุมัติที่ได้รับมอบหมาย
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
มีหน้าที่ดูแลให้มีการพัฒนาเครื่องมือและเทคนิคเพื่อใช้ ในการวัดความเสี่ยง อนุมัติมาตรฐานขั้นต�่ำและแนวทางการปฏิบัติงานของความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ ก�ำหนดค่าเป้าหมายส�ำหรับดัชนีวัดความเสี่ยงหลัก ก�ำหนดหรือริเริ่มแผนการด�ำเนินการส�ำหรับเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ได้รับรายงาน
รวมทั้งอนุมัติผลิตภัณฑ์ ใหม่
4. คณะพิจารณาสินเชื่อ
มีหน้าที่ในการพิจารณา ให้ความเห็น และตัดสินใจอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านสินเชื่อ และความเสี่ยงของผู้ออกตราสารหนี้ รวมถึง
อนุมัติสินเชื่อตามอ�ำนาจที่ได้รับมอบหมาย ให้ความเห็นชอบส�ำหรับสินเชื่อที่เกินอ�ำนาจอนุมัติก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการสินเชื่อพิจารณา 		
นอกจากนี้ คณะพิจารณาสินเชื่อสามารถมอบอ�ำนาจช่วงและมอบอ�ำนาจในการลงนามแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องได้
5. คณะปรับปรุงคุณภาพสินเชื่อ 1
มีหน้าที่อนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้ทุกประเภทในระดับฝ่ายจัดการตามที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้าน
สินเชื่อ ความเสี่ยงจากการลงทุน (Investment Risk) อนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้ ทบทวนสถานะ แผนการด�ำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับลูกหนี้ที่อยู่
ขั้นตอนการปรับโครงสร้างหนี้ หรืออยู่ระหว่างติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข (Nursing Period) โดยไม่ค�ำนึงถึงชั้นหนี้ หรือลูกหนี้ที่เป็น NPL
และการตัดหนี้สูญทางบัญชี (Write off)
6. คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
มีหน้าที่วางหลักเกณฑ์และการปฏิบัติการในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ให้ความเห็นชอบ / อนุมัติการท�ำธุรกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งก�ำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง การบริหารความเสี่ยง
ด้านตลาด การบริหารเงิน การบริหารทุนทางเศรษฐกิจด้านตลาด
7. คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบงาน
มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของธนาคาร รับทราบความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีที่ส�ำคัญที่เกี่ยวกับธนาคาร รวมทั้งผลการบริหารและปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี

การก�ำกับดูแลกิจการ
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8. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติกรอบการก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล มาตรฐานการก�ำหนดค่าตอบแทน ระเบียบกฎเกณฑ์
แผนสืบทอดต�ำแหน่งของผู้บริหาร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับเงินเดือน การจ่ายโบนัสและเงินรางวัลของพนักงานระดับที่ต�่ำกว่าหัวหน้า
เจ้าหน้าที่บริหาร อนุมัติโครงสร้างการจัดล�ำดับชั้นงาน (Job Grade) การจัดต�ำแหน่งตามลักษณะงาน (Functional Title) และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ HR Transformation รวมถึงโครงสร้างการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร
9. คณะกรรมการก�ำหนดโทษทางวินัย (ระดับ DAC และระดับ Senior DAC)
มีหน้าที่พิจารณาลงโทษพนักงานผู้กระท�ำผิดวินัย และพิจารณาการชดใช้ความเสียหายให้แก่ธนาคาร
10. คณะกรรมการ Complaint Management Committee
มีหน้าที่ก�ำกับและดูแลให้ข้อร้องเรียนของลูกค้าได้มีการด�ำเนินการอย่างเหมาะสม
11. คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
มีหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำ ปรึกษา สนับสนุน และเห็นชอบนโยบาย กรอบและแนวทางในการด�ำเนินโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นนวัตกรรมของธนาคาร
และให้ความเห็นชอบในการพัฒนา การก่อตั้ง โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นโครงการทางยุทธศาสตร์ ก่อนขอความเห็นชอบหรืออนุมัติจาก		
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามที่ธนาคารก�ำหนด รวมถึงให้การส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินนวัตกรรมโครงการฯ เพื่อให้โครงการส�ำเร็จลุล่วง
ตามเป้าหมาย
12. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (อาคารส�ำนักงานใหญ่)
มีหน้าที่พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน รวมถึงความปลอดภัยนอกงาน ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความ
ปลอดภัย รวมทั้งพิจารณาข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการท�ำงาน มาตรฐานด้านความปลอดภัยในการท�ำงานของสถานประกอบการ

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
ในการสรรหากรรมการ ธนาคารได้พิจารณาถึงความหลากหลาย (Board Diversity) ของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน ประสบการณ์ และเพศ รวมถึงคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร โดย
ธนาคารได้ ใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ในบางกรณี
ธนาคารมีแนวปฏิบัติในการสรรหากรรมการดังต่อไปนี้
3.1 กรรมการอิสระ
ธนาคารตระหนักดีว่า กรรมการอิสระมีส่วนส�ำคัญในการรักษาผลประโยชน์ของธนาคารและผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างความเป็น		
อิสระให้กับคณะกรรมการและดูแลจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของทางการ รวมทั้งหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี คณะกรรมการจึงได้ก�ำหนดนโยบายในการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระจากบุคคลในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์
ที่เหมาะสม สามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระ มีความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
จะเป็นผู้พิจารณาสรรหาและกลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง 		
โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระต้องเป็นไปตามที่ธนาคารก�ำหนดซึ่งมีความเข้มงวดกว่าข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ		
		 ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร 		
		 บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้น		
		 จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
		 รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจ		
		 ควบคุมของธนาคาร หรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร
		 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
		 ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่
		 จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
		
		 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
		 รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์
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ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2558

		
		
		
		
		
(5)
		
		
		
(6)
		
		
		
(7)
		
(8)
		
		
		
(9)

เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่
ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้ การค�ำนวณภาระหนี้		
ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร 		
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 		
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า		
สองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการ
เกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคาร หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน		
ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง		
ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ		
ธนาคาร หรือบริษัทย่อย
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของธนาคาร

3.2 การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการก�ำหนดนโยบายกระบวนการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการธนาคารอย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาและกลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อก�ำหนดของธนาคารและของทางการรวมทั้งมีคุณสมบัติส่วนตน
ที่เหมาะสมแล้ว ยังจะต้องเป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ในการด�ำเนินธุรกิจ มีความเป็นผู้น�ำพร้อมด้วยวิสัยทัศน์และ		
ความคิดเชิงกลยุทธ์ที่จะสามารถน�ำธนาคารไปสู่การเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนสามารถอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคารด้วย
ในกรณีต�ำแหน่งกรรมการธนาคารว่างลงก่อนครบวาระ คณะกรรมการธนาคารจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการที่จะมาด�ำรงต�ำแหน่งแทนโดยผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยให้อยู่ในต�ำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนั้นจะต้องได้รับ การแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การแต่งตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารก�ำหนดให้ ใช้วิธีการพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล โดยกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
3.3 การสรรหากรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้พิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ที่ต้องการตามหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ และพิจารณาผู้ที่มีทักษะด้านวิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะด้าน และประสบการณ์
รวมทั้งไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มาด�ำรงต�ำแหน่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะต้องมีองค์ประกอบและคุณสมบัติที่ครบถ้วน
ตามข้อก�ำหนดของทางการ
3.4 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
ในการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของธนาคารตั้งแต่ระดับ “หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร”และ/หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะท�ำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาและกลั่นกรองคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ที่จะด�ำรงต�ำแหน่งทั้งจากภายในและภายนอกธนาคาร ตามข้อก�ำหนดและข้อบังคับของธนาคาร และน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดและข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร
ส�ำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารตั้งแต่ระดับ “เจ้าหน้าที่บริหาร” ลงมา ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่จะมาด�ำรงต�ำแหน่ง
ตามความเหมาะสม
ธนาคารได้ด�ำเนินการจัดท�ำแผนสืบทอดผู้ด�ำรงต�ำแหน่งที่ส�ำคัญและมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกปี ในกรณีที่บางต�ำแหน่งได้มี
การก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งไว้ชัดเจน คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะพิจารณาด�ำเนินการสรรหา
เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือนก่อนครบวาระดังกล่าว
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4. การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย
ธนาคารก�ำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการและควบคุมการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยทั้งในด้านการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย และการ
แต่งตั้งกรรมการผู้แทนเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษัทย่อย รวมถึงการจัดองค์กรภายในของธนาคารเพื่อรับผิดชอบดูแลบริษัทย่อย
ตามความเหมาะสม
4.1 กลไกในการก�ำกับดูแล
คณะกรรมการมีกลไกในการก�ำกับดูแลที่ท�ำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษาผล		
ประโยชน์ ในเงินลงทุนของธนาคาร โดยได้ก�ำหนดนโยบาย “การก�ำกับแบบรวมกลุ่ม” (Consolidated Supervision Policy) ขึ้น ซึ่งประกอบ		
ด้วยนโยบายในด้านต่างๆ ดังนี้
1. นโยบายด้านการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting Policy)
		 เป็นการก�ำหนดนโยบายด้านการบัญชีและการจัดท�ำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ธนาคารสามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดท�ำ
		 งบการเงินรวมส�ำหรับบริษัทย่อยได้อย่างถูกต้องเป็นไปในรูปแบบและเนื้อหาเดียวกันกับธนาคาร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ง		
		 ประเทศไทยก�ำหนด รวมถึงการน�ำข้อมูลทางการเงินและบัญชีดังกล่าวมาเป็นข้อมูลเพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงิน
		 ของบริษัทย่อยได้อย่างถูกต้องและทันเวลา เพื่อประโยชน์ ในการควบคุมและติดตามผลการด�ำเนินงาน
2.
		
		
		
		

นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy)
เป็นการก�ำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย โดยครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของ
บริษัทย่อย คือ การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk Management) การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk 		
Management) การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk Management) รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational
Risk Management) ซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงของบริษัทย่อย

3.
		
		
		

นโยบายด้านการก�ำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)
เป็นการก�ำหนดนโยบายให้บริษัทย่อยต้องด�ำเนินการในด้านต่างๆ ภายใต้จริยธรรมทางธุรกิจและการมีจรรยาบรรณที่ดีในการปฏิบัติงาน
โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติสอดคล้องกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
และสอดคล้องกับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร

4. นโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)
		 เป็นการก�ำหนดนโยบายเพื่อให้บริษัทย่อยด�ำเนินการภายใต้นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นและนโยบายที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวของธนาคาร
5.
		
		
		
		
		

นโยบายด้านการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy)
เป็นการก�ำหนดนโยบายและสนับสนุนให้บริษัทย่อยถือปฏิบัติเพื่อให้การด�ำเนินการของบริษัทย่อยเป็นไปตามนโยบายด้านการก�ำกับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ของธนาคารและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการ นโยบายการท�ำ	
ธุรกิจกับผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติตามนโยบาย ประกาศและหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทย การรู้จัก
ตัวตนของลูกค้าและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ		
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

6. นโยบายด้านภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Communication Policy)
		 เป็นการก�ำหนดนโยบายเพื่อให้บริษัทย่อยถือเป็นแนวทางในการด�ำเนินการเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และส่งเสริมภาพลักษณ์ของธนาคาร
		 ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน ทั้งในด้านของการใช้ชื่อ เครื่องหมายการค้า และการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทย่อย
7.
		
		
		

นโยบายด้านการตรวจสอบ (Audit Policy)
เป็นการก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของตรวจสอบ และสอบทานสินเชื่อ และบทบาทการก�ำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ อันสัมพันธ์ร่วมกับ
บทบาทหน้าที่ของฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชีภายนอกของธนาคารในการตรวจสอบ ควบคุม และก�ำกับดูแลบริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคาร รวมทั้งบริษัทย่อยมีวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการควบคุมภายในและบรรษัทภิบาลที่ดี

4.2 การแต่งตั้งกรรมการผู้แทน
เพื่อให้การบริหารจัดการและการควบคุมบริษัทย่อยเป็นไปอย่างรัดกุมตามนโยบายการก�ำกับดูแล คณะกรรมการจึงก�ำหนดนโยบายในการแต่งตั้ง
กรรมการผู้แทนในบริษัทย่อย ดังนี้
1. ธนาคารจะแต่งตั้งกรรมการผู้แทนตามสัดส่วนการถือหุ้นของธนาคาร
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2. ประธานกรรมการบริษัท ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร
3. กรรมการผู้จัดการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อย การแต่งตั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร
		 (กรณีการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการเฉพาะบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อหรือธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายสินเชื่อทุกบริษัทต้องขอ		
		 ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย)
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลบริษัทย่อยจะพิจารณาน�ำเสนอกรรมการผู้แทนจากผู้บริหารของธนาคาร โดย
		 4.1 การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนใหม่ ให้น�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ โดยผ่านคณะประธานเจ้าหน้าที่
			 บริหาร คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล หรือ โดยแนวปฏิบัติอื่นที่คณะกรรมการธนาคารจะก�ำหนดขึ้นในอนาคต
		 4.2 การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนเดิม กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระ ให้น�ำเสนอคณะประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
5. ธนาคารอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีประสบการณ์ ในธุรกิจและการบริหาร เข้าร่วมเป็นกรรมการได้ตามความเหมาะสม
6. กรณีมีกรรมการผู้แทนมากกว่า 1 คน ธนาคารอาจแต่งตั้งกรรมการ 1 คน เพื่อท�ำหน้าที่เป็นกรรมการ Lead Director โดยจะเป็นผู้บริหาร
		 ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อเป็นผู้ด�ำเนินการในการรวบรวม น�ำเสนอข้อมูลและให้ความเห็นต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัท
7. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทน สามารถเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
		 ในบริษัทอื่นได้ ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ
8. พนักงานที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการผู้แทนต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในบริษัทที่ธนาคารส่งเข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัท
4.3 ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้แทน
1. กรรมการผู้แทนทุกคนจะไม่รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการ รวมทั้งผลตอบแทนทุกประเภททั้งในรูปที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
2. กรรมการผู้แทนของบริษัทย่อยมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยเพื่อก�ำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริษัทย่อยให้		
		 สอดคล้องกับของธนาคาร โดย Lead Director จะท�ำหน้าที่ร่วมกับกลยุทธ์องค์กร และหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลบริษัทย่อยที่จะเป็นผู้ผลักดัน
		 และถ่ายทอดนโยบายจากธนาคาร
3. ติดตามและควบคุมการด�ำเนินการของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่ธนาคารและหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล
		 ธนาคารก�ำหนด อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งไม่ให้เกิดประเด็นที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
4. น�ำเสนอนโยบาย กลยุทธ์ ผลการด�ำเนินการของบริษัทย่อยต่อธนาคาร
5. รายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยหรือการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่มีนัยส�ำคัญและอาจส่งผลกระทบต่อธนาคาร เช่น การเพิ่มทุน/ลดทุน
		 ของบริษัทย่อย การซื้อขาย/ควบรวมกิจการ การเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงข้อก�ำหนด/
		 กฎเกณฑ์ทางการ/กฎหมายเฉพาะของแต่ละธุรกิจ
6. ติดตาม รักษาสิทธิของธนาคาร
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ธนาคารก�ำหนด
4.4 รายการที่กรรมการผู้แทนของบริษัทย่อยต้องขออนุมัติจากธนาคารก่อนการลงมติในการประชุมคณะกรรมการ
1. นโยบายและกลยุทธ์ ที่ส�ำคัญ ต่อการด�ำเนินธุรกิจหรือเปลี่ยนแปลงธุรกิจ
2. การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียน
3. การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล
4. การลงทุน/ขาย ในกิจการอื่นเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช�ำระแล้วของบริษัท
5. การขายสินทรัพย์ที่ส�ำคัญในการด�ำเนินการ
6. การลงนามในสัญญาทางธุรกิจ / การเปลี่ยนแปลงด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาดที่มีมูลค่า 15% ของ Net Tangible Asset
7. การเลิกกิจการ / หยุดพักช�ำระหนี้ / ล้มละลาย
8. รายการเกี่ยวโยงทั้งกับธนาคารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
9. การกู้ยืมเงินที่มีขนาดรายการตั้งแต่ 15% ของ NTA และการท�ำสัญญาค�้ำประกันต่อบุคคลที่ 3 ที่มีขนาดรายการตั้งแต่ 15% ของ NTA
10. การเปลี่ยนแปลงด้านภาพลักษณ์รูปแบบธุรกิจ ตลอดจน Brand ของกิจการ
11. เรื่องอื่นๆ ที่ของบริษัทย่อย กรรมการผู้แทน หรือ หน่วยงานที่ก�ำกับดูแล เห็นว่ามีผลกระทบต่อธุรกิจของธนาคารและความรับผิดชอบในการ
		 ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้แทนอย่างมีนัยส�ำคัญ

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
5.1 นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายใน
ธนาคารได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติในการดูแลการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรโดยก�ำหนดไว้ ในจรรยาบรรณพนักงาน นโยบาย TMB 		
Policy on Confidential & Insider Information and Conflicts of Interest รวมทั้งมีการจัดท�ำคู่มือการซื้อ/ขายและลงทุนในหลักทรัพย์ธนาคาร
เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติ
ธนาคารได้ก�ำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารลงนามรับทราบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ที่ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการ
เปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตอ่ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน
นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดท�ำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจ�ำนวน		
หลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารพร้อมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำเสนอให้คณะกรรมการธนาคารทราบเป็นประจ�ำทุกเดือน นอกจากนั้น ยังได้แจ้ง
บทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดดังกล่าวด้วย

การก�ำกับดูแลกิจการ
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ธนาคารได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งอาจมีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น ธนาคารจึงได้ก�ำหนดให้ฝ่ายรายงานทางการเงินและภาษีเป็นหน่วยงานเดียวที่ท�ำหน้าที่ในการน�ำส่งงบการเงิน
และรายงานทางการเงินต่างๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน ก.ล.ต. โดยได้ผ่านกระบวนการพิจารณาสอบทานความถูกต้อง
ครบถ้วน จากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารตามล�ำดับ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลภายในของธนาคารจะไม่ถูกเปิดเผย
ต่อบุคคลภายนอกก่อนเวลาอันควร
ส�ำหรับแนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ธนาคารได้ก�ำหนดห้ามพนักงานที่มีโอกาสได้รับข้อมูลภายในเป็นประจ�ำ หรือบุคคลที่มีโอกาส
ได้รับข้อมูลภายในเพียงบางโอกาสท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากได้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน
และห้ามน�ำข้อมูลภายในที่ได้รับเปิดเผยแก่ครอบครัวและ/หรือบุคคลอื่นตลอดเวลาแม้พนักงานและ/หรือครอบครัวนั้นๆ จะมิได้ซื้อ/ขายหลักทรัพย์
และ/หรือจะมิได้ประโยชน์ ในลักษณะใดๆก็ตาม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองและ/หรือเพื่อบุคคลอื่น นอกจากนี้ในกรณี
ที่มีเหตุการณ์อันอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของธนาคาร ธนาคารจะท�ำการก�ำหนดช่วงเวลาการห้ามซื้อ/ขายหลักทรัพย์เพิ่มเติม ส�ำหรับ
กลุ่มคนที่ได้รับข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆ อีกด้วย
ทั้งนี้ ก�ำกับการปฏิบัติงานจะท�ำหน้าที่สนับสนุนฝ่ายจัดการ ในการบังคับใช้และให้มีการทบทวนนโยบาย รวมทั้งจัดให้มีกลไกที่เหมาะสมในการติดตาม
การด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว
5.2 มาตรการลงโทษ
ธนาคารได้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการลงโทษเรื่องการไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 การใช้ข้อมูลภายในตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น การห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการตกลงทางธุรกิจใดๆ ทั้งกับภาครัฐและเอกชน รวมถึงกฎเกณฑ์
ทางการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ธนาคารได้ก�ำหนดระเบียบเกี่ยวกับการกระท�ำความผิดวินัยและการกระท�ำผิดจรรยาบรรณพนักงาน
(Code of Conduct) เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่
• ผู้สอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจ�ำนวนเงินรวม 10,430,000 บาท
• ในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีการจ่ายให้กับส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงาน
		 สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)
ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ รายงานสรุปก�ำไรขั้นต้นจากการด�ำเนินกิจการแลกเปลี่ยนตราสารและ
เงินตราต่างประเทศ การตรวจสอบการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบตามข้อก�ำหนดในสัญญา Risk Sharing Agreement
และการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของแบบจ�ำลองความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ให้แก่
• ผู้สอบบัญชีของธนาคาร โดยจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจ�ำนวนเงินรวม
		 635,000 บาท
• ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว โดยจะต้องจ่าย
		 ในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจ�ำนวนเงินรวม 2,000,000 บาท

7. การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
ธนาคารมีนโยบายด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธนาคารมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ปราศจาก
การทุจริตคอร์รัปชั่น โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ในปี 2558 ธนาคารได้ด�ำเนินการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด ซึ่งสอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และหลักเกณฑ์ตามโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการ
ของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) รวมทั้งหลักเกณฑ์ ในระดับสากล เช่น ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) โดยสรุปดังต่อไปนี้
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ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2558

7.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญในการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐาน อันได้แก่
การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งก�ำไรของกิจการ การได้รับข้อมูลข่าวสารของธนาคารอย่างเพียงพอ รวมทั้งการสนับสนุนการใช้สิทธิในการ
เข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงเรื่องต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อ
ธนาคาร เช่น การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน การก�ำหนดหรือแก้ ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
เป็นต้น โดยธนาคารจะไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม		
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ในปี 2558 ธนาคารได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 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�ำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมเป็นหลัก
โดยธนาคารได้ด�ำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุปดังต่อไปนี้
•
		
		
		
		
		
		
		

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 ธนาคารได้แจ้งก�ำหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ก่อนวันประชุมล่วงหน้า 51 วัน และได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.tmbbank.com) ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” ในวันที่
9 มีนาคม 2558 ก่อนวันประชุมล่วงหน้า 32 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
ธนาคารได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของธนาคาร เป็นผู้จัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมในรูปแบบเอกสารที่มีข้อมูลเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 23 วัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและ
มากกว่าที่กฎหมายก�ำหนด

		
		
		
		
		
		

ในหนังสือเชิญประชุมมีการน�ำเสนอถึงวัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมทั้งรายละเอียดข้อมูลประกอบ
การพิจารณาในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจ ในแต่ละวาระมีการระบุรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจนว่าเป็น
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา หรือเพื่อทราบ นอกจากนี้ ในหนังสือเชิญประชุมได้มีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่จ�ำเป็นเพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นน�ำมาแสดงตน ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ขั้นตอนการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนพร้อมทั้งได้แนบรายงานประจ�ำปี (Annual Report)
ในรูปแบบแผ่นซีดี (ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับเป็นรูปเล่มได้) และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ลงประกาศหนังสือเชิญประชุม
ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน ตามที่กฎหมายก�ำหนด

		
		
		
		

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุม
แทนตนได้ หรือมอบฉันทะให้กรรมการ/กรรมการอิสระของธนาคารเพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือ
มอบฉันทะที่ธนาคารได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดยสามารถพิมพ์เอกสารดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร

		 นอกจากนี้ ธนาคารได้อ�ำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนสถาบัน โดยติดต่อประสานงานกับนักลงทุนสถาบันให้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้
		 พร้อมก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
•
		
		
		
		
		

วันประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารได้ด�ำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีการอ�ำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โดยจัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนแยกตามประเภทของผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ มาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับ		
มอบฉันทะ และจัดให้มีการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ที่มีความรวดเร็วและถูกต้อง พร้อมจัดท�ำใบลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมให้แก่
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกราย รวมถึงได้อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยการจัดรถรับ-ส่งผู้ถือหุ้น ณ จุดต่างๆ ตลอดจนการจัด
เตรียมพื้นที่จอดรถส�ำหรับผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ

		
		
		
		
		

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจ�ำนวน 3,921 ราย จ�ำนวนหุ้น 		
31,666,901,434 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.50 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยมีกรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุมจ�ำนวนทั้งสิ้น 6 คน
ประธานกรรมการธนาคารท�ำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ประธาน
คณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อท�ำหน้าที่ชี้แจงและตอบข้อซักถาม
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านต่างๆ เข้าร่วมประชุม
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ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธี
ปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระและวิธีการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบอย่างชัดเจน ธนาคารได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อท�ำหน้าที่แปล
เป็นภาษาอังกฤษระหว่างการประชุมเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ธนาคารไม่มีการริดรอนสิทธิใดๆ ของผู้ถือหุ้นในการศึกษา
สารสนเทศของธนาคาร เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลส�ำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลส�ำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และไม่จ�ำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาภายหลังการประชุมเริ่ม เป็นต้น
ในระหว่างการประชุม ประธานได้ด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระและให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิลงคะแนนเสียง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
ในทุกวาระอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ประธานให้ความส�ำคัญกับข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นโดยได้มีการชี้แจงข้อซักถามที่ส�ำคัญอย่างละเอียด
ชัดเจน และรับจะน�ำข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ไปพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
ส�ำหรับการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ธนาคารได้ด�ำเนินการอย่างเปิดเผยและโปร่งใส โดยมีผู้แทนจากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และ
เพียงพนอ จ�ำกัด คือ นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล ซึ่งเป็นบริษัทกฎหมายภายนอก และ อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น คือ นายพีระศักดิ์ สิทธิพิทักษ์
และนายสุทธิพันธ์ ค้าของ ท�ำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบ Inspector วิธีการลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนน การนับคะแนน และ		
การตรวจสอบผลการลงคะแนนในทุกวาระ โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ประกาศผลการลงคะแนนในทุกวาระ
ธนาคารได้จัดให้มีการประเมินผลการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวันดังกล่าว เพื่อรวมรวมความคิดเห็นและ		
ข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ธนาคารจะได้น�ำข้อมูลไปใช้ ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารในครั้งต่อๆ ไปให้
มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากยิ่งขึ้น

		 เลขานุการบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยสรุปสาระส�ำคัญของแต่ละวาระการประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ค�ำชี้แจงของ
		 คณะกรรมการธนาคารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนมติที่ประชุมพร้อมคะแนนเสียงอย่างถูกต้องครบถ้วนในทุกวาระ
•
		
		
		
		
		
		

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น ธนาคารได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 20.23 น.
ในวันเดียวกัน โดยมติดังกล่าวได้ระบุคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดท�ำรายงาน
การประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วน ประกอบด้วย รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม ค�ำชี้แจงที่เป็นสาระส�ำคัญ ค�ำถาม ค�ำตอบ
หรือข้อคิดเห็นโดยสรุปส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของธนาคาร (www.tmbbank.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งธนาคารได้มีการจัดเก็บ		
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นระบบ

		 ธนาคารได้จัดให้มีการบันทึกภาพบรรยากาศการประชุมในรูปแบบ DVD เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามารถติดตามการประชุมได้
		 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสนใจให้สอบถามได้ที่ธนาคาร
7.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิของตนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย
นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยทุกรายจะได้รับการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค โดยสรุปดังต่อไปนี้
•
		
		

สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น
ธนาคารได้แต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นผู้ด�ำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของธนาคาร เพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น

•
		
		
		

สิทธิในการรับส่วนแบ่งก�ำไรของธนาคาร
ธนาคารได้จัดสรรก�ำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล ซึ่งในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลนั้น ธนาคารค�ำนึงถึงการสร้างความเจริญเติบโต
ของผลการด�ำเนินงานที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องในระยะยาวบนศักยภาพและขีดความสามารถของธนาคารอย่างเต็มที่ รวมถึงความเพียงพอของ
เงินกองทุนและการจัดสรรเงินส�ำรองต่างๆ ของธนาคาร ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

•
		
		

สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอและทันเวลา
ธนาคารได้ดูแลผู้ถือหุ้นให้ ได้รับข้อมูลข่าวสารของธนาคารอย่างครบถ้วนนอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
แล้ว ธนาคารยังได้เผยแพร่ข้อมูลที่ส�ำคัญ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันแสดงไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.tmbbank.com)

•
		
		
		

สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารได้ ให้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดๆ เข้าประชุมแทนตนได้ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารซึ่งไม่มีส่วนได้เสีย
ในวาระการประชุมเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ด้วยเช่นกัน
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•
		
		
		
		
		
		
		
		
		

สิทธิในการลงคะแนนเสียง
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารให้สิทธิการออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจ�ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
การนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผยถูกต้อง โดยธนาคารจะนับ 1 หุน้ เป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ยกเว้นมติพเิ ศษบางกรณีทกี่ ฎหมาย
หรือข้อบังคับของธนาคารกําหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ในการลงคะแนนเสียง ธนาคารจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนแบบ 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถลงคะแนนเสียงได้ตามที่ต้องการ ธนาคารได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสียงและ		
ด�ำเนินการนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ที่มีความรวดเร็ว พร้อมประมวลผลอย่างถูกต้อง ในระหว่างการประชุมธนาคารได้แจ้งผลการนับ
คะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระโดยแบ่งผลคะแนนเสียงเป็นจ�ำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจ�ำนวนบัตรเสีย รวมทั้ง
ธนาคารได้บันทึกมติที่ประชุมตามผลคะแนนของการออกเสียงในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบเพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบได้

•
		
		
		
		
		
		

สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการล่วงหน้า
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารก�ำหนด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558
ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนวัน		
สิ้นสุดรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป พร้อมแสดงรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคล
เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.tmbbank.com) ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อ “การให้สิทธิ
ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการล่วงหน้า” และแจ้งให้นักลงทุนทราบผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทั่วกัน

•
		
		
		
		

สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปีจะมีกรรมการที่ครบวาระจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด ธนาคารก�ำหนดให้มีวาระการพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการธนาคาร โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกบุคคลที่เห็นว่ามี
คุณสมบัติเหมาะสม เข้ามาท�ำหน้าที่กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์แทนตน ท�ำให้เกิดความหลากหลาย และเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น		
อย่างแท้จริง

		
		

นอกจากนี้ ธนาคารให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยธนาคารได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของ
กรรมการที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา

•
		
		
		

สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง ธนาคารก�ำหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยธนาคารได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่า
ตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา

•
		
		
		
		

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
ธนาคารมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีระเบียบปฏิบัติในการใช้		
ข้อมูลภายใน และดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อยู่ในต�ำแหน่งหรือสถานะที่มีโอกาสล่วงรู้ข้อมูล
ภายในของธนาคารกระท�ำการแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลนั้นเพื่อตนเองหรือผู้อื่น เช่น การน�ำข้อมูลหรือความลับของธนาคารและ/หรือ		
ลูกค้าไปใช้ ในการท�ำธุรกิจแข่งขันกับธนาคารและ/หรือลูกค้าของธนาคาร การหาประโยชน์จากอ�ำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ

		
		
		
		
		
		

ธนาคารก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านต่างๆ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารหรือเทียบเท่า และเจ้าหน้าที่บริหารหรือเทียบเท่าในหน่วยงานควบคุมทางการ
เงินและวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน และบริหารเงิน รวมทั้งบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินก�ำหนด มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล
และรายงานการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคาร ทั้งของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ		
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน ก.ล.ต.) รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย
โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น ตามแบบรายงานและภายในระยะเวลาที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนด

		
		
		
		

นอกจากนี้ ธนาคารก�ำหนดให้ฝ่ายจัดการจัดท�ำรายงานการถือหุ้นธนาคารของกรรมการ ผู้บริหาร และคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจ�ำทุกเดือน และจัดท�ำรายงานสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ธนาคารของกรรมการ 		
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านต่าง ๆ รวมทั้ง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยให้มีการเปิดเผยไว้ ใน		
รายงานประจ�ำปี

การก�ำกับดูแลกิจการ

89

7.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)
ธนาคารให้ความส�ำคัญในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับสิทธิอย่างเต็มที่ เป็นธรรม และเหมาะสม ธนาคาร
จัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและด�ำเนินการแก้ ไขปัญหาด้วยความระมัดระวังและยุติธรรม มีการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ
และปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ให้ ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ธนาคารด�ำเนินธุรกิจด้วยหลักการแข่งขันที่เป็นธรรมและมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต
ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ธนาคารปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างยุติธรรมและเสมอภาคโดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้
ความสามารถ ศักยภาพ และให้โอกาสแก่พนักงานในการโยกย้ายต�ำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน และมีการก�ำหนดผล
ตอบแทนที่เป็นธรรมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นในองค์กร
นอกจากนี้ ธนาคารมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่ธนาคารละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย
ในปี 2558 ธนาคารได้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยสรุปดังต่อไปนี้
•
		
		
		
		
		

นโยบายต่อผู้ถือหุ้น
ธนาคารมีนโยบายดูแลผลประโยชน์ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ลงทุนสถาบัน รวมถึงผู้ถือหุ้น
ชาวต่างประเทศ อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความเห็นอย่าง
อิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
สิทธิในการรับส่วนแบ่งก�ำไร ตลอดจนสิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการด�ำเนินงาน และข่าวสารส�ำคัญๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 		
สม�่ำเสมอและทันเวลา

		
		
		
		
		

แนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ธนาคารก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใสปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยค�ำนึงถึงการสร้างความเจริญเติบโตของผลการ
ด�ำเนินงานที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องในระยะยาวบนศักยภาพและขีดความสามารถของธนาคารอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธนาคารทั้ง
ในรูปของมูลค่าหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้น และการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสมและน่าจูงใจ
(สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “สิทธิของผู้ถือหุ้น” และ “การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”)

•
		
		
		
		
		
		

นโยบายต่อพนักงาน
ธนาคารดูแลให้พนักงานธนาคารทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด จัดให้มีสภาพ		
การจ้างที่เหมาะสมยุติธรรมเพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพของตน
เปิดรับฟังความคิดเห็น ส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน จัดให้มี		
สวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ดี มีการก�ำหนดมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท�ำงานและให้การเอาใจใส่		
ดูแลพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึง การว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย และกระบวนการลงโทษพนักงานต้องพิจารณาบนพื้นฐานของความเป็นธรรม
นอกจากนี้ ธนาคารได้ดูแลให้มีแผนการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคาร

		
		
		
		
		
		
		
		

แนวปฏิบัติต่อพนักงาน
ธนาคารจัดให้มีสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ดี มีการก�ำหนดมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท�ำงานและ		
ให้การเอาใจใส่ดูแลพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึง เช่น การจัดให้มีพยาบาลอยู่ประจ�ำห้องพยาบาลตลอดทุกวันที่อาคารส�ำนักงานใหญ่ โดยจะ
มีแพทย์เข้ามาเพื่อตรวจรักษาพนักงานที่เจ็บป่วยทุกวัน การจัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงาน (กรณีผู้ป่วยนอก) ที่เข้ารักษา
พยาบาลในสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน โดยพนักงานจะได้รับอัตราวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปีตามระดับพนักงาน
จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปี จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพแบบ Employee’s Choice เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตการท�ำงาน
การท�ำประกันชีวิตกลุ่ม การท�ำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม และการท�ำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างเดินทางต่างประเทศในธุรกิจ
ของธนาคาร จัดให้มีสวัสดิการเงินกู้ประเภทต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงาน รวมทั้งสินเชื่อสวัสดิการพนักงาน เป็นต้น

		
		
		
		
		
		

ธนาคารได้มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดฝึกอบรมอย่างสม�่ำเสมอในทุกระดับซึ่งแบ่งเป็นการฝึกอบรมทั้ง		
ในด้านธุรกิจธนาคาร ด้านวิชาชีพที่ตนเองสังกัด ด้านภาวะผู้น�ำและการท�ำงานร่วมกัน โดยการจัดอบรมภายในธนาคารผ่านห้องเรียน
(Classroom Training) การอบรมผ่านระบบสื่อดิจิตอล (E-Learning) และการส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกธนาคาร นอกจากนี้ 		
ธนาคารยังให้ความส�ำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของธนาคาร ซึ่งก�ำหนดเป็นแผนการฝึกอบรมให้แก่พนักงานใหม่ และจัดเตรียมแผนในการ		
อบรมพนักงานผ่านระบบสื่อดิจิตอล (E-Learning)

		
		

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการปฏิบัติต่อพนักงานได้ภายใต้หัวข้อ “ผลตอบแทนของบุคลากร” “การพัฒนาทรัพยากรบุคคล” และ 		
“มาตรการด้านความปลอดภัยของพนักงาน”

•
		
		
		

นโยบายต่อลูกค้า
ธนาคารมุ่งเน้นการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารได้รับบริการและผลิตภัณฑ์		
ทางการเงินที่ดี มีความหลากหลาย สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้
แก่ลูกค้า และรักษาสัมพันธภาพที่ดีแก่ลูกค้า
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แนวปฏิบัติต่อลูกค้า
ธนาคารได้ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร TMB WAY ซึ่งประกอบด้วยค่านิยม 5 ประการ คือ การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การสื่อสารอย่างเปิดกว้าง
การมุ่งมั่นสร้างความส�ำเร็จ การรู้จักบริหารความเสี่ยง และการยึดมั่นในความถูกต้องให้แก่พนักงานเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมุ่งเน้นลูกค้า		
เป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) มีการท�ำงานไปในทิศทางเดียวกัน และมีความเข้าใจถึงพฤติกรรมของลูกค้าอย่างแท้จริง

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ธนาคารมุ่งเน้นการน�ำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า และออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้แก่ลูกค้า ธนาคารมีเทคโนโลยี
ที่สามารถให้บริการลูกค้าได้ทุกวันตลอดเวลา และเป็นระบบที่มีเสถียรภาพ มีความปลอดภัย และมีความยืดหยุ่นสูง เช่น ระบบ Internet 		
Banking, Mobile Banking, Phone Banking และ SMS Notification ที่ให้บริการลูกค้าในการท�ำธุรกรรมการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ช่องทาง Internet และ ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน แบบ Anytime Anywhere ได้อย่างครบถ้วน ซึ่งสามารถตอบสนอง Life Style ของลูกค้า
ในยุคปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี ธนาคารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ “One Touch” ซึ่งเป็นบริการเปิดบัญชีใหม่โดยใช้แค่บัตรประชาชน
Smart Card ผ่านเครื่องอ่านบัตร ID Card Reader โดยลูกค้าไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการสมัครใช้บริการ Internet Banking
และ Mobile Banking ในครั้งเดียวกันโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลอีก และอีกบริการหนึ่งคือ “No Slip” ซึ่งเป็นบริการฝาก ถอน โอน เงินสดโดย		
ลูกค้าไม่ต้องกรอกฟอร์ม เพียงแค่แจ้งความประสงค์ ในการท�ำธุรกรรมและเซ็นชื่อเท่านั้น ซึ่งเป็นการอ�ำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างสูง นอกจากนี้ ธนาคารยังมีผลิตภัณฑ์ “ทีเอ็มบี ทัช” (TMB Touch) ซึ่งเป็นบริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ โดย
พัฒนาขึ้นในรูปแบบโมบายแอพพลิเคชั่น และผลิตภัณฑ์ “ME by TMB” ซึ่งเป็นบริการผ่านสาขารูปแบบใหม่ที่ให้บริการเฉพาะบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ โดยลูกค้าสามารถท�ำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ด้วยตนเองอย่างง่ายๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย
ที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติทั่วไป

		
		

ธนาคารยังจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริการ การให้ค�ำปรึกษา วิธีการแก้ ไขปัญหา และการรับข้อ
ร้องเรียน โดยลูกค้ามั่นใจได้ว่าธนาคารมีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า ไม่น�ำข้อมูลของลูกค้าไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ

•
		
		
		
		
		

นโยบายต่อคู่ค้า
ธนาคารด�ำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้าในระยะยาวอย่างยั่งยืนในลักษณะการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีต่อกัน ธนาคารมีระเบียบและหลักเกณฑ์
ในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างชัดเจน เช่น ในการจัดหา การจ้าง การเช่า และเช่าซื้อทุกประเภท โดยมีการคัดเลือกคู่ค้าที่มีมาตรฐานเข้าไปใน		
ทะเบียนผู้ขาย (Vendor List) และมีการเปรียบเทียบราคาก่อนการจัดหา การจ้าง การเช่า หรือเช่าซื้อ นอกจากนี้ ธนาคารได้ปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์อย่างระมัดระวังและรัดกุม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย การด�ำเนินการมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ตรวจสอบได้
และเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

		 แนวปฏิบัติต่อคู่ค้า
		 ธนาคารก�ำหนดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา การจ้าง การเช่า และเช่าซื้อทุกประเภท ต้องปฏิบัติต่อคู่ค้า ดังนี้
		 1. พนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหาต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างยุติธรรม ซื่อสัตย์ เป็นอิสระ และโปร่งใส ในการติดต่อและ		
			 ประสานงานกับผู้ขาย
		 2. ห้ามไม่ให้พนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงสมาชิกโดยตรงของครอบครัว ซึ่งมีส่วนได้เสียกับการจัดซื้อและการจัดจ้างไม่ว่าโดยทาง
			 ตรงหรือทางอ้อมร่วมเป็นผู้พิจารณาการจัดหาครั้งนั้นๆ เช่น เป็นพนักงาน กรรมการ หุ้นส่วนหรือ ที่ปรึกษาในบริษัทผู้ขาย ไม่ว่าจะได้
			 รับค่าตอบแทน หรือไม่ก็ตาม
		 3. ห้ามไม่ให้พนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงสมาชิกโดยตรงของครอบครัว รับอามิสสินจ้างจากผู้ขายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของ ค่านายหน้า
			 ค่าธรรมเนียม หรือสินนํ้าใจ
		 4. กรณีพนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงสมาชิกโดยตรงของครอบครัวจะรับของขวัญ และ /หรือของก�ำนัลจะต้องปฏิบัติตามระเบียบเรื่อง
			 การรับของขวัญ ของก�ำนัล (ACCEPTING GIFTS)
		 5. พนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงสมาชิกโดยตรงของครอบครัว ไม่ควรเป็นผู้ที่ได้กู้เงินจากหรือให้กู้ยืมแก่ผู้ขายปัจจุบันหรือผู้ขายที่
			 ก�ำลังเสนองานต่อธนาคาร
		 6. พนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดหาต้องไม่เปิดเผยรายชื่อผู้ร่วมคัดเลือกผู้ขาย ราคา ข้อเสนอ หรือข้อมูลด้านเทคนิคของการ
			 จัดหานอกเหนือจากข้อมูลสาธารณะ ของผู้เข้าร่วมคัดเลือกให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือผู้เข้าร่วมคัดเลือกรายอื่นทราบ เพื่อ
			 ป้องกันความไม่โปร่งใสของการคัดเลือกผู้ขายและเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ผู้ขายทุกรายที่ได้เข้าร่วมในการเสนอราคา
•
		
		
		

นโยบายต่อเจ้าหนี้
ธนาคารมีนโยบายรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ธนาคารจะต้องช�ำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุก
ประเภทอย่างครบถ้วนตามก�ำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดโดยไม่ใช้เงินกู้ยืมไปในทางที่ขัดต่อ		
วัตถุประสงค์ ในการกู้ยืมเงิน

		
		
		

แนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
ธนาคารได้ด�ำเนินธุรกิจบนศักยภาพและขีดความสามารถของธนาคารอย่างเต็มที่เพื่อให้เจ้าหนี้มีความมั่นใจในฐานะทางการเงินและ
ความสามารถในการช�ำระหนี้ที่ดีของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการรายงานข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่ถูกต้องและครบถ้วนให้แก่เจ้าหนี้
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•
		
		
		
		
		
		

นโยบายต่อคู่แข่งทางการค้า
ธนาคารมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าโดยด�ำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม บนพื้นฐานการค้าอย่างเสรี
ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ท�ำลาย ท�ำให้เสียหาย ขัดขวาง กีดกัน หรือจ�ำกัดการประกอบธุรกิจของคู่แข่งขัน

•
		
		
		
		

นโยบายต่อผู้ลงทุน
ธนาคารเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนภายในก�ำหนดเวลาหรือตามเวลาที่เหมาะสม

•
		
		

นโยบายต่อหน่วยงานทางการ
ในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ธนาคารมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานทางการเป็นอย่างดี เช่น การปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านคอร์รัปชั่น เป็นต้น

•
		
		
		
		

นโยบายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ธนาคารมีนโยบายด�ำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) และสนับสนุนช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการของ
ธนาคารตั้งอยู่รวมถึงชุมชนโดยรอบ ธนาคารได้จัดงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของธนาคาร เพื่อด�ำเนินการตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

		
		

แนวปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”)

•
		
		
		
		

นโยบายการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อความเสมอภาคเท่าเทียมกันของพนักงาน ธนาคารไม่กระท�ำการใดอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษย์ชน
(Human Rights) โดยการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ การศึกษา
สถาบัน เพศ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล และฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม โดยธนาคารได้ก�ำหนดนโยบาย
ในการปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลไว้ ในจรรยาบรรณพนักงาน

•
		
		
		
		

นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ธนาคารด�ำเนินธุรกิจโดยไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กระท�ำการ หรือแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา
(Copy Rights and Intellectual Property Rights) เว้นแต่ธนาคารจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ธนาคาร
มีการก�ำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การท�ำงานของพนักงานเพื่อ
ป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน

		
		
		
		
		

แนวปฏิบัติการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
ในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบงาน การจัดหาโปรแกรม และการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยี ธนาคารได้ปฏิบัติ		
อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ และรองรับความถูกต้องตามกฎหมายต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนพร้อมรับการตรวจสอบ
โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ รวมถึงการดูแลมิให้พนักงานท�ำซํ้า ดัดแปลง เผยแพร่ไม่ว่าจากส�ำเนาหรือต้นฉบับทั้งหมดหรือบางส่วน หรือน�ำโปรแกรมที่
มิใช่ลิขสิทธิ์ของธนาคาร / ไฟล์ EXE / เพลง / เกมส์ / ลิงค์อื่นๆ ที่ติดตั้งได้ทันที มาใช้ภายในธนาคารโดยเด็ดขาด

•
		
		
		

นโยบายการป้องกันการทุจริต การต่อต้านการคอร์รัปชั่น และการให้และรับสินบน
ธนาคารให้ความส�ำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในธนาคาร การต่อต้านการคอร์รัปชั่น และการให้และรับสินบน ธนาคาร		
มีการจัดท�ำนโยบาย มาตรฐาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้วยมาตรการที่เข้มงวดเพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากการกระท�ำ		
ทุจริต คอร์รัปชั่น เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในธนาคาร

		
		
		
		
		

ธนาคารก�ำหนดให้มีมาตรการป้องกันมิให้บุคคลภายนอกมาใช้ธนาคารเป็นเครื่องมือในการกระท�ำความผิดทางกฎหมาย รวมถึงธนาคารมี
มาตราการป้องกันคุ้มครองผู้ที่ปฏิเสธหรือผู้แจ้งการกระท�ำการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้และรับสินบน ให้ ได้รับความปลอดภัยจากการถูก
คุกคาม ปองร้าย ถูกลงโทษ ลดต�ำแหน่ง หรือข่มขู่ เช่น นโยบายที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (Anti Fraud Policy) นโยบาย
การต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) และ TMB Anti-Money Laundering/Combating of Financing Terrorism (AML/ FTC)
Policy เป็นต้น
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แนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
ธนาคารไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การให้สินบนหรืออามิสสินจ้างให้แก่
พนักงานของคู่แข่ง หรือไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

แนวปฏิบัติต่อผู้ลงทุน
(สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”)

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2558

		
		
		
		
		

นอกจากนี้ ธนาคารให้ความส�ำคัญในการห้ามให้หรือรับสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการห้ามจ่ายสินบนในการตกลงธุรกิจใดๆ
ทั้งกับภาครัฐและเอกชน โดยธนาคารมีการจัดท�ำนโยบายการให้ของขวัญ เลี้ยงรับรอง และต่อต้านการให้สินบนเพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติ

•
		
		
		

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน
ธนาคารมีนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์ของพนักงานเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของ
ธนาคารสามารถติดต่อสื่อสาร แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบเห็นการกระท�ำที่ไม่ถูกต้อง เช่น การปฏิบัติผิดกฎหมาย การกระท�ำผิด
จรรยาบรรณหรือจริยธรรม การยักยอกทรัพย์สิน การทุจริตคอร์รัปชั่น

		
		
		

ธนาคารจัดช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้สะดวกโดยสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแจ้งผ่านทาง
เว็บไซต์ของธนาคาร รวมถึงดูแลให้มีนโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลหรือข้อร้องเรียนได้ถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ด�ำเนินการตรวจสอบและแก้ ไขอย่างรวดเร็ว และจะมีการแจ้งกลับให้ทราบถึงการด�ำเนินการของธนาคาร

		
		

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ก�ำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนให้ ได้รับความปลอดภัยจากการถูกคุกคาม การถูกปองร้าย ถูกลงโทษ
ลดต�ำแหน่ง หรือการถูกข่มขู่ จากการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

•
		
		
		
		

นโยบายการดูแลความขัดแย้งของผลประโยชน์
ธนาคารมีความเข้มงวดในการดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ หรือ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ รายการระหว่างกัน ซึ่ง
ในการพิจารณารายการดังกล่าว ธนาคารด�ำเนินการสอดคล้องกับข้อก�ำหนดและกฎเกณฑ์ของทางการที่เกี่ยวข้อง โดยก�ำหนดให้มีการ		
พิจารณารายการเหล่านี้เสมือนเป็นการท�ำรายการที่กระท�ำกับบุคคลภายนอก (arm’s length basis) ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียในรายการใดจะไม่		
เกี่ยวข้องในกระบวนการอนุมัติรายการดังกล่าว

		
		
		

ธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส�ำหรับพนักงาน เพื่อให้การท�ำธุรกรรมที่อาจมี		
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม โปร่งใส สอดคล้องกับกฏเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้อง และดูแลให้มีการเปิดเผย		
ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (Annual Report)

		
		
		

นอกจากนี้ ในการพิจารณาวาระที่มีกรรมการท่านหนึ่งท่านใดในคณะกรรมการมีส่วนได้เสีย ธนาคารก�ำหนดให้กรรมการท่านนั้นจะต้องแจ้ง
การมีส่วนได้เสียของตน อย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้นๆ และให้เลขานุการคณะกรรมการบันทึกไว้ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
รวมทั้งงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

•
		
		
		
		
		
		

นโยบายการควบคุมภายใน
ธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ และจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 		
เหมาะสม และเพียงพอ มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของธนาคารอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะท�ำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายใน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบท�ำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งการตรวจสอบของธนาคารมีความครอบคลุมในทุกๆ ด้านทั้งด้านบัญชี การเงิน การบริหาร การด�ำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจ�ำปี
จึงมั่นใจได้ว่าผลประโยชน์ของธนาคารและผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

•
		
		
		

จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ
คณะกรรมการตระหนักถึงข้อประพฤติปฏิบัติที่ดีงามเพื่อรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ และชื่อเสียงของธนาคาร คณะกรรมการได้จัดให้มีจรรยาบรรณ
กรรมการและจรรยาบรรณพนักงาน โดยกรรมการและพนักงานธนาคารทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นหลัก
ประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการท�ำงานประจ�ำวันอันจะน�ำไปสู่การสร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ในหัวข้อ “รายละเอียดการด�ำเนินงาน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น”

การก�ำกับดูแลกิจการ
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7.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
• การเปิดเผยข้อมูล
		 ธนาคารมีการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของธนาคารที่
		 ตรงต่อความเป็นจริงอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา โดยแสดงสถานภาพของการประกอบธุรกิจและสถานะทางการเงินที่แท้จริงของ		
		 ธนาคาร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน
		 ธนาคารเปิดเผยสารสนเทศที่ส�ำคัญต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์และข้อก�ำหนดการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส�ำนักงาน 		
		 ก.ล.ต. และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วน เช่น การจัดส่งรายงานทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. 		
		 ภายในเวลาที่ก�ำหนด โดยงบการเงินของธนาคารไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข รวมทั้งไม่มีประวัติการถูกสั่งให้
		 แก้ ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงานก.ล.ต. ธนาคารมีการจัดท�ำค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการ		
		 ด�ำเนินงาน (Management Discussion and Analysis: MD&A) ส�ำหรับงบการเงินทุกไตรมาสและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของธนาคารเพื่อ		
		 ให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของธนาคารในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น
		 นอกจากนี้ ธนาคารมีการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และในรายงานประจ�ำปี และการเปิด
		 เผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ธนาคารของกรรมการและผู้บริหารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
•
		
		
		
		
		

ความสัมพันธ์กับนักลงทุน
ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุนทั้งประเภทสถาบันและรายย่อยในประเทศและต่างประเทศ โดยค�ำนึงถึง		
คุณภาพ ความถูกต้อง ครบถ้วน ความเพียงพอ โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ของข้อมูลสารสนเทศของธนาคารที่เปิดเผยให้แก่นักลงทุนและ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธนาคารดูแลให้ฝ่ายจัดการของธนาคารได้พบปะกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างสม�่ำเสมอ โดยจัดให้		
มีการประชุมเพื่อชี้แจงผลการด�ำเนินงานรายไตรมาสและรายปี ตลอดจนเข้าร่วมประชุมสัมมนากับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งใน
และต่างประเทศอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการด�ำเนินงานของธนาคาร รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว

		
		
		
		
		
		
		

ธนาคารได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อท�ำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไป ฯลฯ
ให้ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของธนาคารทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ และเป็นไปตามกฎหมาย
หรือกฎระเบียบต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน การสร้างความเชื่อมั่น และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธนาคาร โดยนักลงทุน		
สามารถสอบถามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 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 หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานบริการคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้น 		
บรรษัทภิบาล ชั้น 28 ส�ำนักงานใหญ่ ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-299-2729 โทรสาร 02-299-2758

ในปี 2558 ธนาคารน�ำเสนอเสนอผลงานให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน อย่างสม�่ำเสมอตามแผนงาน ซึ่งสรุปได้ดังนี้
รูปแบบการเข้าพบ

จ�ำนวนครั้ง

จ�ำนวนบริษัท

จ�ำนวนราย

การเข้าพบสัมภาษณ์ตัวต่อตัว
(One-on-One Meeting)

50

41

71

การจัดพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนกลุ่มย่อย
(Analyst and Group Meeting)

15

160

200

6

56

64

71

257

335

การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
(Investor Conference and Non-deal Roadshow)
รวม
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ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2558

•
		
		
		
		

เว็บไซต์ของธนาคาร
ปัจจุบันการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์เป็นช่องทางที่สะดวกและรวดเร็วที่ผู้ถือหุ้นหรือสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย
และมีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล ธนาคารจึงดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับธนาคารไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร
(www.tmbbank.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมจากข้อมูลที่ได้เปิดเผยไว้ ในรายงานประจ�ำปี หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้

•
		

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�ำปี

7.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
• โครงสร้างคณะกรรมการ
		 ธนาคารก�ำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย (Board Diversity) ประกอบด้วย ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
		 ประสบการณ์ และเพศ คณะกรรมการมีจ�ำนวนที่เหมาะสมและเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก�ำหนด พร้อมขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
		 ที่ชัดเจน มีการถ่วงดุลอ�ำนาจที่เหมาะสม ไม่ท�ำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอ�ำนาจโดยไม่มีข้อจ�ำกัด ในการสรรหากรรมการ
		 ธนาคารได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาโดยสอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร โดยบางกรณีธนาคาร
		 ได้ ใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่
•
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

องค์ประกอบของคณะกรรมการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และมีกรรมการอิสระอย่างน้อยในจ�ำนวน
ที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนก�ำหนด ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่ธนาคารก�ำหนด ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อก�ำหนดขั้นต�่ำ
ของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน

•
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีก�ำหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เว้นแต่ในกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วน ธนาคารอาจจัดให้มีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตาม		
ความจ�ำเป็น ธนาคารจัดส่งก�ำหนดการประชุมทั้งปีเป็นการล่วงหน้าให้กรรมการแต่ละคนได้รับทราบเพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลา
มาประชุมได้ทุกครั้ง โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้พิจารณาและเห็นชอบเรื่องต่างๆ เพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมโดยประธาน		
กรรมการจะเป็นผู้อนุมัติ

•
		
		

การประชุมระหว่างกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระได้มีการจัดสรรเวลาเพื่อประชุมร่วมกันโดยปราศจากการมีส่วนร่วมของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
เพื่ออภิปรายในประเด็นต่างๆ ที่ส�ำคัญ

•
		
		

การประชุมกันเองระหว่างกรรมการอิสระ
ในระหว่างปีกรรมการอิสระมีโอกาสประชุมระหว่างกันเองตามความจ�ำเป็นโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย เพื่ออภิปรายประเด็นต่างๆ
ที่อยู่ในความสนใจ

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

ธนาคารจัดส่งหนังสือเชิญประชุมกรรมการพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันท�ำการก่อนวันประชุม		
เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษา พิจารณา และตัดสินใจข้อมูลในเรื่องต่างๆ มาก่อนล่วงหน้า โดยกรรมการสามารถขอเอกสาร
หรือข้อมูลที่จ�ำเป็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่เข้าวาระการประชุมจากฝ่ายจัดการได้ การประชุมจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ประธาน		
กรรมการเป็นผู้กล่าวน�ำเข้าสู่วาระการประชุม การประชุมด�ำเนินไปตามระเบียบวาระ มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง
และมากพอที่กรรมการจะพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ โดยการออกเสียงลงมติในวาระต่างๆ ของที่ประชุมคณะกรรมการจะได้มติ
เป็นเอกฉันท์ส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะสรุปเป็นมติที่ประชุม นอกจากนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระที่มีการพิจารณาจะไม่อยู่
ร่วมประชุมในวาระนั้น และจะไม่ออกเสียงใดๆ
เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้ดูแลการจัดท�ำรายงานการประชุม การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระเบียบเพื่อการตรวจสอบ รวมทั้งการจัดส่ง
รายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานทางการภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด ทั้งนี้ สามารถดูการเข้าประชุมของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการ
ชุดย่อยได้ ในหัวข้อ “การประชุมคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย”

การก�ำกับดูแลกิจการ
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•
		
		

การแบ่งแยกต�ำแหน่งและการถ่วงดุลของกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร
ธนาคารก�ำหนดให้ประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องมิใช่บุคคลเดียวกันเพื่อป้องกันมิให้เกิดสถานการณ์ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
มีอ�ำนาจอย่างไม่มีข้อจ�ำกัดและให้มีการถ่วงดุลอ�ำนาจอย่างเหมาะสม โดยประธานกรรมการจะไม่ด�ำรงต�ำแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย

•
		

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
กรรมการธนาคาร (ยกเว้น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) จะไม่เป็นพนักงานของธนาคารและไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติ

•
		
		
		

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 17 คือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้งให้กรรมการ
ออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ ให้ออก
โดยจ�ำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการซึ่งพ้นต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

• การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ
		 เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในธนาคารได้อย่างเพียงพอ ธนาคารก�ำหนดจ�ำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคน
		 จะไปด�ำรงต�ำแหน่งให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยค�ำนึงถึงประสิทธิภาพ
		 การท�ำงานของกรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งหลายบริษัท ดังนี้
		 1. กรรมการธนาคารจะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ไม่เกิน 5 บริษัท
		 2. กรรมการธนาคารสามารถเป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ		
			 หลายอย่างในบริษัทอื่นได้อีกไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ ทั้งนี้ การเป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจ
			 ลงนามในบริษัท หากเป็นบริษัทที่มิใช่กลุ่มธุรกิจ ให้นับแต่ละบริษัทเป็นหนึ่งกลุ่มธุรกิจ
		 3. กรรมการต้องเปิดเผยข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นให้ธนาคารทราบตามข้อก�ำหนดของทางการ และระเบียบของธนาคาร
•
		

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะปฏิบัติงานธนาคารเต็มเวลา เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารให้ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นได้

•
		
		
		

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการและผู้น�ำของคณะกรรมการ โดยท�ำหน้าที่เป็นประธานการประชุม		
คณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมทั้งเป็นผู้มีเสียงชี้ขาดใน
กรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

•
		
		

บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีบทบาทหน้าที่ในการด�ำเนินกลยุทธ์และด�ำเนินงานของธนาคารให้เป็นไปอย่างราบรื่นภายใต้นโยบายที่คณะกรรมการ
ก�ำหนด โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงสุดต่อการด�ำเนินงานของทั้งธนาคาร

•
		
		
		
		
		
		

คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารได้มีส่วนร่วมในการก�ำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของธนาคาร รวมทั้งการก�ำหนดกลยุทธ์ด�ำเนินงานทั้งในระยะสั้น		
และระยะยาวสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน โดยในรอบปีคณะกรรมการธนาคารมีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์
เป็นประจ�ำสม�่ำเสมอเพื่อให้วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์สามารถน�ำไปปฏิบัติได้จริง มีความคล่องตัวและปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ภายใต้
ธุรกิจการเงินที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คณะกรรมการยังท�ำหน้าที่ติดตามให้ฝ่ายจัดการน�ำวิสัยทัศน์ ภารกิจ
และกลยุทธ์ของธนาคารไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยความโปร่งใส
(สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “คณะกรรมการธนาคาร”)

•
		
		
		

คณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อแบ่งเบา
ภาระของคณะกรรมการในการติดตาม ก�ำกับดูแล หรือพิจารณาศึกษาเรื่องส�ำคัญๆ ของธนาคาร
(สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย”)

•
		
		
		

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้ง นางสาวนพวรรณ แสงธีรกิจ ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบเป็น
ไปตามข้อกฎหมายที่ก�ำหนดและแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
(สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “เลขานุการบริษัท”)
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•
		
		
		
		

ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการได้ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยใช้หลักการ		
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย (Accountability
and Responsibility) รวมทั้งอยู่ในลักษณะเทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน
(สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการ”)

•
		
		
		

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาฯ และได้มีการจัดส่งแบบประเมิน
ดังกล่าวให้กับคณะกรรมการธนาคารเพื่อการประเมินผล

		
		

หลักเกณฑ์การประเมินผล
หลักเกณฑ์การประเมินจะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย โครงสร้างของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท�ำหน้าที่ของ
กรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 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 จะประเมินโดยกรรมการธนาคารที่ได้รับมอบหมายให้ดำ� รงต�ำแหน่งในคณะนั้นๆ รวมถึง
			 กรรมการธนาคารคนอื่นๆ (โดยสมัครใจ) และผู้บริหารของธนาคารที่ไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยโดยจะประเมิน
			 แยกเป็นรายคณะ
		 3. ประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (การประเมินตนเอง) จะประเมินโดยกรรมการธนาคารทุกคน
		 4. เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร และเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะจะมีส่วนร่วมในการประเมินด้วย
		 5. ให้ผู้บริหารระดับสูงในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านต่างๆ ร่วมประเมินในมุมมองของฝ่ายจัดการ
•
		
		
		
		
		

การพัฒนากรรมการ
ธนาคารได้ส่งเสริมและสนับสนุนในการให้ความรู้แก่กรรมการในการท�ำหน้าที่กรรมการธนาคาร โดยการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (สมาคม IOD) ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) หรือหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รวมถึงหลักสูตรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติหน้าที่
ในการเป็นกรรมการภายใต้ข้อก�ำหนดของกฎหมาย และข้อก�ำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง หรือการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารเพื่อ
เพิ่มทักษะความสามารถในการก�ำกับดูแล โดยธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

		
		

ธนาคารได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดหลักสูตรอบรมภายในของธนาคารให้แก่กรรมการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
ของธนาคารและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการธนาคาร

		
		
		

ธนาคารได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการชาวต่างประเทศที่ไม่ได้พ�ำนักอยู่ในประเทศไทยได้มีการเข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการจากต่างประเทศ ซึ่งเทียบเคียงได้กับหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (สมาคม IOD) อีกทั้ง		
สนับสนุนให้เข้าอบรมหลักสูตรของสมาคม IOD เช่นกัน

		
		
		

ในกรณีที่ธนาคารมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ธนาคารได้จัดเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึง
การจัดปฐมนิเทศ แนะน�ำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่กรรมการใหม่ พร้อมจัด
ให้มีการพบปะกับผู้บริหารธนาคารเพื่อให้กรรมการสามารถสอบถามข้อมูลการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารในรายละเอียด

		
		
		

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ธนาคารจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ โดยจัดให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารและข้อมูลที่เป็น		
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็น
ผู้ด�ำเนินการในเรื่องต่างๆ โดยสรุปดังต่อไปนี้

การก�ำกับดูแลกิจการ
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-

การให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธนาคารและธุรกิจธนาคาร ได้แก่ ประวัติธนาคาร เอกสารส�ำคัญธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร วิสัยทัศน์
และพันธกิจ งบการเงิน โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างการจัดการ วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการ เป็นต้น
การให้ความรู้เกี่ยวกับกฏ ระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ได้แก่ กฎระเบียบทางการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติ
ของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ สรุปข้อควรระวังที่ส�ำคัญและข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการ ข้อเตือนใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ		
กรรมการบริษัทจดทะเบียน และกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดส�ำหรับกรรมการ เป็นต้น
การจัดให้มีการพบปะหารือกับผู้บริหารของธนาคาร เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร

การฝึกอบรมกรรมการ
ในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ธนาคารสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (สมาคม IOD) โดยเฉพาะหลักสูตร Director Certification Program (DCP) และหลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP) รวมทั้งหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารเพื่อเพิ่มทักษะ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ปัจจุบันกรรมการธนาคารผ่านการอบรมหลักสูตร DCP จ�ำนวน 5 คน
และผ่านการอบรมหลักสูตร DAP จ�ำนวน 4 คน นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จัดหลักสูตรภายในธนาคารให้แก่กรรมการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการธนาคาร
ส�ำหรับกรรมการชาวต่างประเทศที่ไม่ได้พ�ำนักอยู่ในประเทศไทยได้มีการเข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการจากต่างประเทศ
ซึ่งเทียบเคียงได้กับหลักสูตรของสมาคม IOD รวมทั้งธนาคารยังสนับสนุนให้เข้าอบรมหลักสูตรของสมาคม IOD เช่นกัน
ในปี 2558 มีกรรมการได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้
กรรมการ

หลักสูตรอบรม

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 14/2015)

พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล(1)

Financial Statement for Directors (FSD 28/2015)

นายสิงหะ นิกรพันธุ์

Risk Management Committee Program (RMP 6/2015)

นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ

Ethical Leadership Program (ELP 1/2015)

นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 1/2015)

(1)พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์ โกศล ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคาร โดยมีผลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

•
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แผนสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan)
ธนาคารก�ำหนดให้มีการจัดท�ำแผนการสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหาร เนื่องจากการด�ำเนินการจัดท�ำแผนดังกล่าวเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของ		
การวางแผนกลยุทธ์ด้านบุคลากร ธนาคารมีนโยบาย แผนงาน และกระบวนการต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทางธุรกิจ
รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าการสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหารเป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงได้มีการจัดเตรียมบุคลากรทดแทนเพื่อ		
ให้การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2558

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน
รายการระหว่างกัน

รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นระหว่างปี
ธนาคารได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งประกอบด้วยค�ำนิยามและลักษณะความสัมพันธ์ นโยบายการก�ำหนดราคา
รายการทางธุรกิจที่ส�ำคัญกับผู้บริหารส�ำคัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ผลตอบแทนของ
ผู้บริหารระดับสูง ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายแก่ผู้บริหารระดับสูงในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
ในการท�ำธุรกิจ ธนาคารจะยึดมั่นในหลักการ ความถูกต้อง โปร่งใส และผลประโยชน์ของธนาคารเป็นส�ำคัญโดยธนาคารได้ ให้ความส�ำคัญต่อการป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการท�ำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกันตามข้อก�ำหนดของทางการ จึงได้ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร
ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปเปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์ หรือความเกี่ยวโยงในกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกันเป็นประจ�ำ
ทุกไตรมาส และได้จัดท�ำนโยบาย TMB Policy on Confidential & Insider Information and Conflicts of Interest รวมทั้งคู่มือปฏิบัติในการท�ำธุรกรรม
กับบุคคลที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้ง โดยในการพิจารณาท�ำรายการกับบุคคลที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวโยงกัน ธนาคารจะด�ำเนินการด้วย
หลักความเสมอภาคและยุติธรรม เช่นเดียวกับการท�ำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก (arm’s length basis) รวมทั้งก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มี
ส่วนได้เสียกับธุรกรรมดังกล่าวต้องไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม รวมทั้งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารไม่มีนโยบายให้สินเชื่อโดยตรงแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ส�ำหรับการให้สินเชื่อหรือลงทุนในกิจการที่ธนาคาร กรรมการ
หรือผู้บริหารระดับสูงมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง จะต้องผ่านการพิจารณาถึงฐานะและผลการด�ำเนินงานหรือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
ต้องมีเงื่อนไขและราคาเหมือนลูกค้าทั่วไป มีการควบคุมปริมาณการให้สินเชื่อหรือลงทุนมิให้มีปริมาณเกินสมควร และต้องผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการธนาคารด้วยมติเอกฉันท์ โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมดังกล่าว
ธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่ป้องกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรายการที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งซึ่ง
มีขนาดของรายการสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบว่าเป็นธรรมและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ก่อนที่จะท�ำรายการ ส�ำหรับรายการที่ต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด จะมีการรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นระยะๆ ทั้งนี้ รายการทั้งหมด
จะถูกเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน โปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ที่ทางการก�ำหนด
ส�ำหรับการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต ธนาคารจะยังคงยึดมั่นในหลักการเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร และผู้ถือหุ้น โดยอย่างน้อยจะต้อง
มีราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการท�ำธุรกรรมกับบุคคลทั่วไป (arm’s length basis) ตามที่ก�ำหนดไว้ ในนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น
รวมทั้งจะมีการปรับปรุงนโยบายและคู่มือปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องด้วย
การให้บุคคลซึ่งอาจมีความขัดแย้งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม แทนการถือหุ้นของธนาคารโดยตรง
ธนาคารไม่มีการให้บุคคลซึ่งอาจมีความขัดแย้งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม แทนการถือหุ้นของธนาคารโดยตรง

ข้อพิพาททางกฎหมาย
ข้อพิพาทที่ธนาคารทหารไทยเป็นจ�ำเลย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารทหารไทย หรือบริษัทย่อยของธนาคารทหารไทย มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ด้านลบต่อสินทรัพย์ของธนาคาร ที่มีจ�ำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคาร ตามงบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�ำนวน 1 คดี โดยรายละเอียดของคดีสรุปได้ดังนี้
คดีพิพาทระหว่างห้างหุ้นส่วนจ�ำกัดหลวงบ�ำรุง กับธนาคารทหารไทย
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2543 ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัดหลวงบ�ำรุง (“หจก.หลวงบ�ำรุง”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ มีทุนจดทะเบียน
จ�ำนวน 5 ล้านบาท เป็นโจทก์ยื่นฟ้องธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จ�ำกัด (มหาชน) (ซึ่งปัจจุบันได้รวมกิจการกับธนาคารทหารไทยแล้ว สิทธิและหน้าที่ทั้งหมด
จึงเป็นของธนาคารทหารไทย) ในฐานะจ�ำเลยที่ 1 กับกรรมการรวม 16 คน ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ในข้อหาผิดสัญญาค�้ำประกัน ละเมิดและเรียกค่าเสียหาย
โดยมีทุนทรัพย์ฟ้องจ�ำนวนประมาณ 140,261 ล้านบาท ซึ่งศาลได้รับฟ้องเฉพาะ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ เท่านั้น ส่วนกรรมการทั้งหมดศาลไม่รับฟ้อง
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ข้อพิพาทในคดีนสี้ บื เนือ่ งจาก หจก.หลวงบ�ำรุงได้ฟอ้ งว่า หจก.หลวงบ�ำรุง ได้ตดิ ต่อและตกลงกับบริษทั บางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) (“บมจ.บางจากฯ”)
เพื่อขอซื้อน�้ำมันไปจ�ำหน่าย ซึ่งธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ สาขาลาดพร้าว โดยนางภาณี บุนนาค (นางภาณี) ได้ออกหนังสือค�้ำประกัน (L/G) ของ ธนาคาร
ดีบีเอส ไทยทนุ เพื่อให้ หจก.หลวงบ�ำรุง น�ำไปค�้ำประกันการซื้อขายน�้ำมันกับ บมจ.บางจากฯ ภายในวงเงิน 200 ล้านบาท แต่ต่อมา บมจ.บางจากฯ
แจ้งต่อ หจก.หลวงบ�ำรุง ว่าไม่สามารถเปิดบัญชีการค้าเพื่อซื้อขายน�้ำมันกับ หจก.หลวงบ�ำรุงได้ เนื่องจากมีการตรวจสอบหนังสือค�้ำประกันแล้วปรากฏว่า
ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ มิได้เป็นผู้ออกหนังสือค�้ำประกัน ต่อมา ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ได้ขอหนังสือค�้ำประกันคืน เพื่อน�ำไปด�ำเนินคดีอาญากับ
พนักงานของ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ทั้งนี้ หจก.หลวงบ�ำรุง จึงเห็นว่าการที่ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ปฏิเสธว่ามิได้เป็นผู้ออกหนังสือค�้ำประกันถือว่า
เป็นผู้ผิดนัดและผิดสัญญากับ 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 อีกทั้งในคดี
ที่ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ร่วมกับพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องนางภาณีเป็นคดีอาญานั้น คดีดังกล่าวได้ถึงที่สุดโดยศาลพิพากษาว่าหนังสือ
ค�้ำประกันดังกล่าวเป็นเอกสารปลอม ดังนั้น การที่ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ แจ้งแก่ บมจ.บางจากฯ ว่า ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุมิได้เป็นผู้ออกหนังสือ
ค�้ำประกัน จึงไม่ได้เป็นการผิดสัญญาและมิได้ท�ำให้ หจก.หลวงบ�ำรุง เสียหายแต่อย่างใด
ในวันที่ 29 ธันวาคม 2547 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ได้มีค�ำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ 10000/2547 ว่าหนังสือค�้ำประกันฉบับที่ หจก.หลวงบ�ำรุง
น�ำมาฟ้องร้องเป็นหนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยนางภาณีโดยการท�ำปลอมขึ้น ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ มิได้มอบอ�ำนาจให้นางภาณีกระท�ำการออก
หนังสือค�้ำประกันเช่นนั้นได้ ตลอดจนคดีอาญาที่ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ร่วมกับพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องนางภาณีเป็นคดีอาญานั้น คดีดังกล่าว
ได้ถึงที่สุดแล้ว โดยศาลพิพากษาว่าหนังสือค�้ำประกันดังกล่าวเป็นเอกสารปลอม ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ มิได้ออกหนังสือค�้ำประกันตามฟ้องให้แก่
หจก.หลวงบ�ำรุง ดังนั้น ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จึงไม่ต้องรับผิดตามหนังสือค�้ำประกันต่อ 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�ำสั่งยกค�ำร้องขอด�ำเนินคดีอย่างคนอนาถาของ หจก.หลวงบ�ำรุง หากหจก.หลวงบ�ำรุง ประสงค์จะยื่นฏีกาให้น�ำเงินมาวาง
ค่าธรรมเนียมศาลในชั้นฏีกาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีค�ำสั่ง มิฉะนั้นจะถือว่าหจก.หลวงบ�ำรุงไม่ติดใจฎีกา วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 หจก.หลวง
บ�ำรุงยื่นอุทธรณ์ค�ำสั่งยกค�ำร้องขอด�ำเนินคดีอย่างคนอนาถาของศาลชั้นต้น และเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้อ่านค�ำสั่งของ
ศาลฎีกา ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ว่าที่ศาลชั้นต้นมีค�ำสั่งไม่อนุญาตให้ฎีกาอย่างอนาถานั้นชอบแล้วให้ยกค�ำร้อง หากหจก.หลวงบ�ำรุงยังติดใจฎีกา
ค�ำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ให้หจก.หลวงบ�ำรุงน�ำเงินค่าธรรมเนียมมาช�ำระต่อศาลชั้นต้นภายใน 15 วัน นับแต่วันทราบค�ำสั่ง แต่หจก.หลวงบ�ำรุง
ยื่นขอขยายระยะเวลาวางเงินและได้วางเงินเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จึงมีหมายส่งส�ำเนาฎีกาค�ำพิพากษาของ
หจก.หลวงบ�ำรุง ให้แก่ธนาคารเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 ทั้งนี้ธนาคารได้ยื่นค�ำแก้ฏีกาไปเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การด�ำเนินการในชั้นศาลฎีกา
ฝ่ายบริหารของธนาคารเห็นว่าการยื่นฎีกาดังกล่าวไม่มีเหตุผลสนับสนุนเพียงพอและเป็นไปได้ยากที่ หจก.หลวงบ�ำรุง จะชนะคดี ฝ่ายบริหารจึงเชื่อว่า
ธนาคารจะไม่มีความรับผิดใดๆ ในกรณีนี้
ข้อพิพาทที่ธนาคารทหารไทยเป็นโจทก์
นอกจากคดีดังกล่าวข้างต้น ธนาคารทหารไทยมีข้อพิพาททางกฎหมาย จ�ำนวน 1 คดี โดยในคดีนี้ ธนาคารมีฐานะเป็นโจทก์ ซึ่งธนาคารเห็นว่า
ควรแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยรายละเอียดของคดีสรุปได้ดังนี้
คดีพิพาทระหว่างธนาคารทหารไทยกับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ ไทย (“บสท.”)
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 ธนาคารได้ยื่นฟ้องบรรษัทบริหารสินทรัพย์ ไทย (“บสท.”) และกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนฟื้นฟูฯ”)
เป็นจ�ำเลยที่ 1 และจ�ำเลยที่ 2 ตามล�ำดับต่อศาลแพ่ง ในข้อหา ผิดสัญญา ละเมิด ตั๋วเงิน อาวัล โดยมีทุนทรัพย์ที่ฟ้องร้องจ�ำนวนประมาณ 7,196 ล้านบาท
ข้อพิพาทในคดีนี้สืบเนื่องจากกรณีที่ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ท�ำสัญญาโอนสินทรัพย์กับ บสท.
ต่อมาเมื่อมีการควบรวมกิจการกันระหว่างธนาคารทหารไทย ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สิทธิและหน้าที่
ทั้งหมดภายใต้สัญญาดังกล่าวจึงเป็นของธนาคารทหารไทย
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ต่อมา บสท. ได้มีหนังสือเพื่อขอปรับลดราคารับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่มีเครื่องจักรและ/หรือสินทรัพย์อื่นที่ได้มีการจ�ำน�ำเป็นประกัน เนื่องจาก
หลักประกันที่มีเครื่องจักร 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. ประสงค์จะปรับ
จ�ำนวนเงินและไถ่ถอนโดยการช�ำระหนี้บางส่วน โดย บสท. ตกลงจะออกและส่งมอบตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับใหม่ซึ่งมีกองทุนฟื้นฟูฯ เป็นผู้อาวัลให้แก่ธนาคาร
โดยธนาคารได้จัดส่งตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวให้แก่ บสท. อย่างไรก็ดี ปรากฏว่า บสท. กลับปฏิบัติผิดสัญญา กล่าวคือ บสท. ไม่ยอมออกและส่งมอบ
ตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับใหม่โดยมีกองทุนฟื้นฟูฯ เป็นผู้อาวัลให้แก่ธนาคารแต่อย่างใด
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 บสท. ยังได้งดเว้นการใช้หนี้จ�ำนวนประมาณ 520 ล้านบาท ให้แก่ธนาคารและปฏิเสธการช�ำระหนี้บางส่วน
พร้อมกับแจ้งยกเลิกตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับหนึ่ง 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�ำการสุดท้ายของทุกปีโดยมีกองทุนฟื้นฟูฯ เป็นผู้อาวัล และส่งมอบให้ธนาคารในฐานะผู้รับเงิน หากไม่ด�ำเนินการให้ บสท. และกองทุนฟื้นฟูฯ
ร่วมกันช�ำระเงินจ�ำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป
2. ให้ บสท. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินจ�ำนวนประมาณ 2,027 ล้านบาท มีก�ำหนดวันถึงก�ำหนดใช้เงินวันที่ 31 ตุลาคม 2554 และช�ำระดอกเบี้ย
ณ วันท�ำการสุดท้ายของทุกปี โดยมีกองทุนฟื้นฟูฯ เป็นผู้อาวัล และส่งมอบให้ธนาคาร ในฐานะผู้รับเงิน หากไม่ด�ำเนินการให้ บสท.
และกองทุนฟื้นฟูฯ ร่วมกันช�ำระเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป
3. ให้ บสท. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินจ�ำนวนประมาณ 12 ล้านบาท มีก�ำหนดวันถึงก�ำหนดใช้เงินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 และช�ำระดอกเบี้ย
ณ วันท�ำการสุดท้ายของทุกปีโดยมีกองทุนฟื้นฟูฯ เป็นผู้อาวัล และส่งมอบให้ธนาคารในฐานะผู้รับเงิน หากไม่ด�ำเนินการให้ บสท. และกองทุนฟื้นฟูฯ
ร่วมกันช�ำระเงินจ�ำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป
4. ให้ บสท. และกองทุนฟื้นฟูฯ ร่วมกันช�ำระเงินจ�ำนวนประมาณ 520 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยค�ำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากโดยเฉลี่ย
จนถึงวันที่ยื่นฟ้องคดีเป็นเงินประมาณ 15 ล้านบาท รวมเป็นเงินประมาณ 535 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ศาลแพ่งได้มีค�ำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ 1681/2553 ว่า ให้ บสท. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินจ�ำนวน 3 ฉบับ ฉบับแรก
จ�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�ำนวนเงิน 12,002,000 บาท ก�ำหนดใช้เงินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 สถานที่ใช้เงิน ณ ที่ท�ำการของธนาคาร และช�ำระดอกเบี้ย
ณ วันท�ำการสุดท้ายของทุกปี ในอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยเงินฝากถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักตามเงินฝากทุกประเภท (รวมทั้งเงินฝากกระแสรายวัน) เฉพาะที่
เป็นเงินบาทของธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) โดยค�ำนวณเป็นรายไตรมาสตามปีปฎิทิน ให้ กองทุนฟื้นฟูฯ อาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวส่งมอบให้แก่
ธนาคารในฐานะผู้รับเงิน กับให้ บสท. และกองทุนฟื้นฟูฯ ร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนธนาคาร โดยก�ำหนดค่าทนายความ 200,000 บาท
ค�ำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก
ค�ำพิพากษาดังกล่าว ศาลได้ยกค�ำขอ ข้อ 4. ที่ขอให้ ให้ บสท. และกองทุนฟื้นฟูฯ ร่วมกันช�ำระเงินจ�ำนวนประมาณ 520 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย
ค�ำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากโดยเฉลี่ยจนถึงวันที่ยื่นฟ้องคดีเป็นเงินประมาณ 15 ล้านบาท รวมเป็นเงินประมาณ 535 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย
นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป โดยศาลเห็นว่าตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับดังกล่าวมีวันครบก�ำหนดใช้เงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินระบุไว้แน่นอนคือในวันที่ 14 กุมภาพันธ์
2556 และปัจจุบันธนาคารยังคงยึดถือตั๋วสัญญาใช้เงินไว้โดยยังไม่ส่งมอบคืนให้ บสท. เมื่อนับถึงวันฟ้องตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับดังกล่าวจึงยังไม่ถึงก�ำหนด
ใช้เงินธนาคารจึงยังไม่มีสิทธิฟ้อง บสท. และกองทุนฟื้นฟูฯ ในฐานะผู้อาวัล
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2553 ธนาคารจึงได้ยื่นอุทธรณ์ค�ำพิพากษาของศาลชั้นต้น และในวันที่ 21 กันยายน 2553 บสท. และกองทุนฟื้นฟูฯ ได้ยื่นอุทธรณ์
ค�ำพิพากษาศาลชั้นต้นเช่นกัน รอต่อมาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ศาลอุทธรณ์มีค�ำพิพากษากลับโดยยกฟ้องของธนาคาร ธนาคารยื่นฎีกา
ค�ำพิพากษาของศาลเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ขณะนี้คดีอยู่ในกระบวนการของศาลฏีกา

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน
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ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญของการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) และมีความตั้งใจในการด�ำเนินการในเรื่องดังกล่าว
โดยพร้อมเข้าไปส่งเสริมโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆ รวมทั้งมีการติดตามผลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
ธนาคารได้จัดให้มีหน่วยงานกิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน สังกัดสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ในการดูแลและส่งเสริมให้การด�ำเนินโครงการกิจกรรมสังคม
อีกทั้งยังสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารมีส่วนร่วมเป็นจิตอาสาในโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของธนาคาร (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”)

1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
ธนาคารมีนโยบายให้การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) สังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
ธนาคารมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจเพื่อให้มีผลประกอบการที่ดี โดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
ยังค�ำนึงถึงการเติบโตในระยะยาว อันถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ทั้งในรูปของมูลค่าหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้นและการจ่ายเงินปันผล
อย่างสม�่ำเสมอ
ซึ่งธนาคารพร้อมเปิดเผยข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนภายในก�ำหนดเวลาหรือตามเวลาที่เหมาะสม ส่งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้พิจารณา
ถึงผลประกอบการที่ชัดเจน รวมถึงแนวโน้มการด�ำเนินธุรกิจในอนาคต
นอกจากนี้ ธนาคารมีนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง โดยมีการก�ำหนดกรอบความเสี่ยงด้านต่างๆ อย่างชัดเจน อีกทั้งมีความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
เพื่อให้ผู้ที่ลงทุนสามารถมั่นใจได้ว่าธนาคารไม่มีการด�ำเนินธุรกิจที่ขัดแย้งกับแนวคุณธรรมสากล
ลูกค้า
ธนาคารให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการในการบริการและผลิตภัณฑ์อันหลากหลาย
ของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดและสานสัมพันธภาพอันดีต่อไป
ธนาคารยังยึดมั่นในพันธกิจขององค์กร คือ Make THE Difference ที่มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ ให้กับลูกค้าอย่างแท้จริง รวมทั้งยังเป็นผู้น�ำในการให้
บริการทางการเงินใหม่ๆ ของประเทศไทย อันสอดคล้องกับอัตลักษณ์ขององค์กรที่ต้องการให้พนักงานสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
ของธนาคาร โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1. รับรู้และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า
2. เข้าใจผลิตภัณฑ์ บริการ และบทบาทหน้าที่ของตน เพื่อน�ำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
3. ให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วเกินกว่าความต้องการของลูกค้า
4. พร้อมที่จะท�ำในสิ่งที่ท้าทายเสมอ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
5. รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าดั่งเช่นเป็นของตนเอง
พนักงาน
พนักงานถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าและเป็นหนึ่งในปัจจัยความส�ำเร็จของธนาคารโดยธนาคารพร้อมส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานให้เกิดศักยภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการจัดให้มีสภาพการจ้างงาน แต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงานที่ยุติธรรมเพื่อโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน
อย่างเท่าเทียม อีกทั้งการให้พนักงานได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม การจัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ดี และให้คุณค่ากับทุกความคิดเห็น
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการก�ำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการท�ำงาน และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
ธนาคารยังปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร TMB WAY คือ การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) การสื่อสารอย่างเปิดกว้าง (Open
Communications) การมุ่งมั่นสร้างความส�ำเร็จ (High Performance) การรู้จักบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการยึดมั่นในความถูกต้อง
(Integrity) ซึ่งถือเป็นรากฐานส�ำคัญที่จะช่วยให้พนักงานทุกคนมีวิสัยทัศน์ต่อเป้าหมายขององค์กรไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อร่วมเป็นพลังอันแข็งแกร่ง
ที่จะขับเคลื่อนให้ธนาคารไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างมั่นคง
ทั้งนี้ ธนาคารต้องการจะสร้างองค์กรที่สามารถดึงดูด และรักษาบุคคลากรที่มีคุณภาพเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีอย่างต่อเนื่อง ด้วยนโยบาย
ทรัพยากรบุคคล อันประกอบด้วย ความก้าวหน้าที่ชัดเจน (Clear Career) การชื่นชมผลการปฎิบัติงาน (Performance Recognition) การพัฒนา
ศักยภาพที่ดีที่สุด (Best Development) และการสร้างวัฒนธรรม Make THE Difference (Make THE Difference Culture)
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ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2558

คู่ค้า
ธนาคารให้ความส�ำคัญในการท�ำธุรกิจร่วมกับคู่ค้า ด้วยการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีต่อกันอย่างยาวนานและยั่งยืน ได้ก�ำหนดนโยบายในการปฏิบัติ
ต่อคู่ค้าอย่างชัดเจนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันในทุกๆ ด้าน
เจ้าหนี้
ธนาคารมีนโยบายในการรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โดยควบคุมให้มีการช�ำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยอย่างครบถ้วน
ตามก�ำหนดเวลา อีกทั้งพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินอย่างเคร่งครัด โดยไม่ใช้เงินกู้ยืมไปในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน
นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดท�ำรายงานข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่เจ้าหนี้พึงทราบให้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อสร้างความมั่นใจในฐานะทางการเงิน
และความสามารถในการช�ำระหนี้ที่ดีของธนาคาร
คู่แข่งขัน
ธนาคารด�ำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานการแข่งขันอย่างเสรีโดยชอบธรรม ตรงไปตรงมา มีจริยธรรม ไม่ท�ำลาย สร้างท�ำให้เสียหาย ขัดขวาง กีดกัน
หรือจ�ำกัดการประกอบธุรกิจของคู่แข่งขัน อีกทั้งยังพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของธนาคารพาณิชย์ โดยรวมร่วมกับสถาบันการเงินอื่นๆ
ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับตลาดการเงินของไทย
หน่วยงานทางการ
ธนาคารให้ความเคารพและยึดถือในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
และให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานทางการเป็นอย่างดี
นอกจากนี้ ธนาคารยังพร้อมให้ความร่วมมือในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญของประเทศ โดยมีมาตรการต่างๆ
ที่ชัดเจนตามมาตรฐานสากล เช่น การปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น
โดยสรุป ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ดังที่ได้กล่าวมา ธนาคารมีหลักการในการด�ำเนินการ 8 ประการ ดังนี้
1) การประกอบกิจการเพื่อความเป็นธรรม
ธนาคารมีนโยบายในการจัดการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการประกอบกิจการ รวมถึงการบริหารจัดการ การติดต่อการค้า สร้างความเชื่อถือมั่นใจ
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด และมีการจัดการที่ดีในการบริหารข้อมูลด้านการค้าที่เป็นความลับ มีการพัฒนานโยบายและกระบวนการที่จะจัดการ
กับการประกอบการการค้าและบริการอย่างเป็นธรรม
2) การต่อต้านการทุจริต
ธนาคารให้ความส�ำคัญอย่างมากในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยจัดให้มีนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต (Anti Fraud Policy)
โดยได้ก�ำหนดให้มีนโยบาย มาตรฐาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในธนาคาร ด้วยมาตรการที่เข้มงวดเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงได้ก�ำหนดให้มีมาตรการป้องกันมิให้บุคคลภายนอก
มาใช้ธนาคารเป็นเครื่องมือในการกระท�ำความผิดทางกฎหมาย ได้แก่
1. การก�ำหนดและมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
2. การก�ำหนดมาตรการและการควบคุมเพื่อเพิ่มการป้องกันและการตรวจจับทุจริต
3. การสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการทุจริตเพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ของธนาคารในการร่วมกันและประสานงาน
การด�ำเนินกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. การก�ำหนดมาตรการเพื่อปลูกฝังการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกหน่วยงานของธนาคาร
5. การก�ำหนดมาตรการเพื่อสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการทุจริตแก่ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงก�ำหนดสิ่งที่คาดหวัง
จากผู้บริหารและพนักงาน
นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความส�ำคัญในการห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการห้ามจ่ายสินบนในการตกลงธุรกิจใดๆ ทั้งกับภาครัฐ
และเอกชน
3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
การละเมิดสิทธิมนุษย์ชน (Human Rights) เป็นเรื่องที่ธนาคารให้ความใส่ใจต่อสิทธิอันพึงมีพึงได้อย่างเท่าเทียมกันของพนักงาน พร้อมทั้งไม่กระท�ำการ
ที่เป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อันเพราะความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ การศึกษา สถาบัน เพศ
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล และฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมพนักงานในการพัฒนาศักยภาพและทักษะของตนเอง มีการบริหารจัดการพนักงานสัมพันธ์ และการจัดท�ำนโยบายด้าน
ผลประโยชน์และค่าตอบแทน สนับสนุนการจัดสิ่งแวดล้อมในการท�ำงานที่ดี เช่น ชมรม และกิจกรรมในกลุ่มพนักงาน
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5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางถือเป็นพันธกิจที่ธนาคารให้ความส�ำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วน การบริการที่มีคุณภาพ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และช่วยขจัดปัญหาและอุปสรรคที่ลูกค้าต้องเผชิญ รวมถึงท�ำความเข้าใจในแต่ละกลุ่มลูกค้า เพื่อสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ให้คุณค่าอย่างแท้จริงต่อลูกค้าต่อไป
6) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
การสนับสนุนการด�ำเนินการของชมรมเพื่อสังคมต่างๆ รวมถึงการด�ำเนินนโยบายในการก�ำหนดให้มีมาตรฐานการท�ำงานที่มีความปลอดภัยในสถานที่
ท�ำงาน ล้วนเป็นเรื่องที่ธนาคารมุ่งมั่นให้การส่งเสริมเพื่อการพัฒนาชุมชน และครอบครัวของพนักงานให้มีชีวิตในการท�ำงานที่ดี
7) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ธนาคารให้ความส�ำคัญในการมีส่วนช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจากการวางนโยบายด้านสินเชื่อที่มีความระมัดระวังถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรง
และทางอ้อม นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการจัดการอาคารและสถานที่ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องตามหลักการของ United Nation Global
Compact (UNGC) เพื่อลดภาระการท�ำลายสิ่งแวดล้อม
8) นวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม
เป้าหมายของธนาคารคือการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ที่เป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างอย่างเข้าใจ
และสนับสนุนการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จากหลักการทั้ง 8 ประการที่กล่าวมา สามารถสรุปการด�ำเนินการตามหลักการกับผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารได้ ดังนี้
หลัก 8 ประการ/
ผู้มีส่วนได้เสีย

การประกอบ การต่อต้าน การเคารพ
การปฏิบัติต่อ ความรับ
การร่วม
การดูแล นวัตกรรม
กิจการด้วย
การทุจริต สิทธิมนุษยชน แรงงานอย่าง ผิดชอบ
พัฒนาชุมชน รักษา
และเผยแพร่
ความเป็นธรรม คอร์รัปชั่น
เป็นธรรม
ต่อผู้บริโภค หรือสังคม สิ่งแวดล้อม นวัตกรรม

ผู้ถือหุ้น
ลูกค้า
พนักงานธนาคาร
หุ้นส่วนทางธุรกิจ
เจ้าหนี้
คู่แข่งขัน
ผู้ลงทุน
หน่วยงานทางการ

2 รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจ�ำปี พ.ศ. 2558 เพื่อเปิดเผยการด�ำเนินการของธนาคารที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมการด�ำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2558
และการรายงานอ้างอิงมาตรฐานตามรูปแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
เนื้อหาของรายงานประกอบด้วยการให้ข้อมูลจากหน่วยงานในธนาคารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อรายงานนั้นๆ โดยหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บรรษัทภิบาล,
ทรัพยากรบุคคล, กฎหมาย, บริหารความเสี่ยง, ก�ำกับการปฏิบัติงาน และกิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน
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ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2558

3 รายละเอียดการด�ำเนินงาน
การด�ำเนินงานตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานรายวันของธนาคาร โดยยึดตามหลักการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
ธนาคารด�ำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายที่เน้นความถูกต้องและความเป็นธรรม โดยส่งมอบผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า
และมีการให้บริการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
ธนาคารมีหลักเกณฑ์สนิ เชือ่ ทีโ่ ปร่งใสชัดเจน มีโครงสร้างการกลัน่ กรองและตรวจสอบอย่างเหมาะสม ภายใต้นโยบายที่ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการธนาคาร
และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานสากล และมีโครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ การสอบทานสินเชื่อ การสอบทานการปรับโครงสร้างสินเชื่อ
เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าธนาคารมีการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีข้อก�ำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างต้องรับประกันและไม่กระท�ำการใดๆ ที่ฝ่าฝืนสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
ทุกขั้นตอนการผลิตสินค้าหรือบริการที่สั่งซื้อ/สั่งจ้าง หากผู้ขาย/ผู้รับจ้างท�ำผิดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าปรับ ค่าธรรมเนียม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ทุกอย่างแก่บุคคลที่สาม นอกจากนั้น ผู้ขาย/ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบสินค้า/บริการโดยสินค้า/บริการที่ส่งมอบต้องเป็นชนิด จ�ำนวน คุณภาพ
และมีลักษณะเดียวกับที่ระบุไว้ตามรายการในใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง เพื่อให้มั่นใจถึงความโปร่งใส ธนาคารมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. พนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหาต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างยุติธรรม ซื่อสัตย์ เป็นอิสระ และโปร่งใส ในการติดต่อและ
		 ประสานงานกับผู้ขาย
2. ห้ามไม่ให้พนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสมาชิกโดยตรงของครอบครัว ซึ่งมีส่วนได้เสียกับการจัดซื้อและการจัดจ้างไม่ว่าโดยทางตรง		
		 หรือทางอ้อมร่วมเป็นผู้พิจารณาการจัดหาครั้งนั้นๆ เช่น เป็นพนักงาน กรรมการ หุ้นส่วนหรือ ที่ปรึกษาในบริษัทผู้ขาย ไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทน
		 หรือไม่ก็ตาม
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�ำลัง
		 เสนองานต่อธนาคาร
6. พนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดหาต้องไม่เปิดเผยรายชื่อผู้ร่วมคัดเลือกผู้ขาย ราคา ข้อเสนอ หรือข้อมูลด้านเทคนิคของการจัดหา		
		 นอกเหนือจากข้อมูลสาธารณะของผู้เข้าร่วมคัดเลือกให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือผู้เข้าร่วมคัดเลือกรายอื่นทราบ เพื่อป้องกัน
		 ความไม่โปร่งใสของการคัดเลือกผู้ขาย และเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ผู้ขายทุกรายที่ได้เข้าร่วมในการเสนอราคา
2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในปีที่ผ่านมา ธนาคารมีการด�ำเนินการด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้จัดท�ำการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นในภาพรวม
ของธนาคาร เพื่อให้มั่นใจว่าในการด�ำเนินงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชั่นยังคงมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงและลดความเสี่ยงอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม โดยธนาคารได้มีการทบทวนปรับปรุงแก้ ไขนโยบาย รวมถึงระเบียบปฎิบัติที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายจัดหา จรรยาบรรณพนักงาน Gifts,
Entertainment & Anti Bribery Policy นโยบายการก�ำกับแบบรวมกลุ่ม เป็นต้น รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการการท�ำงานให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่ได้ปรับปรุง และสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น และยังคงท�ำการทบทวนประจ�ำปีในปีนี้เช่นกัน โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้ ธนาคารยังคงหลักการในการต่อต้านคอร์รัปชั่นเช่นเดิม เพื่อก่อให้เกิดค่านิยมขององค์กรที่จะต้องปราศจากการคอร์รัปชั่น
รวมทั้งจะมีการลงโทษทางวินัยส�ำหรับพนักงานที่ประพฤติเข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่น
ด้านการอบรมได้ ให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) ส�ำหรับพนักงานใหม่
ได้บรรจุเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่นเป็นหลักสูตรในการอบรม ควบคู่ไปกับจรรยาบรรณพนักงานและนโยบายด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมทั้ง
อยู่ขั้นตอนการพิจารณาด�ำเนินการจัดท�ำหลักสูตรอบรมในลักษณะ E-learning ส�ำหรับพนักงานทั้งองค์กรได้ศึกษาเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้าใจ
ในแนวทางปฎิบัติที่ก�ำหนดไว้ ในนโยบายอย่างทั่วถึง เช่น ธนาคารจะให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองพนักงานที่ปฎิเสธการคอร์รัปชั่น ที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง
ก็คือ พนักงานสามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในกรณีที่พบเห็นการกระท�ำที่ไม่ถูกต้อง หรือผิดจรรยาบรรณ หรือจริยธรรม
ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสของธนาคารได้ โดยธนาคารมีกระบวนการที่รัดกุม ปกป้อง และให้ความยุติธรรมส�ำหรับผู้แจ้ง การด�ำเนินการดังกล่าว
ล้วนเป็นการสร้างวัฒนธรรมด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นให้เกิดในองค์กรมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ธนาคารได้น�ำสัญลักษณ์ของคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
ธนาคารต่อสาธารณชนควบคู่กับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ของธนาคารในการเข้าร่วม และการได้รับการรับรองจาก CAC
การด�ำเนินการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นได้มีการน�ำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบแล้วส�ำหรับการติดตามประเมินผลการควบคุม
และการสอบทานกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ท�ำการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของ
ระบบการควบคุมภายในกระบวนการให้มีความรัดกุม และมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว
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3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อความเสมอภาคเท่าเทียมกันของพนักงาน และไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งด้วยเพราะเหตุความแตกต่าง
ในถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ การศึกษา สถาบัน เพศ ความพิการ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล และฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
และตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ธนาคารเปิดกว้างในการจัดจ้างพนักงานซึ่งมีความพิการ และได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ อีกทั้งธนาคารยังได้ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโอกาสในสังคมต่อไป
4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ธนาคารได้จัดท�ำนโยบายและกฎระเบียบในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมดังนี้
4.1) จัดท�ำ TMB Staff Guidebook ซึ่งประกอบด้วย แนวคิดวัฒนธรรมองค์กร “TMB WAY” เพื่อรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ ในการปฏิบัติงาน
			 ในธนาคาร รวมถึงข้อมูลสิทธิและหน้าที่ของพนักงาน โดยพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จาก HR Website และได้จัดท�ำรูปเล่ม		
			 ส�ำหรับพนักงานที่เข้าใหม่ทุกท่านอีกด้วย
4.2) ยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วย พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 พรบ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 พรบ.ประกันสังคม
			 พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 โดยธนาคารมีการจัดท�ำระเบียบและข้อก�ำหนดต่างๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว
			 เพื่อบังคับใช้ภายในธนาคาร เช่น เรื่อง วัน-เวลาท�ำงาน/เวลาพัก/วันหยุด/วัน-สถานที่จ่ายค่าจ้าง ตามปกติ/ค่าล่วงเวลา/ค่าท�ำงานในวันหยุด/
			 การลา/วินัยและการลงโทษทางวินัย/การร้องทุกข์/การเลิกจ้างและจ่ายค่าชดเชย เป็นต้น
4.3) ธนาคารมองเห็นคุณค่าและความสามารถของพนักงานทุกคน โดยมีนโยบายให้ค่าตอบแทนโดยรวม (Total Compensation) ที่ให้ผลตอบแทน
			 ตามผลประกอบการธนาคารและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (Pay-for-Performance) เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและแรงจูงใจการตามผล
			 การปฏิบัติงานและตามความรู้ความสามารถของพนักงาน ทั้งนี้ ในทุกปีธนาคารจะเปรียบเทียบอัตราเงินเดือนให้เทียบเคียงกับตลาด
4.4) ธนาคารจัดให้มีสวัสดิการพื้นฐานเพื่อช่วยเหลือพนักงานในการท�ำงานและด�ำเนินชีวิต เช่น กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
			 กองทุนประกันสังคม สวัสดิการเงินกู้ การรักษาพยาบาล ฯลฯ
4.5) ธนาคารพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเรียนรู้และรู้จักตัวเอง เพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่งานที่เหมาะสมในธนาคาร ไม่ว่าจะเป็น
			 ภายในหรือภายนอกสังกัด พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมและแหล่งความรู้ ให้พนักงานได้พัฒนาตนเอง อาทิ การอบรมทั้งภายในและนอกองค์กรให้กับ
			 พนักงานอย่างทั่วถึง มี Knowledge Management ที่รวบรวมความรู้ด้านต่างๆ ให้ค้นคว้าเพิ่มเติม มี E-learning ให้ศึกษาหาข้อมูล
			 เพื่อการพัฒนาตนเอง มีโครงการ “CAREER by ME” และ ระบบ Job Search ส�ำหรับการค้นหาต�ำแหน่งงานที่น่าสนใจภายในองค์กร
			 เพื่อให้การวางแผนในการพัฒนาตนเองไปสู่ความก้าวหน้าทางอาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.6) ธนาคารต้องการส่งเสริมพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงานให้มีการก้าวสู่หน้าที่ระดับสูงขึ้นในการท�ำงาน ไม่ว่าจะเป็นการจัด
			 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง โดยปรับปรุงเนื้อหารูปแบบและวิธีการฝึกอบรมให้ทันสมัยเสมอเพื่อพัฒนา		
			 พนักงานให้มีทักษะความรู้ความจ�ำเป็นในการท�ำงาน นอกจากนี้ ธนาคารยังเสริมสร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ปลุกจิตส�ำนึกและ
			 สร้างทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร กระตุ้นให้พนักงานร่วมกันสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ
4.7) การสื่อสารกับพนักงานเป็นเรื่องที่ธนาคารให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งยวด โดยจัดให้มี HR Message และ HR Website ให้เป็นช่องทาง
			 การติดต่อสื่อสารระหว่างธนาคารและพนักงาน หรือพนักงานด้วยกันเองไว้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในการท�ำงานที่เป็นประโยชน์
			 เพื่อให้พนักงานศึกษาข้อมูลได้ด้วยตนเองอย่างสะดวก ท�ำให้มีเวลาในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารได้มากขึ้น
5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ที่ต้องมีความรับผิดชอบ
ต่อผู้บริโภค โดยการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการ ภายใต้การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการ
ที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
ธนาคารมีหน้าที่ความส�ำคัญในการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่ชัดเจน ครบถ้วน และง่ายต่อความเข้าใจ ทั้งคุณลักษณะ รายละเอียด ความเสี่ยง
และเงื่อนไขที่ส�ำคัญ เพื่อให้ผู้บริโภคน�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยการเสนอผ่านสื่อทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ
นอกจากนี้ ธนาคารยังตระหนักในเรื่องของการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด ซี่งจะพึงเปิดเผยได้เฉพาะตามที่อยู่ภายใต้กรอบของ
กฎหมายที่ก�ำหนดไว้ หรือที่ลูกค้ายินยอมก่อนเท่านั้น
ในการจัดการความสัมพันธ์ต่อลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ธนาคารจัดให้มีกระบวนการการรับเรื่องร้องเรียน
ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อด�ำเนินการแก้ ไขปัญหา และชี้แจงให้ลูกค้าทราบ พร้อมทั้งน�ำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ รวมถึงการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้น
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6) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
ธนาคารส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม โดยวิธีการต่างๆ ดังนี้
6.1) สนับสนุนการจัดตั้งชมรมต่างๆ ประกอบด้วยชมรมเกี่ยวกับกีฬา พุทธศาสนา และสันทนาการต่างๆ เพื่อให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมได้ตาม
			 ความสนใจ และให้ผ่อนคลายไปกับกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างสมดุลให้กับการท�ำงานและชีวิตส่วนตัว สร้างความสุขให้เกิดในที่ท�ำงาน
6.2) จัดท�ำโครงการส�ำรวจและเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา โดยสร้างบรรยากาศให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วม
			 ในการแสดงความคิดเห็น ในการปรับปรุงบรรยากาศการท�ำงาน และสร้างให้เกิดความผูกพันภายในหน่วยงาน
ส�ำหรับการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคมที่นอกเหนือจากการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร มีรายละเอียดดังปรากฎในหัวข้อ “กิจกรรม
เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”
7) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญของผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของโลกที่มีความส�ำคัญเพิ่มขึ้น ทั้งที่เป็นผลโดยตรงจากการใช้พลังงานของธนาคาร และ
จากทรัพยากรอื่นที่มีความจ�ำเป็นต่อธุรกิจประจ�ำวัน ธนาคารจึงสนับสนุนการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สังคมสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเศรษฐกิจ
มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
ดังนั้น ธนาคารมีนโยบายไม่ท�ำธุรกิจกับลูกค้าที่มีธุรกรรมที่มีความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมและสังคมที่อาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านชื่อเสียงของ
ธนาคาร และที่ผ่านมาธนาคารได้ตอกย�้ำแนวคิดนี้ในการพิจารณาให้สินเชื่อ โดยลูกค้าธุรกิจที่เล็งเห็นว่าอาจจะมีผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม
ออกจากการพิจารณาสินเชื่อ ทั้งนี้ ธนาคารมีความตั้งใจจะพัฒนาบทบาทด้านนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป
นอกจากนี้ ธนาคารได้ด�ำเนินการก่อตั้งโครงการหลายโครงการที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของ United Nation Global Compact (UNGC)
ในการจัดการอาคารของธนาคาร และริเริ่มพัฒนาการโครงการต่างๆ ในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ธนาคารได้ริเริ่มโครงการ Blue Planet ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนี้
• โครงการปรับปรุงลิฟต์ และระบบมาตรฐานเบื้องต้นส�ำหรับอาคารส�ำนักงานใหญ่ เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า การระบายความร้อนสู่
ชั้นบรรยากาศ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
• โครงการระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ที่ช่วยบ�ำบัดน�้ำเสียให้สะอาดอีกครั้งก่อนระบายออกจากอาคาร
• โครงการประหยัดไฟฟ้า โดยการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างชนิดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED พร้อมทั้งติดตั้งระบบปิดไฟอัตโนมัติหลังเวลา 18.00 น.
• โครงการรีไซเคิลกระดาษ ธนาคารบริจาคกระดาษในส�ำนักงานให้กับบริษัทเอกชนเพื่อน�ำไปรีไซเคิลเพื่อใช้ประโยชน์
ธนาคารมุ่งมั่นที่จะพิจารณาและปรับปรุงการด�ำเนินธุรกิจหลักและกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาการจัดการ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างเหมาะสม และป้องกันการด�ำเนินการที่จะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม
8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�ำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
องค์กรธุรกิจต่างๆ หันมาให้สนับสนุนและดูแลผลกระทบอันจะเกิดขึ้นกับชุมชน ไม่ว่าจากการด�ำเนินธุรกิจขององค์กรในทางตรงและทางอ้อม ซึ่งธนาคาร
ก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีความตระหนักในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้
สังคมดีขึ้น จากการยึดมั่นในแบรนด์ Make THE Difference ที่จะสร้างความแตกต่างให้แก่สังคมด้วยนวัตกรรมของธนาคารอย่างต่อเนื่อง
Make THE Difference ซึ่งเป็นภาพลักษณ์องค์กรใหม่ที่ธนาคารน�ำเสนอกับลูกค้าเพื่อยืนยันความตั้งใจที่จะน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่
แตกต่างนั้น ถือเป็นปฏิญาณเและแนวทางการท�ำงานอันความตั้งใจจริงจากธนาคารที่ต้องการส่งมอบสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ที่สุดให้แก่สังคมและลูกค้า
ทุกกลุ่มของธนาคาร ไม่ว่าจะผ่านจากการให้บริการของพนักงาน หรือจะเป็นผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ทั้งบัญชีเงินฝากหรือสินเชื่อก็ตาม ดังตัวอย่าง
ของผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาส�ำหรับลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจและลูกค้าบุคคลมีดังนี้
ลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) :
ธนาคารเป็นธนาคารพาณิชย์ ไทยแห่งแรกๆ ที่พร้อมตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) โดยเชื่อว่า SME
คือก�ำลังหลักที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่หลายแห่งยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางการเงินของ
SME ได้ดีเท่าที่ควร
เพราะธนาคารเห็นความส�ำคัญของการพัฒนาประสิทธิภาพของธุรกิจตลอดทั้ง Supply Chain จึงจัดตั้งโครงการ TMB Efficiency Improvement
for Supply Chain เพื่อพัฒนากระบวนการธุรกิจทั้งหมดของลูกค้า โดยการแก้ปัญหาทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติผ่านบทเรียนและกิจกรรมการสอน
โดยมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญชั้นน�ำในแวดวงอุตสาหกรรมมาให้ค�ำแนะน�ำ นอกจากนี้ เจ้าของธุรกิจยังสามารถต่อยอดความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้
เนื่องจากผู้ร่วมโครงการจากอุตสาหกรรมเดียวกันจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน และเมื่อจบโครงการไปแล้ว ผู้ร่วมโครงการยังสามารถรับค�ำปรึกษา
จากคลินิกและเข้าร่วมงานสัมมนาอื่นๆ จากธนาคารได้อีก
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นอกจากนี้ ทีเอ็มบีมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการสินเชื่อแบบบูรณาการ ตั้งแต่แนวทางอนุมัติสินเชื่อที่รัดกุมสอดคล้องกับสถานการณ์ กระบวนการ
วิเคราะห์ การตั้งวงเงิน เบิกใช้ ไปจนถึงการติดตามคุณภาพสินเชื่อ ที่ส�ำคัญคือการพัฒนาผู้จัดการความสัมพันธ์ ให้มีสมดุลในการขาย การบริหาร
ความเสี่ยง และความเข้าใจในกระบวนการสินเชื่อ
ทั้งหมดนี้เพื่อให้การเติบโตเป็นไปอย่างยั่งยืน ทั้งคุณภาพของสินเชื่อ และความสะดวกรวดเร็วของบริการอันส่งผลถึงประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า SME
นอกจากนี้ ทีเอ็มบียังมีโครงการพิเศษเพื่อช่วยเหลือ SME ที่ได้รับผลกระจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในปีที่ผ่านมา ทั้งยังจัดให้มีผู้ดูแลลูกค้า SME
ที่มีปัญหาสภาพคล่องตั้งแต่เนิ่นๆ
ลูกค้าบุคคล :
ทีเอ็มบี ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ในการด�ำเนินกลยุทธ์ธุรกิจลูกค้ารายย่อยเพื่อก้าวไปสู่การเป็นธนาคารชั้นน�ำด้านธุรกรรมทางการเงินของประเทศ
โดยยังคงน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเวลาที่เหมาะสม ทีเอ็มบีได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการและ
รูปแบบช่องทางบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าผ่านการบริการที่เป็นเลิศ เน้นการสร้างคุณค่าที่จะ “เปลี่ยน” เพื่อให้ชีวิต
ลูกค้าดีขึ้น หรือเพื่อ Make THE Difference ตามสัญญาที่ให้ ไว้ว่าลูกค้าต้องได้รับความสะดวกสบายในการท�ำธุรกรรมการเงิน ผ่านช่องทาง
การบริการ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ
• ผลิตภัณฑ์เงินฝากรายย่อย
ทีเอ็มบีได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่ล่าสุด “ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี” เป็นบัญชีเงินฝากรูปแบบใหม่พร้อมบัตรเดบิตส�ำหรับลูกค้าที่ต้องท�ำธุรกรรม
ทางการเงิน โดยสามารถกดเงิน และถามยอด ได้ทุกตู้ ทุกธนาคารโดยไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้ง ส�ำหรับการโอนเงินภายในทีเอ็มบี ก็ ไม่มี
ค่าธรรมเนียมและไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้ง ทั้งยังเพิ่มให้โอนเงินข้ามธนาคาร หรือจ่ายบิล แบบไม่มีค่าธรรมเนียมอีก 5 ครั้งต่อเดือน ซึ่งลูกค้าไม่จ�ำเป็นต้องมีเงิน
ขั้นต�่ำในบัญชี ท�ำให้ลูกค้าได้รับความสะดวก ง่าย และไม่ต้องกังวลกับค่าธรรมเนียมในการท�ำธุรกรรมต่อไป
• ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ
ทีเอ็มบีท�ำการศึกษาเพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้าด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง อันจะช่วยให้ธนาคารสามารถน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเช่น ประกัน กองทุน และบัตรเครดิต ในเวลาที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้า ในปี 2558 ทีเอ็มบี ยังคง
เดินหน้าการเป็นธนาคารไทยแห่งแรก ที่เปิดเสรีภาพการลงทุนให้ลูกค้าทุกกลุ่ม (TMB Open Architecture - ศูนย์รวมกองทุนดี ยี่ห้อดัง ที่เดียวครบ)
โดยคัดเลือกกองทุนรวมคุณภาพจากหลากหลาย บลจ.ชั้นน�ำ มาให้ลูกค้าลงทุนได้อย่างมั่นใจ สะดวกในที่เดียว ที่ทุกสาขาทั่วประเทศ ทุกวันนี้ลูกค้ามี
โอกาสลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท จาก 5 บลจ.ที่เชี่ยวชาญ อันได้แก่ Aberdeen, CIMB Principal, Manulife, TMBAM, และ UOBAM

4 การด�ำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เนื่องด้วยธนาคารต้องการให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งธนาคาร สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ธนาคารจึงได้ตรวจสอบการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารที่เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการป้องกันและพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
กรณีที่ธนาคารถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ว่าการด�ำเนินงานของธนาคารมีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่อง
เกี่ยวกับหลักการ 8 ประการอย่างมีนัยส�ำคัญหรือไม่ โดยในปี 2558 การตรวจสอบผลกระทบมีรายละเอียดตามหลักการทั้ง 8 ประการ ดังนี้
หลักการ

ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ไม่มีกรณีที่เกี่ยวข้อง

2. การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

ไม่มีกรณีที่เกี่ยวข้อง

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

ไม่มีกรณีที่เกี่ยวข้อง

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

อ้างอิงหัวข้อ ข้อพิพาทด้านแรงงาน

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ไม่มีกรณีที่เกี่ยวข้อง

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ไม่มีกรณีที่เกี่ยวข้อง

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
			
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม
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ไม่มีกรณีที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีกรณีที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2558

5 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากการด�ำเนินงานของธนาคารตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานรายวันแล้ว
ธนาคารยังได้สร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
• โครงการไฟ ฟ้า
โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืนเพื่อเยาวชน เพราะการ “ให้” เพื่อคืนสิ่งดีๆกลับสู่สังคม เป็นสิ่งส�ำคัญ ธนาคารจึงเปิดศูนย์เยาวชน “ไฟ ฟ้า” แห่งแรก
บนถนนประดิพัทธ์ ในปี 2553 โดยมุ่งมั่นในการให้โอกาสและปลูกฝังให้เยาวชนในชุมชนที่มีอายุ 12 – 19 ปี ได้รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ผ่านการเรียนรู้
และการท�ำกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ ดนตรี กีฬา คอมพิวเตอร์ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ และการเสริมสร้าง
ทัศนคติในการด�ำรงชีวิต โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี้ โครงการไฟ ฟ้ายังเป็นเวทีที่ให้เยาวชนได้มีโอกาสท�ำงานร่วมกับชุมชน พนักงานธนาคาร
และอาสาสมัครบุคคลภายนอก โดยการน�ำความรู้ที่ได้รับจากไฟ ฟ้าไปสร้างประโยชน์ ให้คืนกลับสู่ชุมชนผ่านกิจกรรมเปลี่ยนชุมชนอย่างยั่งยืนที่แต่ละศูนย์
ไฟ ฟ้าได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง และในปี 2558 ทางทีเอ็มบีได้ก่อตั้งศูนย์ ไฟ ฟ้า แห่งที่ 4 คือที่บางกอกน้อย ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนในกรุงเทพได้เข้าถึง
กิจกรรมในศูนย์ ไฟ ฟ้ามากขึ้น จาก 3 ศูนย์เดิมคือที่ ถนนประดิพัทธ์ ถนนประชาอุทิศ และถนนจันทน์
ในปี 2558 โครงการ “ไฟ ฟ้า” ได้ขยายการเข้าถึงเยาวชนในชุมชน โดยมีเยาวชนเข้าร่วมในโครงการมากกว่า 170,000 คนในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ไฟ ฟ้า ยังได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ที่มีวิสัยทัศน์เดียวกันในการช่วยจุดประกายให้กับเด็กๆ อาทิเช่น ความร่วมมือระหว่างไฟ ฟ้า
และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ในการมอบทุนการศึกษาหลักสูตรสองภาษาของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อส่งต่อโอกาส
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องแก่เยาวชนไฟ ฟ้า โดยใช้เกณฑ์ อีคิว (EQ หรือ Emotional Quotient) หรือการวัดเกณฑ์ความฉลาดทางอารมณ์มาเป็นหลัก
ในการพิจารณา นอกจากนี้ ไฟ ฟ้า ยังได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการเพิ่มพลังเครือข่ายการเรียนรู้สายวิชาชีพ
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการตลาดแรงงานสายวิชาชีพและรับมือการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยโควต้าพิเศษในการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งความร่วมมือเหล่านี้ ถือเป็นการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับน้องๆ ไฟ ฟ้า ให้เติบโต
เป็นผู้ ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
ส�ำหรับการให้คืนแก่ชุมชน พนักงานธนาคารจากสาขาทั่วประเทศได้เข้าร่วมกิจกรรม FAI-FAH In-a-Box โครงการที่มอบโอกาสให้พนักงานสาขา
ได้พัฒนาชุมชนที่อยู่ใกล้สาขาธนาคารให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตั้งแต่การวางแผนงาน จุดประกายชาวชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงลงมือเปลี่ยนแปลง
ชุมชนให้ดีขึ้นด้วยกัน โดยมีพนักงานทั่วประเทศกว่า 2,000 คน ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชนทั้งหมด 18 โครงการและระดมเงินบริจาคจากเพื่อน
พนักงานเป็นเงินกว่า 2 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นการลงมือเปลี่ยนเพื่อให้ชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ทางทีเอ็มบียังได้ร่วมมือกับ ธนาคาร ING Asia ในโครงการ Orange Bike ที่ก่อตั้งเมื่อปี 2556 โดยมีเป้าหมายในการมอบจักรยานจ�ำนวน
5,000 คัน ให้กับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากโรงเรียนในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในระยะเวลา 5 ปี โดยในปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ของโครงการ
ทางทีเอ็มบีและ ING ได้ร่วมบริจาคจักรยานจ�ำนวน 1,000 คัน ให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดอุบลราชธานี อุทัยธานี สุรินทร์ และศรีสะเกษ
โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทยในการหาโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายและติดตามความต่อเนื่องในการบริจาคจักรยาน นอกจากนี้
ยังมีมลู นิธิ World Bicycle Relief ซึง่ ได้สง่ ทีมงานมาฝึกหัดอาสาสมัครท้องถิน่ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าจักรยานทีเ่ ด็กๆ ได้รบั ไปนัน้ จะอยูใ่ นสภาพดีและมีความปลอดภัย
• มูลนิธิทีเอ็มบี
ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการให้คืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน ด้วยปณิธานความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งธนาคารให้การสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนา
อย่างยั่งยืน จึงได้มอบหมายให้มูลนิธิทีเอ็มบีบริหารและด�ำเนินโครงการไฟ ฟ้า ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างสร้างสรรค์ และเพื่อขยายการให้คืนกลับสู่
สังคมอย่างยั่งยืน ในปี 2558 มูลนิธิทีเอ็มบีได้เป็นหนึ่งในช่องทางในการประสานเงินบริจาคเพื่อมอบให้สภากาชาติไทยส�ำหรับเหตุแผ่นดินไหวในประเทศ
เนปาล นอกจากนี้ มูลนิธยิ งั ได้มอบเงินบริจาคจ�ำนวนกว่า 3.2 ล้านบาทแก่มลู นิธเิ ด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อเป็นทุนในการผ่าตัดโรคหัวใจให้กับเด็กที่เกิดมาพร้อมความบกพร่องด้านหัวใจกว่า 160 ราย
ซึ่งเงินบริจาคจ�ำนวนดังกล่าวมาจากรายได้จากการจ�ำหน่ายบัตรกิจกรรม TMB ING Parkrun 2015 การแข่งขันเดิน-วิ่งมินิมาราธอน เงินบริจาคจากลูกค้า
และธนาคารทหารไทย
• รางวัล CSR ปี 2558
จากความมุ่งมั่นที่จะให้คืนกลับสู่สังคมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทีเอ็มบีได้รับเกียรติเข้ารับรางวัลยอดเยี่ยมระดับเอเชียถึง 3 รางวัลด้วยกัน ได้แก่ รางวัล
การพัฒนาชุมชนยอดเยี่ยม (The Best Community Development Award) และรางวัลการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม
(The Best CSR Practice in Banking & Finance) จากงานรางวัลการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ครั้งที่ 5
(The 5th Asia Best CSR Practices Awards) รวมถึงรางวัลบริษัทที่ดูแลชุมชนยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Top Community Care Companies) ในงาน
Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards ที่จัดขึ้นที่สิงคโปร์ ในปี 2558 ซึ่งถือเป็นรางวัลอันน่าภาคภูมิใจส�ำหรับพวกเราชาวทีเอ็มบีทุกคน
โครงการไฟ ฟ้า กิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน ร่วมกับอาสาสมัครทีเอ็มบี นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างส�ำคัญที่เป็นรูปธรรมที่แสดงให้เห็นว่าทีเอ็มบีได้
Make THE Difference เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นอย่างแท้จริง และจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อ “เปลี่ยน” ให้สังคมและโลกรอบตัวเราดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป
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ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหลักทรัพย์
จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 41,903,301,555.05 บาท ซึ่งเป็นทุนเรียกช�ำระแล้ว จ�ำนวน 41,562,024,634.25 บาท
โดยเป็นหุ้นสามัญ จ�ำนวน 43,749,499,615 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท
การออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารทหารไทย ไม่มีการออก Thai Trust Fund
จ�ำนวนหุ้นหรือผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจากการออกตราสารแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)
NVDR คือ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ออกโดย “บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด (Thai NVDR Company Limited)”
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือ NVDR สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) ได้เสมือนลงทุน
ในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนทุกประการไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือใบส�ำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Warrant)
แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Delisting) ดังนั้น หากมีการน�ำหุ้นของธนาคารไปออก NVDR เป็นจ�ำนวนมาก จะท�ำให้จ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของ
ธนาคารลดลง และสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 24 เมษายน 2558 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นครั้งหลังสุด เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานปี 2557 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์
จ�ำกัด มีหุ้นของธนาคารเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงส�ำหรับการออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository
Receipt: NVDR) จ�ำนวน 3,817,747,540 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 8.73 ของหุ้นสามัญที่ออกและช�ำระแล้วของธนาคาร อนึ่ง จ�ำนวนหุ้นของธนาคารที่น�ำ
ไปออก NVDR ไม่อยู่ในความควบคุมของธนาคาร ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดย NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ที่ www.set.or.th/nvdr

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร
ธนาคารก�ำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะของธนาคาร โดยค�ำนึงถึงผลประกอบการ และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว
รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุนและการจัดสรรเงินส�ำรองต่างๆ ของธนาคาร ตลอดจนเงือ่ นไขต่างๆ ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนีก้ ารจ่ายเงินปันผล
ของธนาคารต้องเป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.31/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส�ำรองของสถาบันการเงิน
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 ที่ก�ำหนดว่า ในระหว่างเวลาที่สถาบันการเงินยังไม่ได้ตัดสินทรัพย์ที่เสียหายออกจากบัญชีหรือยังกันเงินส�ำรองส�ำหรับสินทรัพย์
และภาระผูกพันที่อาจเสียหายและไม่เสียหายไม่ครบทั้งจ�ำนวน สถาบันการเงินจะจ่ายเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นมิได้ และตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 21/2555 เรื่อง ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน หมวด 8 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ที่ก�ำหนดว่าสถาบันการเงินไม่ควรน�ำก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง หรือไม่มีกระแสเงินสดรับจริงมาใช้ ในการจ่ายเงินปันผล เช่น ก�ำไร
ที่เกิดจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้า (Mark to Market) และก�ำไรที่เกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน เป็นต้น และสถาบันการเงิน
ไม่ควรน�ำก�ำไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สินที่มิได้มีการซื้อขายจริง ซึ่งมีผลท�ำให้สถาบันการเงินมีก�ำไรสูงกว่าหรือขาดทุนต�่ำกว่ากรณีปกติมาใช้ ในการจ่าย
เงินปันผล เช่น ก�ำไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สินรอการขายของสถาบันการเงินที่มีเงื่อนไขให้สถาบันการเงินสามารถซื้อคืนหรือมีสิทธิซื้อคืนทรัพย์สิน
นั้นได้ ในอนาคต เป็นต้น
ทั้งนี้ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 12/2555 ซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก�ำหนดให้
ธนาคารด�ำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ดำ� รงเงินกองทุนเพิ่มเติมนอกเหนือ
ไปจากเกณฑ์การด�ำรงเงินกองทุนขั้นต�่ำของธปท. ทั้งนี้ ในการด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มข้างต้นนั้น หากธนาคารพาณิชย์ ไม่สามารถด�ำรง
อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด ให้ธนาคารพาณิชย์เก็บสะสมเงินก�ำไรสุทธิบางส่วนหรือทั้งหมดตามสัดส่วนที่กำ� หนด
โดยจ�ำกัดวิธีการจัดสรรก�ำไรสุทธิของธนาคารพาณิชย์ (Earning distribution)ได้แก่ การจ่ายเงินปันผล แม้ว่าจะยังไม่มีผลบังคับใช้จนกว่าจะถึงปี 2559
อย่างไรก็ตาม ธนาคารมุ่งที่จะด�ำรงเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่สูงกว่าเงินกองทุนส่วนเพิ่มที่ต้องด�ำรงเพิ่มเติม ตามแผนการด�ำรงเงินกองทุนของธนาคาร
และนโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทนั้น เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยการจ่าย
เงินปันผลของบริษัทย่อยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการและแผนงานธุรกิจของแต่ละบริษัทและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นของธนาคารสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล
จากผลการด�ำเนินงานปี 2557 มีดังนี้
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จ�ำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)

ร้อยละ

1. กระทรวงการคลัง

11,364,282,005

25.98

2. ING Bank N.V.

10,970,893,359

25.08

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด

3,817,747,540

8.73

4. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED

1,239,061,300

2.83

5. CHASE NOMINEES LIMITED

1,114,821,876

2.55

6. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

1,086,941,139

2.48

7. DBS BANK LTD

780,000,000

1.78

8. นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ

702,000,000

1.61

9. กองทัพบก

546,499,860

1.25

10. กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ

388,026,100

0.89

ที่มา : ข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 24 เมษายน 2558 ซึ่งจัดท�ำโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
		 ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้จาก www.set.or.th

ในกรณีบริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company)
-ไม่มี-

ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
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การควบคุม
ภายใน
ความเห็นของคณะกรรมการต่อการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายและทิศทางการด�ำเนินงานของธนาคาร โดยให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล โดยเฉพาะการจัดโครงสร้างองค์กรที่ดี การแบ่งแยกหน้าที่ และการก�ำหนดอ�ำนาจและระดับในการอนุมัติรายการเพื่อความมั่นใจว่า
ผลประโยชน์ของลูกค้าและธนาคารได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
สรรหาก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบได้ตรวจสอบการด�ำเนินงานของธนาคารและรายการระหว่างกัน หน่วยงานตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบร่วมประชุมด้วยได้พิจารณา
ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของธนาคาร ซึ่งน�ำเสนอโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารตรวจสอบ ในการประเมินผลดังกล่าว ผู้ตรวจสอบ
ได้พิจารณาระบบการควบคุมภายในของธนาคารตามองค์ประกอบส�ำคัญ 5 ประการ ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุม
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการธนาคารรับทราบการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ
คณะกรรมการธนาคารรับทราบสถานะของระบบการควบคุมภายในของธนาคาร และได้ติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมของระบบ
การควบคุมภายในโดยฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้แนะน�ำให้ฝ่ายบริหารแก้ ไขการด�ำเนินงานตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบ
อย่างจริงจัง และรายงานความคืบหน้า ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�ำ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ำกับดูแลการฏิบัติงานของธนาคาร
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้ง นางสาวธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารตรวจสอบภายใน
(รายละเอียดข้อมูลประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท�ำงาน และประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านตรวจสอบภายใน
ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้ง ม.ล.อยุทธ์ ไชยันต์ ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารก�ำกับการปฏิบัติงาน
(รายละเอียดข้อมูลประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท�ำงาน และประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
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รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ จ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ไม่ได้เป็น
เจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานธนาคาร ได้ปฏิบัติภาระกิจตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยสรุปสาระส�ำคัญ ดังนี้
1. สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร
4. สอบทานให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของธนาคาร รวมทั้งพิจารณารายงานก�ำกับดูแลของหน่วยงานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance function) โดยได้ ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
แก่ฝ่ายจัดการก�ำชับให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย
5. พิจารณาคัดเลือก และเสนอให้คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งเสนอการเลิกจ้างผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปี
รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบการว่าจ้างหรือการท�ำข้อตกลงกับผู้สอบบัญชีในภาระกิจอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี
6. ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของธนาคารอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การอนุมัติแผนงานการตรวจสอบและประเมินผลการด�ำเนินงาน
ด้านการตรวจสอบภายในของธนาคาร ดูแลให้สายงานตรวจสอบสามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ และมีทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอ
เพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อก�ำหนดของทางการ
7. ทบทวนและติดตามข้อสังเกตของทางการ ผู้ตรวจสอบภายนอกและภายใน เพื่อให้แน่ใจว่ามีมาตรการแก้ ไขอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 14 ครั้ง ในระหว่างปี 2558 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้รายงานไว้ ในหัวข้อโครงสร้าง
การถือหุน้ และการจัดการในรายงานประจ�ำปี โดยรวม คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับการด�ำเนินงานและความร่วมมือด้วยดีจากฝ่ายจัดการของ
ธนาคาร ทั้งได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามและรับฟังค�ำชี้แจงจากผู้บริหารและ
ผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้อง
กับผู้สอบบัญชีว่ารายงานการเงินดังกล่าว มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ และเชื่อถือได้ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้ผ่านการตรวจสอบว่ามีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจ
ปกติซึ่งมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี
ภายนอกในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้พิจารณาถึงการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ตรวจสอบบัญชีเห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ
ทางการ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบในการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจ�ำปี 2559
ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีต่อไป
ระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการของธนาคารโดยทั่วไปอยู่ในระดับดีและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและปัจจัยความเสี่ยงของสภาวะแวดล้อม ธนาคารยังคงให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติและการบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง
ให้การฝึกอบรมที่จ�ำเป็นแก่พนักงาน รวมทั้งกระบวนการติดตามตรวจสอบ การระบุสาเหตุของปัญหา มาตรการแก้ ไข และมาตรการทางวินัยต่อ
ผู้ที่รับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบัติบังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เน้นย�้ำให้ฝ่ายบริหารแก้ ไขการด�ำเนินงาน
ตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบอย่างจริงจัง และรายงานความคืบหน้า ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำ

นายสิงหะ นิกรพันธุ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วย
กรรมการจ�ำนวน 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 2 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธาน
คณะกรรมการสรรหาฯ
ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร โดยมีการประชุม
รวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องส�ำคัญตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ด้านสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาฯ สนับสนุนคณะกรรมการธนาคารในการก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของธนาคารและผู้บริหารระดับสูง ก�ำหนดโครงสร้างและนโยบาย
การจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงพิจารณาจ�ำนวนค่าตอบแทนที่ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนดูแลพนักงานทุกระดับชั้นให้ ได้รับผลตอบแทน
ที่เหมาะสม นอกจากนี้ ก�ำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยได้พิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้อง และการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว
คณะกรรมการสรรหาฯ ด�ำเนินการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร โดยค�ำนึงถึงคุณสมบัติ
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ โดยให้ความส�ำคัญกับขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลผู้ ได้รับการเสนอชื่อก่อนน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติและขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในกรณี
เสนอชื่อบุคคลมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ นอกจากนี้ ด�ำเนินการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
และผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารโดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมของภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมาย

ด้านบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการสรรหาฯ ด�ำเนินการทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร ให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับ
บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักเกณฑ์ตามโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแล
กิจการตามมาตรฐานสากล เช่น ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard)
คณะกรรมการสรรหาฯ ช่วยเหลือคณะกรรมการธนาคารในการก�ำกับดูแลธนาคารเพื่อให้การปฏิบัติงาน และการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารเป็นไปตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารและเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน
จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคลส�ำหรับปี 2558 ทบทวนนโยบาย หลักการ
และแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจนเสนอแนะข้อก�ำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการและจริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งพิจารณาแนวปฏิบัติ
ในเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อน�ำแนวปฏิบัติต่างๆ มาปรับใช้กับธนาคารอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการสรรหาฯ ด�ำเนินการทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น และดูแลให้มีการเผยแพร่นโยบายต่อพนักงานและสาธารณชนให้รับทราบ
จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นในภาพรวมของธนาคาร ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารเข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน
คอร์รัปชั่น รวมทั้งให้มีการให้ความรู้ด้านคอร์รัปชั่นให้แก่กรรมการใหม่ และพนักงานใหม่เป็นประจ�ำ
คณะกรรมการสรรหาฯ มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ธนาคารได้ ให้ความส�ำคัญและมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับ
การด�ำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี อันจะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ธนาคารสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและเป็นองค์กรที่มีความยั่งยืนตลอดไป

นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการธนาคาร
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคาร เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะของธนาคาร และงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน
ที่ปรากฎในรายงานประจ�ำปี โดยงบการเงินดังกล่าวส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยใช้นโยบาย
การบัญชีที่เหมาะสมตามหลักความระมัดระวังและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจและประมาณการตามความจ�ำเป็นอย่างรอบคอบและ
สมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบ
และให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีและด�ำรงไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการก�ำกับดูแลที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของธนาคาร และป้องกันความเสี่ยง
จากการด�ำเนินงานที่มีสาระส�ำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งสิ้น เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในและการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างครบถ้วน เพียงพอและเหมาะสม
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฎไว้ ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว
คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของธนาคารมีความเพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนสามารถสร้างความเชื่อมั่น
อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของธนาคารและงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บุญทักษ์ หวังเจริญ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
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การวิเคราะห์และค�ำอธิบาย
ของฝ่ายจัดการ
บทสรุปผู้บริหาร
ปี 2558 เป็นอีกปีที่ท้าทายจากผลของภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำ�นวย อย่างไรก็ตาม ธนาคารทหารไทยยังคงมีผลการดำ�เนินงานที่ดี ซึ่งเป็นผลจาก
รากฐานอันแข็งแกร่งที่ได้วางไว้ ในช่วง Transformation หรือการเปลี่ยนแปลงองค์กร โดยนอกเหนือจากการสร้างรายได้ ธนาคารยังคงให้ความสำ�คัญ
กับการดูแลคุณภาพสินทรัพย์และความเพียงพอของเงินกองทุน ทั้งนี้ ก็เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารจะสร้างการเติบโตที่มีคุณภาพและผลตอบแทนที่ยั่งยืน
ให้กับผู้ถือหุ้น
ผลการดำ�เนินงานพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยกำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนหักสำ�รองฯ เติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ร้อยละ 19.7
แม้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยจะเป็นขาลงในปี 2558 แต่ธนาคารทหารไทยก็สามารถเพิ่มรายได้ดอกเบี้ยสุทธิได้ที่ร้อยละ 7.5 เป็นผลจากการบริหารต้นทุน
ทางการเงินที่ดีและการเติบโตของสินเชื่อคุณภาพ ส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งที่ร้อยละ 22.4 ปัจจัยหนุนหลักมาจากรายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 36.4 จึงทำ�ให้รายได้จากการดำ�เนินงานรวมปรับตัวดีขึ้นที่ร้อยละ 11.7 ขณะเดียวกันค่าใช้จ่าย
ในการดำ�เนินงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 4.4 ส่งผลให้กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนหักสำ�รองฯ เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 16,937 ล้านบาท หรือขยายตัวได้ร้อยละ 19.7
อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ก็ปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน โดยอยู่ที่ร้อยละ 49.2 จากร้อยละ 52.6 ในปี 2557 ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการที่ดีของ
ธนาคารในการสร้างรายได้และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
เงินฝากเติบโตอย่างมีคุณภาพ ขณะที่การขยายสินเชื่อเป็นไปอย่างระมัดระวัง
การเติบโตของเงินฝากและสินเชื่อเป็นไปตามเป้าหมายของธนาคาร โดยการเติบโตของเงินฝากที่ร้อยละ 12.8 เป็นการขยายตัวจากทุกกลุ่มลูกค้า
โดยผลิตภัณฑ์หลักอย่าง No Fixed และ ME ยังคงขยายตัวได้ตามแผน เช่นเดียวกับเงินฝากเพื่อการทำ�ธุรกรรม หรือ Transactional account ที่ขยายตัว
ได้ร้อยละ 10.3 อย่างไรก็ดี การขยายตัวของสินเชื่อเป็นไปอย่างระมัดระวัง โดยเติบโตได้ที่ร้อยละ 9.5 เป็นการเติบโตจากทุกกลุ่มลูกค้าเช่นกัน
ดูแลคุณภาพสินทรัพย์อย่างใกล้ชิด
อุตสาหกรรมธนาคารไทยเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อด้อยคุณภาพซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ธนาคารทหารไทยดำ�เนินการดูแลคุณภาพ
สินทรัพย์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งดูแลระดับการรองรับความเสี่ยงให้มีความแข็งแกร่ง โดย ณ สิ้นปี 2558 ธนาคารมีสินเชื่อด้อยคุณภาพทั้งสิ้น 20,473
ล้านบาท เทียบกับ 18,093 ล้านบาท ในปี 2557 สำ�หรับอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อยละ 2.99 จากร้อยละ 2.85 ในปีก่อนหน้า
ทั้งนี้ ธนาคารได้ตั้งสำ�รองเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับแนวโน้มสินเชื่อด้อยคุณภาพและเพื่อจำ�กัดความเสี่ยงขาลง ส่งผลให้อัตราส่วนสำ�รองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ
อยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ร้อยละ 142
หลังการตั้งสำ�รองฯ จำ�นวน 5,479 ล้านบาท ธนาคารทหารไทยมีกำ�ไรสุทธิเป็นจำ�นวน 9,333 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น
(ROE) ที่ร้อยละ 12.9
ตาราง 1: กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนหักสำ�รองฯ

ตาราง 2: กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นธนาคาร

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

16,937
14,409

9,539

9,333

ปี 2557

ปี 2558

14,155
5,738

ปี 2556
หมายเหตุ: งบการเงินรวม

116

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2556
หมายเหตุ: งบการเงินรวม

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2558

บทวิเคราะห์ผลประกอบการ
ผลการดำ�เนินงานหลักรอบ 12 เดือนยังคงปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้า ทั้งการสร้างรายได้และการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำ�เนินงานยังคงเป็นไป
ในทิศทางที่ดี ทั้งนี้ รายละเอียดโครงสร้างรายได้และคำ�อธิบายผลการดำ�เนินงานอื่นๆ อยู่ในส่วนถัดไป
ตาราง 3: งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้จากการดำ�เนินงานอื่นๆ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
รวมรายได้จากการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายมิใช่ดอกเบี้ย
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับงวด
กำ�ไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย
กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นธนาคาร
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
กำ�ไรต่อหุ้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)

ปี 2558
36,430
13,210
23,220
9,712
1,891
7,821
2,409
10,230
33,450
16,467
5,479
11,504
2,153
9,351
18
9,333
37
9,389
0.2134

ปี 2557
35,848
14,253
21,595
7,874
2,140
5,734
2,624
8,358
29,953
15,774
3,437
10,742
1,190
9,552
13
9,539
1
9,552
0.2185

เปลี่ยนแปลง
582
-1,043
1,625
1,838
-249
2,087
-215
1,872
3,497
693
2,042
762
963
-201
5
-206
36
-163
-0.0051

เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
1.6%
-7.3%
7.5%
23.3%
-11.6%
36.4%
-8.2%
22.4%
11.7%
4.4%
59.4%
7.1%
80.9%
-2.1%
38.5%
-2.2%
3600.0%
-1.7%
-2.3%

หมายเหตุ: งบการเงินรวม

1. โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของธนาคารประกอบด้วย รายได้จากดอกเบี้ย รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ และรายได้จากการดำ�เนินงานอื่น โดยในปี 2558
ธนาคารมีรายได้รวมทั้งหมด 48,551 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 46,346 ล้านบาท ในปี 2557 ทั้งนี้ รายได้ดอกเบี้ยเป็นแหล่งรายได้ที่ใหญ่ที่สุด หรือคิดเป็น
ร้อยละ 75.0 ของรายได้ทง้ั หมด ตามมาด้วยรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการ ซึง่ มีสดั ส่วนร้อยละ 20.0 และรายได้จากการดำ�เนินงานอืน่ คิดเป็นร้อยละ 5.0
รายละเอียดตามที่แสดงในตารางที่ 4
ตาราง 4: โครงสร้างรายได้
หน่วย : ล้านบาท
รายได้จากการดำ�เนินงานอื่น

รายได้ดอกเบี้ย

45,243
6.2%
16.8%

46,346
5.7%
17.0%

48,551
5.0%
20.0%

77.0%

77.3%

75.0%

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2556
หมายเหตุ: งบการเงินรวม

การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
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2. รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 มาอยู่ที่ 36,430 ล้านบาท จาก 35,848 ล้านบาท ในปี 2557 ทั้งนี้ แม้ว่าอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
รายได้จะลดลงตามทิศทางดอกเบี้ยขาลงในปี 2558 แต่การเติบโตอย่างดีของสินเชื่อคุณภาพช่วยหนุนรายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ลดลงร้อยละ 7.3 มาอยู่ที่ 13,210 ล้านบาท จาก 14,253 ล้านบาท แม้ว่าเงินฝากจะขยายตัวก็ตาม ทั้งนี้ เป็นผลจากต้นทุนทางการเงิน
ที่ลดลงในปี 2558
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ จึงเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 มาอยู่ที่ 23,220 ล้านบาท จาก 21,595 ล้านบาท ในปี 2558 จากผลของการเติบโตของสินเชื่อ และต้นทุน
ทางการเงินที่ได้รับการบริหารจัดการอย่างดี
ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อยละ 2.99 จากร้อยละ 2.95 ในปี 2557 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของธนาคาร
ตาราง 5: รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
รายได้ดอกเบี้ย

ตาราง 6: ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ ต้นทุนเงินฝาก
และส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

20,822

14,004
ปี 2556
หมายเหตุ: งบการเงินรวม

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้
ต้นทุนเงินฝาก
ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย

36,430

35,848

34,826

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

5.34%
21,595

14,253
ปี 2557

ตาราง 7: รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้ดอกเบี้ย
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้สินเชื่อ
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินนำ�ส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
อื่นๆ
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

4.90%

4.70%

2.95%

2.99%

2.09%

1.83%

ปี 2557

ปี 2558

23,220
3.12%
13,210

2.19%

ปี 2558

ปี 2556
หมายเหตุ: งบการเงินรวม

ปี 2558
36,430
2,037
274
2,148
31,588
383
13,210
8,163
882
2,829
1,326
7
3
23,220

ปี 2557
35,848
2,229
289
2,658
30,210
462
14,253
9,142
1,054
2,669
1,369
14
5
21,595

เปลี่ยนแปลง
582
-192
-15
-510
1,378
-79
-1,043
-979
-172
160
-43
-7
-2
1,625

เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
1.6%
-8.6%
-5.2%
-19.2%
4.6%
-17.1%
-7.3%
-10.7%
-16.3%
6.0%
-3.1%
-50.0%
-40.0%
7.5%

หมายเหตุ: งบการเงินรวม
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ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2558

3. รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.4 มาอยู่ที่ 10,230 ล้านบาท จาก 8,358 ล้านบาท ในรอบ 12 เดือน ปี 57 ปัจจัยสำ�คัญมาจากการเติบโตที่
แข็งแกร่งของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ โดยในปี 2558 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.4 จาก 5,734 ล้านบาท
มาอยู่ที่ 7,821 ล้านบาท เป็นผลจากทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย กล่าวคือ รายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.3 จากค่าธรรมเนียมการขาย
กองทุนรวม ประกัน และค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ ขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการลดลงร้อยละ 11.6
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 4.4 มาอยู่ที่ 16,467 ล้านบาท จาก 15,774 ล้านบาท ในปี 2557 สาเหตุหลักคือ 1) ค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน
ตามการปรับเพิ่มของค่าตอบแทนพนักงาน 2) ค่าใช้จ่ายด้านอาคารและอุปกรณ์ เป็นผลจากค่าเช่าพื้นที่สาขาและค่าใช้จ่ายซ่อมบำ�รุงที่เพิ่มขึ้น และ
3) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่มากจากค่าเช่า computer software ตามรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 11
อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ (Cost to income ratio) ลดลงจากร้อยละ 52.6 มาอยู่ที่ร้อยละ 49.2 การปรับตัวดีขึ้นของอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้สะท้อน
ให้เห็นถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในการสร้างรายได้และการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของธนาคาร
ตาราง 9: อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้

ตาราง 8: รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายจ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

9,712
7,611

7,874
5,734

5,579

2,140

2,032
ปี 2556
หมายเหตุ: งบการเงินรวม

ปี 2557

50.5%

7,821

52.6%

49.2%

ปี 2557

ปี 2558

1,891
ปี 2558

ตาราง 10: รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัล และค้ำ�ประกัน
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ-สุทธิ
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กำ�หนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย์
รายได้เงินปันผลรับ
รายได้จากการดำ�เนินงานอื่นๆ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

ปี 2556
หมายเหตุ: งบการเงินรวม

ปี 2558
9,712
543
9,169
1,891
7,821
1,701
-16
181
152
40
351
10,230

ปี 2557
7,874
394
7,480
2,140
5,734
1,991
-51
193
183
55
252
8,358

เปลี่ยนแปลง
1,838
149
1,689
-249
2,087
-290
n.a
-12
-31
-15
99
1,872

เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
23.3%
37.8%
22.6%
-11.6%
36.4%
-14.6%
n.a.
-6.2%
-16.9%
-27.3%
39.3%
22.4%

หมายเหตุ: งบการเงินรวม
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ตาราง 11: ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
(หน่วย: ล้านบาท)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ขาดทุนจากการลดค่าทรัพย์สินรอการขาย (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการลดค่าทรัพย์สินอื่น
สำ�รองประมาณการหนี้สินอื่น (กลับรายการ)
อื่นๆ		
รวมค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานอื่นๆ

ปี 2558
8,169
42
3,130
1,282
-7
125
14
3,712
16,467

ปี 2557
8,048
38
3,003
1,198
23
80
36
3,348
15,774

เปลี่ยนแปลง
121
4
127
84
-30
45
-22
364
693

เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
1.5%
10.5%
4.2%
7.0%
-130.4%
56.3%
-61.1%
10.9%
4.4%

หมายเหตุ: งบการเงินรวม

4. สำ�รองหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ธนาคารดำ�เนินการตั้งสำ�รองฯ ด้วยความระมัดระวังมาโดยตลอด สะท้อนให้เห็นได้จากเงินสำ�รองฯ ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยอยู่ที่ 5,479 ล้านบาท
ในปี 2558 เทียบกับ 3,437 ล้านบาท ในปี 2557 ซึ่งการตั้งสำ�รองฯ ที่สูงขึ้นนั้นก็เพื่อจำ�กัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างช้าๆ
และเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะ NPL ในปี 2558
โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 อัตราส่วนสำ�รองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage ratio) ยังคงอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ร้อยละ 142 ตามงบการเงินรวม
และตามงบเฉพาะธนาคาร ถือเป็นหนึ่งในธนาคารที่มีอัตราส่วนสำ�รองฯ ที่สูงที่สุด
ตาราง 12: อัตราส่วนการตั้งสำ�รองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ
*งบเฉพาะธนาคาร

140%

142%

157%*

142%*

ปี 2556
ปี 2557
หมายเหตุ: งบการเงินรวมและงบเฉพาะธนาคาร

ปี 2558

147%*

120

157%

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2558

ตาราง 13: โครงสร้างสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้

บทวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
ธนาคารทหารไทยคอยดูแลคุณภาพสินเชื่ออย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งรักษา
สภาพคล่องและความเพียงพอของฐานะเงินทุนให้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง
คำ�อธิบายสถานะทางการเงินในประเด็นหลักๆ มีดังต่อไปนี้
5. สินทรัพย์และคุณภาพสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ
838,937 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
โดยการเพิ่มขึ้นมาจากการขยายตัวของเงินให้สินเชื่อและรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน
ในส่วนของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ เงินให้สินเชื่อยังคงมีสัดส่วนที่ใหญ่
ที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 73.3 ของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ทั้งหมด
ถัดมาคือรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ซึง่ มีสดั ส่วนเป็นร้อยละ 13.6
และเงินลงทุนในตราสารหนี้ เป็นสัดส่วนร้อยละ 13.1

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

เงินลงทุนในตราสารหนี้

73.0%

72.3%

73.3%

14.0%
13.0%

14.6%
13.1%

13.1%
13.6%

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2556
หมายเหตุ: งบการเงินรวม

สินเชื่อ

เงินให้สินเชื่อ: ณ 31 ธันวาคม 2558 เงินให้สินเชื่อรวม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) ตามงบการเงินรวม มีจำ�นวน 580,776 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
สินเชื่อคุณภาพของธนาคารขยายตัวได้ร้อยละ 9.4 จากปี 2557 มาอยู่ที่ 560,303 ล้านบาท โดยมาจากสินเชื่อเอสเอ็มอีขนาดกลาง (เติบโตร้อยละ
25.6) สินเชื่อลูกค้ารายย่อย (เติบโตร้อยละ 18.3) และสินเชื่อลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ (เติบโตร้อยละ 3.7) ขณะที่สินเชื่อเอสเอ็มอีขนาดเล็กคงตัว
ทั้งนี้ ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่เปราะบาง การขยายตัวของเงินให้สินเชื่อเป็นไปตามเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดและนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง
เมื่อพิจารณาตามประเภทผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้แก่ เงินให้กู้ยืมที่มีกำ�หนดระยะเวลาและตั๋วสัญญาใช้เงิน สินเชื่อเงินเบิกเกินบัญชี และสินเชื่อเพื่อธุรกิจต่างประเทศ
พบว่ามีสดั ส่วนเป็นร้อยละ 55.7 ร้อยละ 24.1 และร้อยละ 13.8 ของสินเชือ่ รวม ตามลำ�ดับ ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2558 เมือ่ เทียบกับ ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2557
สินเชื่อระยะยาวและเงินเบิกเกินบัญชีเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำ�หรับลูกค้าธุรกิจเติบโตขึ้นร้อยละ 13.0 จากปีก่อน สำ�หรับสินเชื่อลูกค้ารายย่อยยังคง
ขยายตัวได้ดีจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและบัตรเครดิตที่ร้อยละ 25.6 และร้อยละ 6.3 ในขณะที่สินเชื่อเพื่อธุรกิจต่างประเทศสำ�หรับลูกค้าธุรกิจขยายตัว
ร้อยละ 4.6 จากปีก่อนหน้า
ตาราง 14: โครงสร้างสินเชื่อแบ่งตามกลุ่มลูกค้า
รายย่อย

ผู้ประกอบการขนาดเล็ก

ผู้ประกอบการขนาดกลาง

ตาราง 15: โครงสร้างสินเชื่อแบ่งตามผลิตภัณฑ์
ธุรกิจขนาดใหญ่

17.5%

18.1%

19.6%

20.0%

18.2%

15.5%

16.4%

18.2%

21.8%

46.1%

45.5%

43.2%

ปี 2556
ปี 2557
หมายเหตุ: งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ปี 2558

อื่นๆ

Trade Finance

OD

Loan และ RPN

5.8%
15.4%

6.5%
14.4%

6.4%
13.8%

27.4%

27.0%

24.1%

51.4%

52.0%

55.7%

FY2013
FY2014
หมายเหตุ: งบการเงินเฉพาะธนาคาร

FY2015

ธนาคารแบ่งกลุ่มลูกค้า ดังนี้
(1) สินเชื่อกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่: สินเชื่อซึ่งให้แก่ลูกค้าธุรกิจที่มีรายได้รวมต่อปีตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป
(2) สินเชื่อกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง: สินเชื่อซึ่งให้แก่ลูกค้าธุรกิจที่มีรายได้รวมต่อปีมากกว่า 50 ล้านขึ้นไป แต่น้อยกว่า 500 ล้านบาท
(3) สินเชือ่ กลุม่ ผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดเล็ก: สินเชือ่ ซึง่ ให้แก่ลกู ค้าธุรกิจทีม่ รี ายได้รวมต่อปีนอ้ ยกว่า 50 ล้านบาท รวมถึงบุคคลธรรมดาทีป่ ระกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว (Owner operator)
(4) สินเชื่อกลุ่มธุรกิจรายย่อย: เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าบุคคล
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สินเชื่อด้อยคุณภาพและอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ: ณ 31 ธันวาคม 2558 สินเชื่อด้อยคุณภาพตามงบการเงินรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2
มาอยู่ที่ 20,473 ล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ (รวมรายการสินเชื่อระหว่างธนาคาร) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อยละ 2.99 จากร้อยละ 2.85
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 ซึ่งแนวโน้มของสินเชื่อด้อยคุณภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ ไทย
ทรัพย์สินรอการขาย และอัตราส่วนทรัพย์สินรอการขายต่อสินทรัพย์รวม: ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ ลดลงร้อยละ 35.1 จากปี 2557
มาอยู่ที่ 1,207 ล้านบาท โดยอัตราส่วนทรัพย์สินรอการขายต่อสินทรัพย์รวมของธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 0.14 ลดลงจากร้อยละ 0.23 ณ เดือน 2557
เป็นไปตามแผนงานธนาคาร
ตาราง 16: สินเชื่อด้อยคุณภาพและอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ

ตาราง 17: ทรัพย์สินรอการขายและอัตราส่วนทรัพย์สินรอการต่อสินทรัพย์รวม

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ทรัพย์สินรอการขาย

อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ
สินเชื่อด้อยคุณภาพ
*อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ (งบเฉพาะธนาคาร)

22,421
3.87%

18,093
2.85%

20,473
2.99%

1,897

อัตราส่วนทรัพย์สินรอการขายต่อสินทรัพย์รวม

1,860
1,207

3.84%*

2.99%*

0.25%

0.23%

0.14%

ปี 2556
ปี 2557
หมายเหตุ: งบการเงินรวมและงบเฉพาะธนาคาร

ปี 2558

ปี 2556
หมายเหตุ: งบการเงินรวม

ปี 2557

ปี 2558

3.58%*

6. หนี้สินและสภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 หนี้สินรวมตามงบการเงินรวมอยู่ที่ 762,339 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้
การเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักจากการขยายตัวของเงินรับฝาก ขณะที่รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และเงินกู้ยืมลดลง
เงินฝาก: ณ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากรวมมีจำ�นวน 644,694 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.8 จากเดือนธันวาคม ปี 2557 การเติบโตมีสาเหตุหลัก
มาจากการเพิ่มของบัญชีเงินฝากไม่ประจำ� (No Fixed) และเงินฝากไม่ประจำ� ME (53 พันล้านบาท หรือร้อยละ 29.6) บัญชี CASA เติบโตเช่นกันที่
22 พันล้านบาท หรือร้อยละ 10.4 ในขณะที่บัญชีเงินฝากประจำ�ลดลง 4 พันล้านบาท หรือร้อยละ 2.3
บัญชีเงินฝากเพื่อการทำ�ธุรกรรม (Transactional accounts) ยังคงเติบโตได้ตามเป้าหมาย โดยผลิตภัณฑ์ TMB One Bank สำ�หรับลูกค้าธุรกิจ
เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งถึงร้อยละ 68.2 หรือจำ�นวน 21 พันล้านบาท จากเดือนธันวาคม 2557 สำ�หรับ TMB All Free ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนมีนาคม
(เป็นผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่ปรับปรุงมาจากผลิตภัณฑ์เงินฝาก No Fee และ Free Flow สำ�หรับลูกค้ารายย่อย) ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และขยายตัวได้ดี
และมีจำ�นวน 16 พันล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ: มีจำ�นวน 36,217 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 50.2 จากปี 2557 ทัง้ นี้ เป็นไปตามการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร
เงินกู้ยืม: มีจำ�นวน 30,184 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.7 การลดลงดังกว่าเป็นผลจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนขั้นที่ 2 (จำ�นวน 8
พันล้านบาท ในเดือนเมษายน) และการลดลงจากตั๋วชำ�ระเงินที่ครบกำ�หนด (จำ�นวน 0.6 พันล้านบาท) หักลบด้วยการออกหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
หลักประกันสกุลเงินหยวนเป็นจำ�นวน 600 ล้านหยวน ในเดือนมีนาคม
สภาพคล่อง: ธนาคารยังคงรักษาความแข็งแกร่งของสภาพคล่อง ด้วยการคงสัดส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องและมีความเสี่ยงต่ำ�เป็นสัดส่วนที่สูง โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 ตามงบการเงินรวม ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่อง (เงินสด, รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และเงินลงทุนระยะสั้น) คิดเป็นร้อยละ
23.9 ของสินทรัพย์รวม เทียบกับร้อยละ 24.9 ณ เดือนธันวาคม 2557 โดยสินทรัพย์สภาพคล่องประกอบด้วยเงินสด ร้อยละ 2.1 รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน ร้อยละ 13.8 และเงินลงทุนระยะสั้น ร้อยละ 8.0
สำ�หรับอัตราส่วนหนี้สินต่อเงินฝากของธนาคารและบริษัทย่อยอยู่ที่ร้อยละ 90.1 ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 92.8 ณ เดือนธันวาคม 2557 การลดลง
ดังกล่าวเป็นผลมาจากการเติบโตของเงินรับฝากที่สูงกว่าการเติบโตของสินเชื่อ
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ตาราง 18: อัตราส่วนสินเชื่อรวมต่อเงินฝากรวม

94.3%

ปี 2556
หมายเหตุ: งบการเงินรวม

92.8%

ปี 2557

90.1%

ปี 2558

7. ส่วนของผู้ถือหุ้นและความเพียงพอของเงินกองทุน
ส่วนของผู้ถือหุ้น: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมอยู่ที่ 76,598 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 จากเดือนธันวาคม 2557
เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของผลกำ�ไรจากการดำ�เนินงานในระหว่างปี
ความเพียงพอของเงินกองทุน: อัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสีย่ ง (CAR) อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 16.7 ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 18.3 ณ สิน้ เดือนธันวาคม
2557 การลดลงดังกล่าวเป็นผลมาจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิในเดือนเมษายน จำ�นวน 8 พันล้านบาท ขณะที่เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CET 1) และเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1) อยู่ที่ร้อยละ 11.3 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.0 ในปีก่อนหน้า ในภาพรวม
ธนาคารยังคงรักษาระดับเงินกองทุนให้อยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ�ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำ�หนดไว้ที่ร้อยละ 8.5 ร้อยละ 4.5 และร้อยละ 6.0
ของ CAR, CET1 และ Tier 1 ตามลำ�ดับ
สำ�หรับช่วงต่อไป ธนาคารตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาการเติบโตของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็จะยังคงให้ความสำ�คัญกับการดูแล
คุณภาพสินทรัพย์ พร้อมทั้งรักษาระดับอัตราส่วนสำ�รองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพและระดับเงินกองทุนให้อยู่ในระดับสูงต่อไป
ตาราง 19: อัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยงและเกณฑ์ขั้นต่ำ�ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
อัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยง

เกณฑ์ขั้นต่ำ�ของธนาคารแห่งประเทศไทย

18.3%
15.9%

ตาราง 20: อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเกณฑ์ขั้นต่ำ�ของธนาคารแห่งประเทศไทย
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1

11.0%

11.3%

6.0%

6.0%

ปี 2556
ปี 2557
หมายเหตุ: งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ปี 2558

16.7%

10.6%

6.0%

8.5%

8.5%

8.5%

ปี 2556
หมายเหตุ: งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ปี 2557

ปี 2558

เกณฑ์ขั้นต่ำ�ของธนาคารแห่งประเทศไทย

(สำ�หรับการเปิดเผยข้อมูลความเพียงพอของเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel III, Pillar III สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tmbbank.com
หน้า webpage นักลงทุนสัมพันธ์)

การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
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การจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ
ตารางด้านล่างแสดงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารทหารไทย โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ส,
มูดี้ส์ อินเวสท์เตอร์ และฟิช เรทติ้งส์ ณ สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2558 และ 2557
สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ส		

ธันวาคม 2558

สกุลเงินต่างประเทศ			
Long-Term Counterparty		
BBBShort-Term Counterparty		
A-3
Senior Unsecured		
BBBStand-Alone Credit Profile (SACP)		
bb+
			
แนวโน้ม		
Stable

ธันวาคม 2557			
BBBA-3
BBBbb+
Stable

(ปรับเพิ่มอันดับในเดือนพฤศจิกายน 2556)

			
มูดี้ส์		

ธันวาคม 2558

สกุลเงินต่างประเทศ			
Bank Deposits		
Baa2/P-2
Baseline Credit Assessment		
ba2
Adjusted Baseline Credit Assessment		
ba2
Senior Unsecured MTN		
(P)Baa2
			
แนวโน้ม		
Stable

ธันวาคม 2557
Baa2/P-2
ba2
ba2
(P)Baa2
Stable

(ปรับเพิ่มอันดับในเดือนกันยายน 2557)

		
ฟิทช์ เรทติ้งส์		

ธันวาคม 2558

สกุลเงินต่างประเทศ			
Long-Term IDR 		
BBBShort-Term IDR 		
F3
Senior Unsecured 		
BBBViability Rating 		
bbbSupport Rating 		
3
Support Rating Floor 		
BB+
			
ภายในประเทศ		
Long-Term		
A+ (tha)
Short-Term		
F1 (tha)
Subordinated Debt		
A (tha)
			
แนวโน้ม		
Stable
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ธันวาคม 2557
BBBF3
BBBbbb3
BB+
A+ (tha)
F1 (tha)
A (tha)
Stable
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รายงานของ
ผู้สอบบัญชี
และงบการเงิน

หน้านี้ปล่อยว่างไว้โดยเจตนา
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รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารของธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มธนาคาร) และของ
เฉพาะธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ธนาคาร) ตามล�ำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะธนาคาร งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะธนาคาร ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อ
ให้ ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบ
ที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงิน
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและ
การน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ ในการแสดง
ความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะธนาคารของกลุ่มธนาคารและ
ธนาคาร ตามล�ำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะธนาคาร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะธนาคาร ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่องอื่น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารของธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ตามล�ำดับ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

ชาญชัย สกุลเกิดสิน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 6827
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
กรุงเทพมหานคร
17 กุมภาพันธ์ 2559
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ธนาคารทหารไทย
ด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จากัจ�ำกั
ด (มหาชน)
และบริษและบริ
ัทย่อย ษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ
น
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก รายได้รอตัดบัญชี
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวมเงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
ทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สทุ ธิ
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้อื่นสุทธิ
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุ

9, 36.2
10
11, 36.2
12
13, 36.2

13.4, 15, 36.2
13.7

16
17
18
19
20, 36.2
21, 36.2

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม
2558
2557

(พันบาท)
17,290,402
115,758,178
11,944,900
12,250,311
98,260,036
8

16,427,953
113,096,814
22,689,700
10,875,999
110,859,350
8

17,289,833
114,957,730
11,944,900
12,250,311
95,470,360
3,331,428

16,427,874
112,426,118
22,689,700
10,875,999
108,785,569
3,229,428

580,867,827
1,068,312
581,936,139
(91,694)
(28,844,706)
(180,558)
552,819,181
10,913
1,207,101
10,291,853
1,238,552
2,044,523
11,325,343
4,495,980
838,937,281

530,446,525
1,068,201
531,514,726
(86,162)
(28,252,268)
(109,818)
503,066,478
15,095
1,860,150
10,672,208
1,002,878
2,065,370
12,973,198
3,577,057
809,182,258

580,836,479
1,068,312
581,904,791
(91,694)
(28,821,032)
(180,558)
552,811,507
10,913
1,207,101
10,266,657
1,173,917
2,032,134
11,066,170
4,420,344
838,233,305

530,403,628
1,068,201
531,471,829
(86,162)
(28,224,616)
(109,818)
503,051,233
15,095
1,817,253
10,645,551
937,812
2,057,586
12,188,199
3,432,069
808,579,486

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ธนาคารทหารไทย

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม
2558
2557

(พันบาท)

หนี้สิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สนิ จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
หนี้สนิ ทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนี้สนิ ตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยมื สุทธิ
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
ประมาณการหนี้สนิ จากการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ประมาณการหนี้สนิ ผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี้สนิ อื่น
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สนิ อื่น
รวมหนี้สิน

22, 36.2
23, 36.2

644,693,924
36,216,663
3,008,198
11,944,900
298,869
12,141,438
30,183,564
10,913
5,998,333
1,492,439
542,453
6,988,253
8,818,971
762,338,918

571,625,314
72,716,662
3,145,176
22,689,700
183,337
10,171,992
36,249,255
15,095
5,998,333
1,534,712
534,751
5,636,688
8,888,207
739,389,222

644,729,505
36,216,663
3,008,198
11,944,900
298,869
12,141,438
30,183,564
10,913
5,998,333
1,471,505
542,423
6,983,792
8,705,973
762,236,076

571,720,372
72,716,662
3,145,176
22,689,700
183,337
10,171,992
36,249,255
15,095
5,998,333
1,513,303
529,490
5,629,503
8,673,907
739,236,125

41,903,302

41,903,302

41,903,302

41,903,302

30
30

41,562,025
236,181
3,959,690

41,494,826
157,690
4,164,566

41,562,025
236,181
3,927,758

41,494,826
157,690
4,116,641

32, 33

1,710,000
29,023,338
76,491,234
107,129
76,598,363
838,937,281

1,250,000
22,637,090
69,704,172
88,864
69,793,036
809,182,258

1,710,000
28,561,265
75,997,229
75,997,229
838,233,305

1,250,000
22,324,204
69,343,361
69,343,361
808,579,486

24
10
25, 36.2
8, 36.2
26
27
28
29, 36.2

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 44,108,738,479 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.95 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 43,749,499,615 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.95 บาท
(31 ธันวาคม 2557: หุ้นสามัญ 43,678,764,288 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.95 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของธนาคาร
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

นายบุ
ญทักษ์ หวังเจริญ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
นายรั
งสรรค์ ศรีวรศาสตร์
ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ
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ธนาคารทหารไทย
ด (มหาชน)
ษัทย่อย
ธนาคารทหารไทย
จากัด จ�ำกั
(มหาชน)
และบริษัทย่อและบริ
ย
งบก�ำไรขาดทุ
น
และก�ำไรขาดทุ
น
เบ็
ด
เสร็
จ
อื
่
น
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

(พันบาท)
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพือ่ ค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
กาไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายได้จากการดาเนินงานอื่นๆ
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
อื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่นๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

36.1, 39
36.1, 40
36.1, 41
36.1, 41
42
43
44
36.1

36.3
36.3

36.1, 45
36.1, 46
19

36,429,927
13,209,941
23,219,986
9,712,001
1,890,925
7,821,076
1,701,220
(15,533)
180,638
542,954
33,450,341

35,848,295
14,253,242
21,595,053
7,874,418
2,140,092
5,734,326
1,991,435
(51,367)
193,257
490,230
29,952,934

36,393,131
13,210,053
23,183,078
9,089,281
1,780,648
7,308,633
1,701,220
(15,533)
199,781
483,311
32,860,490

35,694,944
14,253,406
21,441,538
7,341,024
2,049,027
5,291,997
1,991,435
(51,367)
550,244
420,998
29,644,845

8,169,475
41,542
3,129,663
1,282,041
3,844,572
16,467,293
5,478,950
11,504,098
2,152,755
9,351,343

8,047,621
37,834
3,003,243
1,198,474
3,486,900
15,774,072
3,436,748
10,742,114
1,190,505
9,551,609

7,958,599
41,183
3,073,052
1,280,148
3,719,884
16,072,866
5,516,680
11,270,944
2,087,126
9,183,818

7,835,472
37,473
2,948,441
1,195,282
3,360,011
15,376,679
3,801,349
10,466,817
1,023,673
9,443,144

(30,198)
30,535

61,240
-

(10,206)
30,535

20,381
-

(67)
270

(12,248)
48,992

(4,066)
16,263

(4,076)
16,305

(48,889)

(60,506)

(48,889)

(60,506)

95,162

-

95,253

-

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
กาไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

19

รายการที่ต้องไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสาหรับ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ต้องไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

19

(9,255)
37,018
37,288
9,388,631

12,101
(48,405)
587
9,552,196

(9,273)
37,091
53,354
9,237,172

12,101
(48,405)
(32,100)
9,411,044

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคารทหารไทย
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขาดทุ
น
และก�ำไรขาดทุ
นเบ็ดเสร็จอื่น
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

(พันบาท)
การแบ่งปันกาไร
ส่วนที่เป็นของธนาคาร
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม
กาไรสาหรับปี

9,333,069
18,274
9,351,343

9,538,876
12,733
9,551,609

9,183,818
9,183,818

9,443,144
9,443,144

การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของธนาคาร
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

9,370,366
18,265
9,388,631

9,539,463
12,733
9,552,196

9,237,172
9,237,172

9,411,044
9,411,044

0.2134
0.2128

0.2185
0.2177

0.2100
0.2094

0.2163
0.2155

47

กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาท)
กาไรต่อหุ้นปรับลด (บาท)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
ประธานกรรมการ

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
ประธานกรรมการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

โอนไปสารองตามกฎหมาย
โอนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รวมเงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่วนทุน

ค่าใช้จ่ายโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบของหุ้นสามัญให้พนักงาน
ออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
เงินปันผลจ่าย

เงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่วนทุน

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่รายงานในปีก่อน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไรสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี

โอนไปสารองตามกฎหมาย
โอนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รวมเงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่วนทุน

ค่าใช้จ่ายโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบของหุ้นสามัญให้พนักงาน
ออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
เงินปันผลจ่าย

เงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่วนทุน

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไรสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี

30.3
30.3
30.3
33

3

30.3
30.3
30.3
33

หมายเหตุ

67,199
67,199
41,562,025

-

41,494,826
41,494,826

68,820
68,820
41,494,826

-

41,426,006

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และชาระแล้ว

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ธนาคารทหารไทย
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

79,053
(562)
78,491
236,181

-

157,690
157,690

77,070
(576)
76,494
157,690

-

81,196

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

93,067
(146,252)
(53,185)
212,651

-

265,836
265,836

155,130
(145,890)
9,240
265,836

-

256,596

(112,850)
3,596,433

(39,111)
(39,111)

3,748,394
3,748,394

(121,332)
3,748,394

(48,405)
(48,405)

3,918,131

82,615

(24,158)
(24,158)

106,773
106,773

106,773

48,992
48,992

57,781

67,991

24,428
24,428

43,563
43,563

43,563

-

43,563

93,067
(146,252)
(53,185)
(112,850)
3,959,690

(38,841)
(38,841)

4,164,566
4,164,566

155,130
(145,890)
9,240
(121,332)
4,164,566

587
587

4,276,071

(หมายเหตุ 30)
(พันบาท)

(หมายเหตุ 31)

ทุนสารองอื่น การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์

(หมายเหตุ 11.4)

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกินทุนจาก
ผลต่างจากการ
ส่วนเกินทุน
การเปลี่ยนแปลง
แปลงค่างบการเงิน
จากการตีราคา
มูลค่าเงินลงทุน
จากการดาเนินงาน
รวมองค์ประกอบอื่น
สินทรัพย์สุทธิ
เผื่อขายสุทธิ
ในต่างประเทศสุทธิ
ของส่วนของเจ้าของ

460,000
1,710,000

-

1,250,000
1,250,000

480,000
1,250,000

-

770,000

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

(2,624,884)
(2,624,884)
(460,000)
112,850
29,023,338

9,333,069
76,138
9,409,207

22,637,090
(50,925)
22,586,165

(1,747,101)
(1,747,101)
(480,000)
121,332
22,637,090

9,538,876
9,538,876

15,203,983

ยังไม่ได้จัดสรร

กาไรสะสม

93,067
(562)
(2,624,884)
(2,532,379)
76,491,234

9,333,069
37,297
9,370,366

69,704,172
(50,925)
69,653,247

155,130
(576)
(1,747,101)
(1,592,547)
69,704,172

9,538,876
587
9,539,463

61,757,256

รวมส่วนของ
ธนาคาร

107,129

18,274
(9)
18,265

88,864
88,864

88,864

12,733
12,733

76,131

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มี
อานาจควบคุม

93,067
(562)
(2,624,884)
(2,532,379)
76,598,363

9,351,343
37,288
9,388,631

69,793,036
(50,925)
69,742,111

155,130
(576)
(1,747,101)
(1,592,547)
69,793,036

9,551,609
587
9,552,196

61,833,387

รวมส่วนของ
เจ้าของ

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

โอนไปสารองตามกฎหมาย
โอนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รวมเงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่วนทุน

ค่าใช้จ่ายโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบของหุ้นสามัญให้พนักงาน
ออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
เงินปันผลจ่าย

เงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่วนทุน

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่รายงานในปีก่อน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไรสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี

โอนไปสารองตามกฎหมาย
โอนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รวมเงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่วนทุน

ค่าใช้จ่ายโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบของหุ้นสามัญให้พนักงาน
ออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
เงินปันผลจ่าย

เงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่วนทุน

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไรสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

30.3
30.3
30.3
33

3

30.3
30.3
30.3
33

หมายเหตุ

67,199
67,199
41,562,025

-

41,494,826
41,494,826

68,820
68,820
41,494,826

-

41,426,006

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และชาระแล้ว

79,053
(562)
78,491
236,181

-

157,690
157,690

77,070
(576)
76,494
157,690

-

81,196

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

93,067
(146,252)
(53,185)
212,651

-

265,836
265,836

155,130
(145,890)
9,240
265,836

-

(112,850)
3,596,433

(39,111)
(39,111)

3,748,394
3,748,394

(121,332)
3,748,394

(48,405)
(48,405)

3,918,131

50,683

(8,165)
(8,165)

58,848
58,848

58,848

16,305
16,305

42,543

67,991

24,428
24,428

43,563
43,563

43,563

-

43,563

(หมายเหตุ 30)

256,596

(หมายเหตุ 31)

ทุนสารองอื่น การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์

(หมายเหตุ 11.4)
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกินทุนจาก
ผลต่างจากการ
ส่วนเกินทุน
การเปลี่ยนแปลง
แปลงค่างบการเงิน
จากการตีราคา
มูลค่าเงินลงทุน
จากการดาเนินงาน
สินทรัพย์สุทธิ
เผื่อขายสุทธิ
ในต่างประเทศสุทธิ

93,067
(146,252)
(53,185)
(112,850)
3,927,758

(22,848)
(22,848)

4,116,641
4,116,641

155,130
(145,890)
9,240
(121,332)
4,116,641

(32,100)
(32,100)

4,260,833

รวมองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของเจ้าของ

460,000
1,710,000

-

1,250,000
1,250,000

480,000
1,250,000

-

770,000

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

(2,624,884)
(2,624,884)
(460,000)
112,850
28,561,265

9,183,818
76,202
9,260,020

22,324,204
(50,925)
22,273,279

(1,747,101)
(1,747,101)
(480,000)
121,332
22,324,204

9,443,144
9,443,144

14,986,829

ยังไม่ได้จัดสรร

กาไรสะสม

93,067
(562)
(2,624,884)
(2,532,379)
75,997,229

9,183,818
53,354
9,237,172

69,343,361
(50,925)
69,292,436

155,130
(576)
(1,747,101)
(1,592,547)
69,343,361

9,443,144
(32,100)
9,411,044

61,524,864

รวมส่วนของ
เจ้าของ

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ธนาคารทหารไทย
งบกระแสเงิ
นสดจากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

(พันบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้

11,504,098

10,742,114

11,270,944

10,466,817

1,177,528
5,478,950
24,310
117,787

1,215,462
3,436,748
12,319
102,859

1,163,274
5,516,680
24,310
113,533

1,203,473
3,801,349
12,319
105,455

174,724
2,400
(5,501)
2,425
(89,943)
(183,038)

247,451
(2,623)
8,538
(37,429)
(190,634)

178,199
(99,600)
(5,501)
2,425
(62,191)
(100,181)

247,111
(359,610)
8,538
(37,838)
(190,634)

15,532
840,396
93,067
(23,219,986)
(39,778)
34,076,063
(11,598,695)
(1,706,352)
16,663,987

20,642
(464,896)
155,130
(21,595,053)
(54,557)
32,990,508
(12,206,500)
736,257
(229,643)
14,886,693

15,532
843,321
93,067
(23,183,078)
(39,778)
34,035,833
(11,598,829)
(1,562,855)
16,605,105

20,642
(464,896)
155,130
(21,441,538)
(54,557)
32,838,791
(12,206,790)
736,257
(196,695)
14,643,324

(2,853,374)
5,936,034
(55,719,972)
908,568
2,042,812
(42,588)
(216,666)

(16,610,159)
(11,659,577)
(37,719,527)
666,479
1,482,901
(138,378)
4,737,006

(2,723,182)
5,936,034
(55,765,273)
865,671
1,516,986
(94,821)
(227,208)

(16,490,721)
(11,659,577)
(38,717,641)
659,128
2,065,123
(118,206)
4,743,160

รายการปรับกระทบกาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายและสินทรัพย์อื่น
สารองประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
และประมาณการหนี้สินอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน (กลับรายการ)
ขาดทุน (กาไร) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเพือ่ ค้า
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
กาไรจากการจาหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าหนี้สินทางการเงิน
ที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
ขาดทุน (กาไร) ที่ยังไม่เกิดขี้นจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกู้ยืมและตราสารอนุพันธ์
ค่าใช้จ่ายโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบของหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้เงินปันผล
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน

สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนเพือ่ ค้า
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ทรัพย์สินรอการขาย
ลูกหนี้อื่น
รายได้ค้างรับอื่น
สินทรัพย์อื่น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2558

ธนาคารทหารไทย จากัดจ�ำกั
(มหาชน)
และบริษัทและบริ
ย่อย ษัทย่อย
ธนาคารทหารไทย
ด (มหาชน)
งบกระแสเงิ
น
สด
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2558

2557

2558

2557

(พันบาท)
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินอื่น
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

72,890,780
(36,499,999)
(136,978)
100,000
(73,581)
(160,327)
(13,868)
127,101
273,233
(1,733,025)
1,492,137

41,609,898
6,678,911
(130,710)
(200,000)
(3,373,124)
(100,726)
(71,819)
(1,219,719)
36,022
(2,999,782)
(4,125,611)

72,831,304
(36,499,999)
(136,978)
100,000
(73,581)
(158,572)
(13,868)
129,825
288,478
(1,717,229)
862,692

41,647,482
6,678,911
(130,710)
(200,000)
(3,373,124)
(95,199)
(66,682)
(1,211,155)
9,715
(3,017,595)
(4,633,767)

2,322,597
39,778
(52,514,239)
53,330,938
(11,828,098)
19,377,732
123,165
(801,939)
(1,661)
(559,222)
172,121
9,661,172

2,500,525
54,557
(68,355,991)
70,780,303
(2,001,758)
3,536,048
124,715
(645,032)
(11,272)
(369,510)
53,753
5,666,338

2,313,869
39,778
(49,055,969)
50,525,697
(11,828,098)
19,377,732
123,165
(791,608)
(1,661)
(556,803)
143,980
10,290,082

2,509,181
54,557
(67,845,991)
70,780,303
(2,001,758)
3,536,048
124,715
(636,989)
(11,272)
(367,719)
53,359
6,194,434

(1,442,792)
(1,396,945)
3,143,788
(8,000,000)
(562)
(2,624,884)
(10,321,395)
30,535
862,449
16,427,953
17,290,402

(4,239,407)
(1,401,893)
15,000,000
(9,300,000)
(576)
(1,747,101)
(1,688,977)
(148,250)
16,576,203
16,427,953

(1,442,792)
(1,396,900)
3,143,788
(8,000,000)
(562)
(2,624,884)
(10,321,350)
30,535
861,959
16,427,874
17,289,833

(4,239,407)
(1,401,830)
15,000,000
(9,300,000)
(576)
(1,747,101)
(1,688,914)
(128,247)
16,556,121
16,427,874

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดรับจากเงินปันผล
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
รับคืนทุนจากหน่วยลงทุนและจาหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดจ่ายในการซื้ออาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือ่ สิทธิการเช่า
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายชาระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดรับจากการออกจาหน่ายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนตราสารหนี้ด้อยสิทธิ
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคารทหารไทย
ด (มหาชน)
ษัทย่อย
ธนาคารทหารไทย จากัดจ�ำกั
(มหาชน)
และบริษัทย่อและบริ
ย
งบกระแสเงิ
น
สด
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2557

2558

2557

(พันบาท)
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด
รายการที่มิใช่เงินสด:
การออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงจากการวัดมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
และการโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาไปยังกาไรสะสม
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ
ทรัพย์สินรอการขายเพิม่ ขึ้นจากการรับชาระหนี้
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นทรัพย์สินรอการขาย

146,252
(30,198)

145,890
61,240

146,252
(10,206)

145,890
20,381

(189,951)

(212,172)

(189,951)

(212,172)

95,162
30,535
58,707
238,793

206,628
466,738

95,253
30,535
58,707
238,793

206,628
466,738

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
ธนาคารทหารไทย
จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
น และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2559

1

ขอมูลทัว่ ไป
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยูจดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2526
ธนาคารประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย บริษัทยอยทั้งหมดจัดตั้งเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย
โดยดําเนินธุรกิจหลักในการใหบริการดานการบริหารสินทรัพยและการจัดการกองทุน รายละเอียดของบริษัทยอยและบริษัทรวมของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12

2

เกณฑการจัดทํางบการเงิน

(ก)

เกณฑการถือปฏิบตั ิ
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพ
บัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพ ยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ และแสดงรายการตามขอกําหนดในประกาศธนาคาร
แหงประเทศไทยที่ สนส. 21/2558 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เรื่อง การจัดทําและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยและบริษัทโฮลดิ้งที่เปน
บริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงิน
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2558 ในเบื้องตนการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ออกและปรับปรุงใหมขางตนนั้น มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีของธนาคารและบริษัทยอยในบางเรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมขางตน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตนไป และไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํา
งบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของธนาคารและบริษัทยอยไดเปดเผยในหมายเ หตุ
ขอ 48

(ข)

เกณฑการวัดมูลคา
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนรายการที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินตอไปนี้วัดมูลคาดวยราคา
ยุติธรรม
-

ตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อคา
เงินลงทุนเพื่อคา และเผื่อขาย
หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุ ติธรรม
ที่ดิน และอาคาร

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(ค)

สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของธนาคารและบริษัทยอย ขอมูลทางการเงินทั้ งหมดมีการ
ปดเศษเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท และในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปนหลักลานบาท ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอื่น

(ง)

การใชดลุ ยพินจิ และการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนใหไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชดุลยพินิจ การประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ
ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจ
แตกตางจากที่ประมาณการไว
ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึก โดยวิธีเปลี่ยน
ทันทีเปนตนไป
ขอมูลเกี่ยวกับความไมแนนอนของการประมาณการที่สําคัญ ประกอบดวยหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 15

3

ตราสารอนุพันธ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 ธนาคารและบริษัทยอยไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม
ซึ่งกําหนดกรอบแนวคิดเดียวกันสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรม เมื่อมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่นกําหนดหรืออนุญาตใหวัดมูลคายุติธรรม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใหนิยามของมูลคายุติธรรมวาเปนราคา
ที่จะไดรับจากการขายสินทรัพย หรือจะจายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูรวมตลาด ณ วันที่มีการวัดมูลคา อีกทั้งได
กําหนดการเปดเผยขอมูลโดยทดแทนหรือขยายการเปดเผยเกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรมจากที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ อื่นๆ
และบางสวนของการเปดเผยขอมูลนี้ไดมีการกําหนดเปนการเฉพาะสําหรับงบการเงิน ดังนั้นธนาคารและบริษัทยอยไดเปดเผยขอมูลเพิ่มเ ติมใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6
ตามที่กําหนดไวในการปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 ธนาคารและบริษัทยอยใชแนวทางการปฏิบัติใหม
เกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรมดังนี้
(1)

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความเสี่ยงดานเครดิ ตจากการวัดมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธที่ซื้อขายนอกตลาด
หลักทรัพยที่บันทึกดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รับรูโดยปรับลดกําไรสะสมยังไมไดจัดสรร ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
จํานวนเงิน 51 ลานบาท (สุทธิจากภาษีเงินได)

(2)

ผลกระทบอื่นๆ จะรับรูโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป

(3)

ไมไดใหขอมูลเปรียบเทียบสําหรับการเปดเผยขอมูลใหม
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4

นโยบายการบัญชีทสี่ าํ คัญ
นโยบายการบัญชีที่นําเสนอดังตอไปนี้ไดถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน ยกเวนที่ไดกลาวไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 3 เรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

(ก)

เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของธนาคารและบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมธนาคาร”) และสวนไดเสียของธนาคารและบริษัทยอย
ในบริษัทรวม

การรวมธุรกิจ
ธนาคารบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อเมื่อการควบคุมถูกโอนไปยังธนาคารและบริษัทยอย ยกเวนในกรณีที่เปนการรวมธุรกิจภายใต
การควบคุมเดียวกัน
การควบคุม หมายถึงอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมของกิจการนั้ น
ในการพิจารณาอํานาจในการควบคุมธนาคารตองนําสิทธิในการออกเสียงที่เกิดขึ้นมารวมในการพิจารณา วันที่ซื้อกิจการคือวันที่อํานาจในการ
ควบคุมนั้นไดถูกโอนไปยังผูซื้อ การกําหนดวันที่ซื้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอํานาจควบคุมจากฝายหนึ่งไปยังอีกฝายหนึ่งตอ งใช
ดุลยพินิจเขามาเกี่ยวของ
คาความนิยมถูกวัดมูลคา ณ วันที่ซื้อโดยวัดจากมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนใหซึ่งรวมถึงการรับรูจํานวนสวนไดเสียที่ ไมมีอํานาจควบคุม
ในผูถูกซื้อหักดวยมูลคาสุทธิ (มูลคายุติธรรม) ของสินทรัพยที่ระบุไดที่ไดมาและหนี้สินที่รับมาซึ่งวั ดมูลคา ณ วันที่ซื้อ
สิ่งตอบแทนที่โอนใหตองวัดดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่โอนไป หนี้สินที่ธนาคารกอขึ้นเพื่อจายชําระใหแกเจาของเดิมและสวนไดเสียในสวนของ
เจาของที่ออกโดยธนาคาร ทั้งนี้สิ่งตอบแทนที่โอนใหยังรวมถึงมูลคายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิ ดขึ้น
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทที่ถูกซื้อที่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรูเปนหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุ การณในอดีต และ
สามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ
ธนาคารวัดมูลคาสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมตามอัตราสวนไดเสี ยในสินทรัพยสุทธิที่ไดมาจากผูถูกซื้อ
ตนทุนที่เกี่ยวของกับการซื้อของธนาคารที่เกิดขึ้นซึ่งเปนผลมาจากการรวมธุรกิจ เชน คาที่ปรีกษากฎหมาย คาธรรมเนียมวิชาชีพ และค าที่ปรึกษา
อื่นๆ ถือเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น

บริษัทยอย
บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของธนาคาร การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อธนาคารเปดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการ
เกี่ยวของกับกิจการนั้น และมีความสามารถในการใชอํานาจเหนือกิจการนั้นทําใหเกิดผลกระทบตอจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุมธนาคาร
งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
นโยบายการบัญชีของบริษัทยอยไดถูกเปลี่ยนตามความจําเปนเพื่อใหเปนนโยบายเดียวกันกับของธนาคาร

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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การสูญเสียการควบคุม
เมื่อกลุมธนาคารสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอย กลุมธนาคารตัดรายการสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทยอยนั้นออก รวมถึงสวนไดเสียที่ไมมี
อํานาจควบคุมและสวนประกอบอื่นในสวนของเจาของที่ เกี่ยวของกับบริษัทยอยนั้น กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียอํานาจควบคุมใน
บริษัทยอยรับรูในกําไรหรือขาดทุน สวนไดเสียในบริษัทยอยเดิมที่ยังคงเหลื ออยูใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียอํานาจควบคุม

รายการที่ถูกตัดออกในการจัดทํางบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหวางกิจการในกลุมธนาคารที่เปนสาระสําคัญ รวมถึงรายไดหรือคาใชจายที่ยังไมเกิดขึ้นจริงซึ่งเปนผลมาจาก
รายการระหวางกิจการภายในกลุมธนาคาร ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงซึ่งเปนผลมาจากรายการกับ
บริษัทรวมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเทาที่ธนาคารและบริษัทยอยมีสวนไดเสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง ถูกตัดรายการ
ในลักษณะเดียวกับกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง แตเทาที่ เมื่อไมมีหลักฐานการดอยคาเกิดขึ้น

(ข)

เงินตราตางประเทศ
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของแตละบริษัทในกลุมธนาคาร โดยใชอัตร าแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการ
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแล กเปลี่ยนอางอิง
ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่รายงาน
สินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑราคาทุนเดิม แปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชใน
การดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงคา ใหรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น แตผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการ
แปลงคาของรายการดังตอไปนี้จะรับรูเขากําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
x ตราสารทุนที่ถือไวเผื่อขาย (เวนแตการดอยคา ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เคยรับรูเขากําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจัดประเภทใหมไปเขา
กําไรหรือขาดทุน)

หนวยงานในตางประเทศ
สินทรัพยและหนี้สินของหนวยงานในตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายไดและคาใชจายของหนวยงานในตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนที่ใกลเคียงกับอัตรา ณ วันที่เกิดรายการ
งบการเงินของสาขาตางประเทศของธนาคารแปลงคาเปนเงินบาทดวยอัตราแลกเปลี่ยนอางอิงตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ณ สิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงคาบันทึกไวในสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจนกวาจะมีการเลิกกิจการ
ของสาขา ยกเวนสาขาเคยแมนรั บรูผลกําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคางบการเงินของสาขาดังกลาวในสวนของกําไรหรือขาดทุน
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(ค)

เงินสด
เงินสด หมายถึงเงินสดในมือและรายการเงินสดระหวางเรียกเก็บ

(ง)

หลักทรัพยซอื้ โดยมีสญ
ั ญาขายคืน/หลักทรัพยขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืน
ธนาคารมีการทําสัญญาซื้อหลักทรัพยโดยมีสัญญาขายคืนหรือมีการทําสัญญาขายหลักทรัพยโดยมีสัญญาซื้อ คืน โดยมีก ารกําหนดวัน และ
ราคาที่แ น นอนในอนาคต จํา นวนเงิน ที่ จา ยสํา หรั บ หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในอนาคตแสดงเปนสินทรัพยในงบแสดงฐานะการเงินภายใต
บัญชี “รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน สุทธิ (ดานสินทรัพ ย)” หรือ “เงินใหสินเชื่อ แกลูกหนี้ ” ขึ้นอยูกับประเภทของคูคา โดยหลักทรัพย
ภายใตสัญญาขายคืนดังกลาวถือเปนหลักประกัน ในขณะที่หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในอนาคตแสดงเปนหนี้สิน ในงบแสดงฐานะการเงิน
ภายใตบัญชี “รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (ดานหนี้สิน)” หรือ “ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมสุทธิ” ขึ้นอยูกับประเภทของคูคาดวยจํานวน
เงินที่ไดรับมาจากการขายหลักทรัพ ยดัง กลาว โดยหลักทรัพ ย ภายใตสัญญาซื้อคืนถือเปนหลักประกัน
ผลตางระหวางราคาซื้อและราคาขายจะถูกรับรูตามระยะเวลาของรายการซึ่งแสดงรวมอยูในรายไดดอกเบี้ยหรือคาใชจายดอกเบี้ยแลวแตกรณี

(จ)

เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงมูลคาดวยวิธีราคาทุน หักคาเผื่อขาดทุนจากการดอยคา (ถามี)
ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน สวนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมใชวิธีสวนไดเสีย
ในกรณีที่ธนาคารและบริษัทยอยไดหุนมาจากการปรับโครงสรางหนี้ถึงแมวาการไดมาดังกลาวจะทําใหธนาคารและบริษัทยอยถือหุนเกินกว าอัตรา
รอยละ 50 หรืออัตรารอยละ 20 ของทุนชําระแลวของบริษัทดังกลาว ธนาคารและบริษัทยอยจะไมถือเงินลงทุนดังกลาวเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือ
บริษัทรวมตามลําดับ เนื่องจากธนาคารและบริษัทยอยมีความตั้ง ใจที่ จะถือ เงิน ลงทุน ดัง กลาวเปน การชั่ วคราว และจะจั ดประเภทเงิ นลงทุ น
ดัง กลาวเปน เงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงมูลคาดวยวิธีราคาทุนหักคาเผื่อขาดทุนจากการดอยคา (ถามี)
ธนาคารและบริษัทยอยไมถือวาการลงทุนในกองทุนรวมที่มีสัดสวนการลงทุนเกินกวาอัตรารอยละ 50 หรืออัตรารอยละ 20 ของหนวยที่ออกจําหนายแลว
ของกองทุนดังกลาว เปนเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม ตามลําดับ เนื่องจากธนาคารและบริษัทยอยไมมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการ
กําหนดนโยบายการเงินและการดําเนินงานของกองทุนรวมดังกลาวซึ่งอยูภายใตการจัดการที่เปนอิสระของผูจัดการกองทุนตามรายละเอียดของ
โครงการจัดการกองทุนรวม และอยูภายใตการกํากับ ดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และจะจัด ประเภท
เงินลงทุนดังกลาวเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงมูลคาดวยราคาทุนสุทธิหักคาเผื่อขาดทุนจากการดอยคา (ถามี)

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดซึ่งถือไวเพื่อคา จัดประเภทเปน เงินลงทุนเพื่อคาและแสดงในมูลคายุติธรรม
กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยไดบันทึกในกําไรหรือขาดทุน
ตราสารหนี้รวมสิทธิที่จะไดรับชําระราคาโอนดวยตั๋วสัญญาใชเงินประเภทโอนเปลี่ยนมือไมไดและอาวัลโดยกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน (“กองทุนฟนฟูฯ”) ที่ไดรับจากการทําสัญญาโอนสินทรัพยดอยคุณภาพใหแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (“บสท.”) ซึ่งธนาคาร
และบริษัทยอยตั้งใจและสามารถถือจนครบกําหนดจัดประเภทเปนเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนดแสดงในราคาทุน
ตัดจําหนายหักคาเผื่อขาดทุนจากการดอยคา ผลตางระหวางราคาทุนที่ซื้อมากับมูลคาไถถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจายโดยวิธีอัตราดอก เบี้ย
ที่แทจริงตลอดอายุคงเหลือของตราสารหนี้
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ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจถือไว้จนครบกาหนดจัดประเภท เป็น
เงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู้มูลค่าในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจาก การด้อยค่า
และผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็นตัวเงิน บันทึกโดยตรงในส่วนของเจ้าของ ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจาก
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนใน (ก) ตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด (ข) เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มีเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนในลักษณะ
เดียวกันกับตราสารหนี้ (ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้หรือ (ง) เงินลงทุนในกองทุนรวมที่ไม่ได้ถือเป็นเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยหรือบริษัทร่วม จัดประเภทเป็น เงินลงทุนทั่วไปและแสดงมูลค่าในราคาทุนหักค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

การรับรู้รายการ
รายการซื้อขายเงินลงทุนบันทึก ณ วันที่ที่เกิดรายการ (Trade date)

การจาหน่ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจานวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกาไรหรือขาดทุ นสะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของเจ้าของ จะถูกบันทึกในกาไรหรือขาดทุน
สาหรับเงินลงทุนในตราสารทุน การคานวณต้นทุนของเงินลงทุนที่จาหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
สาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ การคานวณต้ นทุนของเงินลงทุนที่จาหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน (First-in, First-out)

(ฉ)

เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้แสดงด้วยเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ยกเว้นเงินเบิกเกินบัญชีแสดงด้วยยอดเงินต้นรวมดอกเบี้ย) ส่วนลดของเงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้ที่หักไว้ล่วงหน้าที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้แสดงเป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อ แก่ลูกหนี้

(ช)

ธุรกรรมการรับซือ้ ตัว๋ เงิน ธุรกรรมสินเชือ่ เพือ่ การค้าและธุรกรรมแฟ็กเตอริง่
ธนาคารจัดประเภทธุรกรรมการรับซื้อตั๋วเงิน ธุรกรรมสินเชื่อเพื่อการค้า (Trade finance) โดยการรับซื้อ ซื้อลด รับช่วงซื้อลดตราสารภายใต้
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต และธุรกรรมแฟ็กเตอริ่ง เป็นสินทรัพย์โดยพิจารณาจากประเภทธุรกิจของคู่สัญญาที่ธนาคารมีสิทธิไล่เบี้ยตามกฎหมาย
กรณีที่มีสถาบันการเงินอื่นรับรอง อาวัล หรื อค้าประกันจะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ภายใต้บัญชี “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน สุทธิ
(ด้านสินทรัพย์)” และกรณีที่ไม่มีสถาบันการเงินอื่นรับรอง อาวัล หรือค้าประกันจะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ภายใต้บัญชี “เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้”
หรือ “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (ด้านสินทรัพย์)” ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจของคู่สัญญา
ธนาคารบันทึกผลต่างระหว่างจานวนเงินที่จ่ายและภาระหนี้ตามตั๋วเงินเป็นส่วนลดรับโดยจะแสดงเป็นรายการหักจาก “เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ ”
หรือ “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน สุทธิ (ด้านสินทรัพย์)” แล้วแต่กรณีและจะทยอยรับรู้ส่วนลดรับดังกล่าวเป็นรายได้ดอกเบี้ยด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริงตามระยะเวลาในการรับซื้อลดหรือรับช่วงซื้อลด
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(ซ)

คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกําหนดของธปท.ที่เกี่ยวของ โดยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อประกอบด วย
(ก) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละขั้นต่ําตามประกาศธปท. (ข) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนที่เกินกวาอัตราขั้นต่ําตามประกาศ ธปท. เพื่อ
ครอบคลุมความเสียหายซึ่งไดเกิดขึ้นแลวแตยังไมไดรับรายงาน และ (ค) สํารองสวนเพิ่มเพื่อใหเปนไปตามแผนธุรกิจและการจัดการบริหารหนี้
ดอยคุณภาพ ทั้งนี้การคํานวณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะคิดคํานวณจากยอดหนี้คงคางตามบัญชีหลังหักมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวา
จะไดรับในอนาคตจากลูกหนี้หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับ ในอนาคตจากการจําหนายหลักประกั นซึ่งเปนไปตามวิธีการของ
ประกาศธปท.
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนที่เกินกวาอัตราขั้นต่ําตามประกาศ ธปท. เพื่อครอบคลุมความเสียหายซึ่งไดเกิดขึ้นแลวแตยังไมไ ดรับรายงานพิจารณา
จากปจจัยตางๆ เชน ประเภทสินเชื่อ สวนสูญเสียในอดีต ความเสี่ยงดานเครดิตของลูกหนี้ และประสบการณของฝายบริหาร เปนตน และสํารอง
สวนเพิ่มพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ มูลคาที่คาดวาจะไดจากหลักประกัน และแผนการบริหารจัดการหนี้
เปนตน
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่มถือเปนคาใชจายในแตละรอบระยะเวลาบัญชี ธนาคารและบริษัทยอยตัดหนี้สูญกับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อธนาคาร
และบริษัทยอยไมสามารถเรียกหนี้คืนไดและหนี้สูญไดรับคืน (สวนของเงินตน) จะบันทึกบัญชีเพิ่มคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(ฌ)

การปรับโครงสรางหนีท้ มี่ ปี ญ
 หา
ธนาคารและบริษัทยอยจะบันทึกสิ นทรัพยที่รับโอนมาจากการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหาดวยมูลคายุติธรรมสุทธิจากประมาณการคาใชจาย
ในการขาย แตไมสูงกวามูลหนี้ตามบัญชีบวกดอกเบี้ยที่ธนาคารและบริษัทยอยมีสิทธิไดรับตามกฎหมายที่ยังไมไดบันทึกบัญชี ในกรณีที่ การปรับ
โครงสรางหนี้ที่เปนการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้ จะมีการคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากลูกหนี้
ผลตางของมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตและมูลคาตามบัญชีของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับจ ะถูกบันทึก
เปนคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน หลังจากนั้นธนาคารและบริษัทยอยจะทบทวนคาเผื่อการปรับ
มูลคาดังกลาวโดยใชมูลคาปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับตามระยะเวลาที่เหลืออยู
การคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่ค าดวาจะไดรับในอนาคตจากลูกหนี้ สําหรับสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่ธนาคารเขาทําสัญญากอน
วันที่ 1 มกราคม 2557 ธนาคารใชอัตราดอกเบี้ยตลาด ณ วันที่มีการปรับโครงสรางหนี้เปนอัตราคิดลด และสําหรับสัญญาปรับโครงสรางหนี้ตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2557 ธนาคารใชอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงตามสัญญาเดิมเปนอัตราคิดลด ยกเวนลูกหนี้เอสเอ็มอีที่ธนาคารใชอัตราดอกเบี้ยตลาด
เปนอัตราคิดลด

(ญ)

ทรัพยสนิ รอการขาย
ทรัพยสินรอการขายแสดงตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ขาดทุนจากการดอยคารับรูเปนคาใชจาย ในสวน
ของกําไรหรือขาดทุน กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายจะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจําหนาย
ราคาทุนของทรัพยสินรอการขายกรณีที่ไดมาจากการรับโอนชําระหนี้จากลูกหนี้ สําหรับทรัพยสินรอการขายที่ลูกหนี้โอนใหเพื่อชําระหนี้ กอนป
2545 แสดงราคาทุนถือตามราคาที่ประเมินขึ้นหรือราคาตามบัญชีของลูกหนี้แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา สําหรับทรัพยสินรอการขายที่ลูกหนี้โอนให
เพื่อชําระหนี้ตั้งแตป 2545 แสดงราคาทุนถือตามมูลคายุติธรรมหักดวยประมาณการคาใชจายทางตรงในการขาย แตไมเกินกวามูลหนี้ตามบัญชี
บวกดอกเบี้ยที่ธนาคารและบริษัทยอยมีสิทธิไดรับตามกฎหมายที่ยังไมไดบันทึกบัญชี ราคาทุนของทรัพยสินรอการขายกรณีที่ธนาคารและบริษัท
ยอยเขาซื้อจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี ไดแกราคาที่ธนาคารและบริษัทยอยเขาซื้อ บวกคาใชจายในการรับโอนกรรมสิทธิ์ และหักดวย
ประมาณการคาใชจายทางตรงในการขาย
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ธนาคารและบริษัทยอยพิจารณามูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับของทรัพยสินรอการขายเปนรายหนวย มูลคาสุทธิที่จะไดรับไดแกมูลคาที่ค าดวาจะไดรับ
จากการจําหนายทรัพยสินรอการขายหักดวยประมาณการคาใชจายในการขาย ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับจากการขายอา งอิงจากราคาประเมิน
ของทรัพยสินแตละหนวยและปรับลดลงในอัตราที่แตกตางกันโดยพิจารณาจากคุณภาพทรัพยสิน (ทําเลที่ตั้ง สาธารณูปโภค และศักยภาพในการใช
ประโยชนของทรัพยสิน) ระยะเวลาถือครอง ขอมูลการขายทรัพยสินรอการขายในอดีต และความตองการของตลาด

(ฎ)

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาที่ตีใหมหักคาเผื่อ ขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) อาคารแสดงมูลคาตามราคาที่ตีใหมหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อ
ขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) อุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อ ขาดทุนจากการดอยคา (ถามี)
ธนาคารและบริษัทยอยบันทึกมูล คาเริ่มแรกของที่ดิน อาคารและอุปกรณในราคาทุน ณ วันที่ได สินทรัพยมา ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรง
ที่เกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพย ลิขสิทธิ์ซอฟทแวรที่เปนระบบปฏิบัติงานหลักของอุปกรณถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนอุปกรณ
สวนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณแตละรายการที่มีอายุการใหประโยชนไมเทากันตองบันทึกแตละสวนประกอบที่มีนัยสําคัญ
แยกตางหากจากกัน
ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ถ ามีความเปนไปไดคอนขางแน
ที่ธนาคารและบริษัทยอยจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลคาตนทุนของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถื อ
ชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหนายตามมูลคาตามบัญชี ตนทุนที่เกิดขึ้นในการซอมบํารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เกิดขึ้นเปนประจําจะรับรู
ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
หลังจากนั้นธนาคารไดจัดใหมีการประเมินราคาของที่ดินและอาคารอยางสม่ําเสมอโดยผูประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพ ยดัง กลาวในราคาที่
ตีใหม (ราคาที่ตีใหม หมายถึง มูลคายุติธรรมประเมินขึ้น โดยผูประเมินราคาอิสระโดยใชเกณฑราคาตลาดสําหรับสินทรัพยประเภทที่ดิน และเกณฑ
ราคาตนทุนเปลี่ยนแทนหลังหักคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยประเภทอาคาร) เพื่อมิใหราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกตางจาก
มูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ
ธนาคารบันทึกสวนตางซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพยดังตอไปนี้
(1)

ธนาคารบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหมในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรูจํานวนสะสมในบัญชี
“สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ” ในองคประกอบอื่นของสวนของเจาของ อยางไรก็ตาม หากสินทรัพ ยนั้นเคยมีการตีราคาลดลง
และธนาคารไดรับรูราคาที่ลดลงในกําไรหรือขาดทุนแลว สวนที่เพิ่มจากการตีราคาใหมนี้จะถูกรับรูเปนรายไดไมเกินจํานวนที่เคยลดลง
ซึ่งรับรูเปนคาใชจายปกอนแลว

(2)

ธนาคารรับรูราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ลดลงจากการตีราคาใหมในกําไรหรือขาดทุน อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคา
เพิ่มขึ้นและยังมียอดคงคางของบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ” อยูในองคประกอบอื่นของสวนของเจาของ สวนที่ลดลงจาก
การตีราคาใหมจะถูกรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจํานวนที่ไมเกินยอดคงเหลือ ของบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ” และจะ
รับรูสวนที่ลดลงจากการตีราคาใหมที่เกินกวายอดคงเหลือของบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ” ในกําไรหรือขาดทุน

การเชาซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนสวนใหญจากการครอบครองทรัพยสินที่เชาเปนของธนาคารและบริษั ทยอยจัดประเภทเปนสัญญาเชาการเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ไดมาโดยทําสัญญาเชาการเงินบันทึกเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรมหรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ํา ที่ตองจาย
ตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา หักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา คาเชาที่ชําระจะแยกเปนสวนที่เปนคาใชจายทาง
การเงิน และสวนที่จะหักจากหนี้สินตามสัญญา เพื่อทําใหอัตราดอกเบี้ยแตละงวดเปนอัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน คาใชจาย ทางการเงิน
จะบันทึกโดยตรงในกําไรหรือขาดทุน
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คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยหรือราคาที่ตีใหมกรณีสินทรัพยนั้นมีการตีราคาเพิ่มโดยวิธีเสนตรง
ตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพย (ยกเวนคาเสื่อมราคาสําหรับสาขาตางประเทศคํานวณในอัตราตามกฎหมายของประเทศนั้น
ซึ่งกําหนดในอัตรารอยละ 20 ตอป หรืออายุการใชงานโดยประมาณ 5 ป) ดังตอไปนี้
อาคาร
สวนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณ

ตามการประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ (เฉลี่ย 50 ป)
6 ป
3 – 10 ป

คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน สินทรัพยระหวางกอสราง และงานระหวางติดตั้ง วิธีการ
คิดคาเสื่อมราคา อายุการใหประโยชนของสิน ทรัพย และมูลคาคงเหลือถูกทบทวนอยางนอยที่สุดทุกสิ้นรอบปบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยจะทยอยตัดจําหนายโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณที่เหลืออยูของสินทรัพยนั้น และบัน ทึก
โอนไปยังกําไรสะสมโดยตรง และเมื่อใดที่ธนาคารและบริษัทยอยตัดรายการสินทรัพยที่มีการตีราคาเพิ่ม สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยที่
คงเหลืออยู ณ วันตัดรายการจะถูกโอนไปยังกําไรสะสมโดยตรง
ธนาคารและบริษัทยอยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ออกจากบัญชี เมื่อจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต
จากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย (ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนาย
สินทรัพยกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น) จะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อธนาคารและบริษัทยอยตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี

(ฏ)

สิทธิการเชา
สิทธิการเชาแสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อขาดทุนจากการดอยคา โดยธนาคารและบริษัทยอยแสดงเปนสวนหนึ่งของรายการ
“สินทรัพยอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา

(ฐ)

สัญญาเชาดําเนินงาน
การเชาซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนความเปนเจาของสวนใหญยังคงอยูกับผูใหเชาถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน
รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
คาเชาที่อาจเกิดขึ้นตองนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเชา เมื่อไดรับการยืนยันการปรับคาเชา

(ฑ)

คาความนิยมและสินทรัพยไมมตี วั ตนอืน่
คาความนิยม
คาความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการของบริษัทยอยรับรูในสินทรัพยไมมีตัวตน การรับรูมูลคาเริ่มแรกของค าความนิยม ไดอธิบายในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 4 (ก) ภายหลังจากการรับรูเริ่มแรก คาความนิยมจะถูกวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนหัก คาเผื่อขาดทุนจากการดอยคา

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น ๆ
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นๆ ที่ธนาคารและบริษัทยอยซื้อมาและมีอายุการใชงานจํากัด แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อขาดทุนจาก
การดอยคา

22
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รายจายภายหลังการรับรูรายการ
รายจายภายหลังการรับรูรายการจะรับรูเปนสินทรัพยเมื่อกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเปนสินทรัพยที่สามารถระบุ ได
ที่เกี่ยวของนั้น คาใชจายอื่นรวมถึงคาความนิยมและตราผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นภายในรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

คาตัดจําหนาย
คาตัดจําหนายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยหรือจํานวนอื่นที่ใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือ
คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงซึ่ งโดยสวนใหญจะสะทอนรูปแบบที่คาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก
สินทรัพยนั้นตามระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยไมมีตัวตนซึ่งไมรวมคาความนิยม โดยเริ่มตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
เมื่อสินทรัพยนั้นพรอมที่จะใหประโยชน ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนสําหรับปปจจุบันและปเปรียบเทียบแสดงไดดังนี้
คาลิขสิทธิ์ซอฟทแวร

5 ป

วิธีการตัดจําหนาย ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชน และมูลคาคงเหลือ จะไดรับการทบทวนทุกสิ้นรอบป บัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ฒ)

การดอยคา
ยอดสินทรัพยตามบัญชีของธนาคารและบริษัทยอยไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ในกรณีที่มีขอบงชี้
จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน
ขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือมูลคาตามบั ญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดสูงกวามูลคาที่จะไดรับคืน
ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการลดลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งไดบันทึก โดยตรงในสวนของเจาของ และมีความชัดเจนวาสินทรัพยดังกลาว
มีการดอยคา ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในสวนของเจาของจะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยไมตองปรับกับยอดสินทรัพยทางการเงินดังกลาว
ยอดขาดทุนที่บันทึกในกําไรหรือขาดทุนเปนผลตางระหวางราคาทุนที่ซื้อกับมูลคายุติธรรมในปจจุบันของสินทรัพยหักคาเผื่อขาดทุนจากก าร
ดอยคาของสินทรัพยทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรูแลวในกําไรหรือขาดทุน

การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหลักทรัพยที่ถือไวจนกวาจะครบกําหนดที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย คํานวณโดยการหามูลคาปจจุบั นของ
ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคต คิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ตามสัญญาเดิม
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยทางการเงินสําหรับหลักทรัพยเผื่อขาย คํานวณโดยอางอิงถึงมูลคายุติธรรม
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับคํานวณขึ้นตามที่ กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 4 (ฉ) ถึง (ฌ)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึงมูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือมูลคายุติธรรมของสิ นทรัพย
หักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตจะคิดลด
เปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและค วามเสี่ยงที่มี
ตอสินทรัพย สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่นจะพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนรวมกับหนวย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นเกี่ยวของดวย

การกลับรายการดอยคา
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนเพิ่มขึ้ นในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ
โดยตรงกับขาดทุนจากการดอยคาที่เคยรับรูในกําไรหรือขาดทุน สําหรับสินทรัพยทางการเงินที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนายและตราสาร หนี้ที่
จัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขาย เงินลงทุนทั่วไป และเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทร วม การกลับรายการจะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน
สวนสินทรัพยทางการเงินที่เปนตราสารทุนที่จัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรูโดยตรงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อื่น
ขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมจะไมมีการปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการดอยค าของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงินอื่นๆ
ที่เคยรับรูในปกอนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชในการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเทาที่มูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหั กคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนายเสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน

(ณ)

สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพยและภาระในการสงคืนหลักทรัพย
ธนาคารบันทึกสิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพยและภาระในการสงคืนหลักทรัพยในงบแสดงฐานะการเงินเปนสินทรัพยและหนี้สินตามลําดับตามแนวปฏิบัติ
ของธนาคารแหงประเทศไทย
รายการดังกลาวแสดงถึงสิทธิในการเรียกคืนสินทรัพยและภาระในการสงคืนหลักทรัพยค้ําประกันตามลําดับของธนาคารและบริษัทยอยในรูปแบบ
หลักทรัพยที่วางเปนประกันการกูยืมเงินตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน หรือธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพย ซึ่งหลักทรัพยดังกลาวถู กนํามาใช
สําหรับธุรกรรมการยืมหรือใหยืมหลักทรัพยในอีกทอดหนึ่ง

(ด)

ตราสารทางการเงินแบบผสม
ธนาคารบันทึกบัญชีหนี้สินทางการเงินที่มีลักษณะเปนตราสารทางการเงินแบบผสมโดยอางอิงประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งกําหนดให
ธนาคารปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศฉบับที่ 39 (IAS 39) ในสวนที่เกี่ยวกับหนี้สินทางการเงิน โดยธนาคารสามารถเลือกจัดประเภท
หนี้สินทางการเงินเปนหนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรมเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่ง ดังนี้
1. เพื่อลดความผันผวนในกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากวิธีการบัญชีที่ตางกันระหวางสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินหรือ
2. เพื่อการบริหารและประเมินผลงานกลุมสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงหรือ กลยุทธการลงทุน
ซึ่งไดกําหนดไวเปนลายลักษณอักษรโดยไดรั บความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารหรือ
3. เปนตราสารทางการเงินที่มีอนุพันธแฝง
มูลคายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม จะถูกคํานวณจากแบบจําลองมูลคาโดยใชขอมูลตลาดที่หาไดจากแหลงที่
นาเชื่อถือ การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมบันทึกรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ทั้งนี้ หากธนาคารไมเลือกจัดประเภทเปน “หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม”หรือไมเปนไปตามเงื่อนไขดังกลาวขางตน
ธนาคารจะจัดประเภทและบันทึกบัญชีหนี้สิน ที่เปนตราสารทางการเงินแบบผสมตามแนวทางของมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศฉบับที่ 39 (IAS 39)
เกี่ยวกับตราสารทางการเงินแบบผสม โดยพิจารณาตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
1. ตราสารทางการเงินแบบผสมไมไดถูกวัดคาดวยมูลคายุติธรรมที่รับรูการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมในกําไรหรือขาดทุน
2. อนุพันธแฝงที่แยกออกมายังคงมีเงื่อนไขครบตามคํานิยามของตราสารอนุพันธ
3. ลักษณะเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ยงของตราสารทางการเงินหลักและอนุพันธแฝงไมมีความสัมพันธอยางใกล ชิด
หากเขาเงื่อนไขทั้ง 3 ขอ ธนาคารจะบันทึกตราสารทางการเงินหลักในราคาทุนหรือราคาทุนตัดจําหนาย และบันทึกแยกอนุพันธแฝงออกจากตราสารทาง
การเงินหลักโดยวัดมูลคาอนุพันธแฝงดวยมูลคายุติธรรมที่รับรู การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมเปนรายไดหรือคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน
แตหากไมเขาเงื่อนไขเพียงขอใดขอหนึ่ง ธนาคารจะบันทึกบัญชีตราสารทางการเงินแบบผสมดังกลาวในราคาทุนหรือราคาทุนตัดจําหนาย

(ต)

ตราสารอนุพนั ธ
ตราสารอนุพันธเพื่อคา (Trading book) จะถูกบันทึกบัญชีเมื่อวันเริ่มแรกและภายหลังวันเริ่มแรกดวยมูลคา ยุติธรรม กําไรหรือขาดทุนจากการวัด
มูลคายุติธรรมตราสารอนุพันธรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน
ตราสารอนุพันธเพื่อการบริหารความเสี่ยง (Banking book) ที่มีลักษณะของดอกเบี้ย บันทึกตามวิธีเกณฑคงคางเชนเดียวกับสินทรัพยหรือหนี้สิน
ที่ถูกปองกันความเสี่ยง คือรับรูรายไดดอกเบี้ยหรือคาใชจายดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญา สวนรายการที่มีลักษณะของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศจะบันทึกบัญชีโดยแปลงคาดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศรับรูในกําไรหรือขาดทุน และทยอยรับรูผลตางระหวางอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาซื้อขายลวงหนากับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันทํา
สัญญาทยอยรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายโดยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญา

(ถ)

ผลประโยชนพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้น
คาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รับรูเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชนหลังออกจากงานเมื่อเกษียณอายุและผลประโยชนระยะยาวอื่น
โครงการสมทบเงิน
ธนาคาร บริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่ธนาคารและบริษัทยอยจาย
สมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของธนาคารและบริษัทยอย เงินที่ธนาคารและบริษัทยอยจา ย
สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
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โครงการผลประโยชน
ธนาคารและบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และผลประโยชนอื่น (ถามี) เปนโครงการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานเมื่อเกษียณอายุและภาระผูกพัน จากการมอบของที่ระลึกใหแกพนักงานเมื่อทํางานครบตามระยะเวลาที่กําหนดเปน
โครงการผลประโยชนระยะยาวอื่น
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชนระยะยาวอื่นไดประเมินขึ้นโดยผูเชี่ยวชาญอิสระตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) ทั้งนี้ ในการคํานวณตามหลักคณิตศาสตรดังกลาว
เกี่ยวของกับขอสมมติฐานตาง ๆ ไดแก ตัวแปรดานประชากรศาสตร (เชน อัตราการลาออกของพนักงาน อัตราการมรณะ เปนตน) และตัวแปร
ทางการเงิน (เชน อัตราการขึ้นเงินเดือน และอัตราคิดลด เปนตน)
กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูในสวน
ของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรูเปนสวนหนึ่งของกําไรสะสม
กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนระยะยาวอื่นจะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุน

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
รายจายสําหรับโครงการจายโบนัสดวยหุนสามัญสําหรับพนักงานธนาคาร (โครงการ) (TMB Performance Share Bonus Project) รับรูเมื่อไดรับ
บริการจากพนักงานแลว โดยธนาคารวัดมูลคาของรายจายโครงการโดยอางอิงกับมูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให ณ วันที่ใหสิทธิ (วันที่
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกพนักงาน)
รายจายโครงการรับรูเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุนโดยในขณะเดียวกันบันทึกเปนสวนเพิ่มในรายการ “ทุนสํารองอื่น - การจายโดยใชหุนเปน
เกณฑ” ในสวนของเจาของ ตลอดระยะเวลาที่เงื่อ นไขของระยะเวลาการใหบริการโดยพนักงานและเงื่อนไขเกี่ยวกับผลงานที่กําหนดไวในโครงการ
เปนผลสําเร็จ ธนาคารรับรูรายจายโครงการสะสมทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจนถึงวันที่ไดรับสิทธิ โดยรายจายโครงการสะสมคํานวณตาม
จํานวนหุนสามัญที่คาดวาจะไดรับสิทธิที่ประมาณการอยางดีที่สุดโดยฝายบริหารของธนาคาร การเปลี่ยนแปลงของรายจายโครงการสะสม ณ วัน
ตนปและวันสิ้นปบัญชีที่รายงาน รับรูเปนคาใชจายหรือรายการโอนกลับคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน

(ท)

ประมาณการหนีส้ นิ
ประมาณการหนี้สินจะรับรูก็ตอเมื่อธนาคารและบริษัทย อยมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปจจุบันหรือที่กอตัวขึ้นอันเปนผลมาจากเหตุการณ
ในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพื่อชําระภาระหนี้สินดังกลาวและสามารถประมาณจํานวนเงิน
ไดอยางนาเชื่อถือ ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจายในอนาคตโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงถึง
ภาษีเงินได เพื่อใหสะทอนจํานวนที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส วนที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากเวลาที่ผานไปรับรูเปนต นทุนทางการเงิน

ประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากภาระผูกพั นที่มีความเสี่ยงดานเครดิต
ธนาคารตั้งประมาณการหนี้สินสําหรับลูกหนี้ที่มีภาระผูกพัน ทางการเงิน (off-balance sheet items) ที่มีความเสี่ยงดานเครดิต เชน การค้ําประกัน
การกูยืม การอาวัล หรือภาระผูกพัน ที่สถาบันการเงินไมสามารถยกเลิกได และสําหรับภาระตามหนังสือค้ําประกันที่ธนาคารถูกเรียกรอง โดยอัตรา
การตั้งประมาณการหนี้สินสําหรับภาระผูกพัน ทางการเงิน (off-balance sheet items) ดังกลาวใชหลักเกณฑเชนเดียวกันกับการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 4 (ซ)
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รายได
รายไดดอกเบี้ย
ธนาคารและบริษัทยอยรับรูรายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อโดยใชเกณฑคงคาง ยกเวนเงินใหสินเชื่อที่คางชําระเกิน 3 เดือน หรือถูกจัดชั้นต่ํากวา
มาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย รายไดดอกเบี้ยของเงินใหสินเชื่อกลุมนี้จะถือเปนรายไดเมื่อไดรับชําระ
และธนาคารและบริษัทยอยจะบันทึกบัญชียกเลิกรายไดดอกเบี้ยคางรับที่เคยรับรูเปนรายไดไวแลวทั้งหมด ทั้งนี้ลูกหนี้ที่ไดมีการปรับโครงสรางหนี้แลว
จะสามารถกลับมารับรูรายไดตามเกณฑ คงคางได เมื่อลูกหนี้เขาเงื่อนไขทุกขอ ดังตอไปนี้
1. เปนเงินใหสินเชื่อจัดชั้นปกติ
2. ไมมียอดดอกเบี้ยคงคางและสวนสูญเสียจากการปรับโครงสรางหนี้
ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้รับรูเปนรายไดดวยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงตลอดอายุการลงทุนในตราสารหนี้

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดคาธรรมเนียมรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง รายไดคาบริการรับรูเมื่อไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน ทั้งนี้ในกรณี
ที่ธนาคารและบริษัทยอยมีการใหโปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา อาทิ การใหคะแนนสะสมเพื่อแลกเป นสินคาหรือบริการตางๆ เปนตน ในการใชบริการ
จากธนาคารและบริษัทยอยในแตละคราวเพื่อเปนแรงจูงใจใหลูกคากลับมาใชบริการจากธนาคารและบริษัทยอยอยูอยางสม่ําเสมอนั้น ธนาคารและ
บริษัทยอยจะตองปนสวนสิ่งตอบแทนที่ไดรับจากการใหบริการดังกลาวในแตละคราวดวยมูลค ายุติธรรมของคะแนนสะสมเปนรายไดรอตัดบัญชี ซึ่ง
บันทึกเปนสวนหนึ่งของบัญชี “หนี้สินอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะบันทึกรับรูเปนรายไดในกําไรหรือขาดทุนเมื่อลูกคามาใชสิทธิพิเศษดังกลาว

เงินปนผลรับ
ธนาคารและบริษัทยอยบันทึกเงินปนผลรับเปนรายไดในวันที่ ธนาคารและบริษัทยอยมีสิทธิไดรับเงินปนผล

(น)

คาใชจา ย
คาใชจายดอกเบี้ย
ธนาคารและบริษัทยอยรับรูคาใชจายดอกเบี้ยตามเกณฑคงคาง

คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ
ธนาคารและบริษัทยอยรับรูคาใชจายคาธรรมเนียมและบริการตามเกณฑคงคาง

เงินสมทบสถาบันคุมครองเงินฝากและธนาคารแหงประเทศไทย
จํานวนเงินนําสงเขาสถาบันคุมครองเงินฝาก และธนาคารแหงประเทศไทยบันทึกเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง
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(บ)

ภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดของปปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดของปปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุนเวนแตในสวนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวของในการรวมธุรกิจหรือ รายการที่รับรูโดยตรงในสวนของเจาของหรือกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินไดของปปจจุบันไดแกภาษีที่คาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุนสําหรับปที่ตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีที่
ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปกอนๆ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหวางมู ลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินและจํานวนที่ใชเพื่อ
ความมุงหมายทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะไมถูกรับรูเมื่อเกิดจากผลแตกตางชั่วคราวตอไปนี้ การรับรูคาความนิยมในครั้ง แรก การรับรู
สินทรัพยหรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเปนรายการที่ไมใชการรวมธุรกิ จและรายการนั้นไมมีผลกระทบตอกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผล
แตกตางที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอยหากเปนไปไดวาจะไมมีการกลับรายการในอนาคตอันใกล
การวัดมูลคาของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองสะทอนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่ ธนาคารและบริษัทยอยคาดวาจะไดรับ
ผลประโยชนจากสินทรัพยหรือจะจายชําระหนี้สินตามมูลคาตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีที่คาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใชอัตราภาษีที่ประกา ศใชหรือ
ที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน
ในการกําหนดมูลคาของภาษีเงินไดของปปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ธนาคารและบริษัทยอยตองคํานึงถึงผลกระทบของสถานการณทาง
ภาษีที่ไมแนนอนและอาจทําใหจํานวนภาษีที่ตองจายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตองชําระ ธนาคารและบริษัทยอยเชื่อวาไดตั้งภาษีเงินไดคางจายเพียงพอ
สําหรับภาษีเงินไดที่จะจายในอนาคตซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปจจัย รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ
ในอดีต การประเมินนี้อยูบนพื้ นฐานการประมาณการและขอสมมติฐานและอาจจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคต ขอมูล
ใหมๆ อาจจะทําใหธนาคารและบริษัทยอยเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยูกับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายที่มีอยู การเปลี่ยนแปลงใน
ภาษีเงินไดคางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนําสินทรัพยภาษี
เงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของปปจจุบันและภาษีเงินไดนี้ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดีย วกันสําหรับ
หนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน สําหรับหนวยภาษีตางกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจายชําระหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของ ปปจจุบัน
ดวยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยและจายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจ ะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกับการใช
ประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเทาที่ประ โยชน
ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง

(ป)

กําไรตอหุน
ธนาคารและบริษัทยอยแสดงกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดสําหรับหุนสามัญ กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรของ
ผูถือหุนสามัญของธนาคาร ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกจําหนายระหวางปปรับปรุงดวยจํานวนหุนสามัญที่ซื้อคืน กําไรตอหุน
ปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกจําหนายและปรับปรุงดวยจํานวนหุนสามัญ
ที่ซื้อคืน และผลกระทบของจํานวนหุนสามัญที่อาจตองออกตามโครงการจายโบนัสดวยหุนสามัญสําหรับ พนักงานธนาคาร
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(ผ)

สวนงานดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานของสวนงานที่รายงานตอ คณะประธานเจาหนาที่บริหารของธนาคาร (ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน) จะแสดงถึง
รายการที่เกิดขึ้นจากสวนงานดําเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ไดรับการปนสวนอยางสมเหตุสมผล สําหรับรายการที่ไมไดใชในการตัดสินใจ
ดานการดําเนินงานไมไดมีการแยกตามสวนงาน

(ฝ)

การหักกลบ
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะแสดงหักกลบกันเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดวยจํานวนสุทธิก็ตอเมื่อธนาคารและบริษัทย อย
มีสิทธิตามกฎหมายในการนําจํานวนที่รับรูไวในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบหนี้กัน และธนาคารและบริษัทยอยตั้งใจที่จะรับหรือจายชําระดวย
ยอดสุทธิ

5

การบริหารความเสีย่ งของธนาคาร

แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
ธนาคารไดจัดโครงสรางการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหการบริหารความเสี่ยงหลัก ไดแก ความเสี่ยงดานสินเชื่อ ความเสี่ยงดานตลาด ความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการ ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความเสี่ยงดานชื่อเสียง และความเสี่ยงดานกลยุทธ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ธนาคารกําหนดนโยบายและ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงตางๆ ขึ้น เพื่อเปนแนวทางและเปนมาตรฐานที่จะนําไปใชอยางตอเนื่องทั้งธนาคารและบริษัทยอยอยางเหมาะสม
ธนาคารบริหารความเสี่ยงดานตางๆ ภายใตหลักการคือตองสามารถระบุ วัด ติดตาม รายงาน วิเคราะห และควบคุมความเสี่ยงหลักดังกลาวได
กิจกรรมของธนาคารจะตองบริหารภายใตกรอบการดําเนินงานดานความเสี่ยงและผลตอบแทน (Risk-return framework) เพื่อใหมั่นใจวาธนาคาร
ไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่รับไว
โครงสรางการกํากับดูแลดานความเสี่ยงของธนาคารประกอบดวย คณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors) ซึ่งเปนผูรับผิดชอบในการบริหาร
ความเสี่ยงของธนาคารโดยรวม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการธนาคาร
ใหทําหนาที่ทบทวนและดูแลการบริหารความเสี่ยงทุกดานของธนาคารและไดรับมอบอํานาจใหอนุมัติกลยุทธ นโยบาย กรอบงานและมาตรฐานของ
การบริหารความเสี่ยง รวมถึงกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดและการกระจุกตัว นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการยอยเฉพาะดาน ประกอบดวย
คณะนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Policy Committee) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk Committee)
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (The Asset and Liability Management Committee) และคณะบริหารติดตามพอรตสินเชื่อ (Portfolio
Monitoring Committee)
ในขณะที่หนวยธุรกิจตางๆ เปนผูรับผิดชอบในระดับตนในการบริหารความเสี่ยงภายใตความรับผิดชอบของหนวยงานเองตามกรอบการดําเนินงาน
ที่กําหนดไว หนวยงานบริหารความเสี่ยงซึ่งอยูภายใตการควบคุมดูแลของประธานเจาหนาที่บ ริหารดานบริหารความเสี่ยง ยังไดจัดตั้งหนวยงานซึ่ง
รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงโดยตรง ประกอบดวยหนวยงานบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อ หนวยงานบริหารความเสี่ยงสินเชื่อเชิงกลยุทธ
หนวยงานบริหารความเสี่ยงดานตลาด หนวยงานบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการองคกร หนวยงานกํากับการปฏิบัติงานและหนวยงานกฎหมาย
ทั้งนี้หนวยงานบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อยังไดจัดตั้งหนวยงานตางๆ เพื่อรับผิดชอบการบริหารในแตละพอรตสินเชื่อตามที่ธนาคารไดกําหนดไว
อันประกอบดวยหนวยงานพิจารณาสินเชื่อธุรกิจ หนวยงานพิจารณาสินเชื่อลูกคาธุรกิ จและธุรกิจขนาดยอม หนวยงานสินเชื่อผูบริโภค หนวยงาน
พัฒนาสินทรัพย ทีมพัฒนากลั่นกรองคุณภาพหนี้ และหนวยงานบริหารนโยบายดานสินเชื่อ ซึ่งหนวยงานเหลานี้มีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนด
นโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององคกร รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการบริหารความเสี่ยง นําเสนอกลยุทธในการบริหาร
ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติใชในการติดตาม ควบคุมและบริหารจัดการระดับความเสี่ยงของธนาคาร
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5.1

ความเสีย่ งดานสินเชือ่ (Credit risk)
ความเสี่ยงดานสินเชื่อเปนความเสี่ยงทีเ่ กิดขึ้นจากการที่ผูกูและ/หรือคูสัญญาไมสามารถชําระคืนเงินกูแกธนาคารหรือไมปฏิบัติตามภาระขอผูกพั น
ตามสัญญาที่ไดตกลงไวกับธนาคาร ความเสี่ยงดานสินเชื่อสวนใหญเกิดจากธุรกรรมการใหสินเชื่อและภาระผูกพันทางการเงิน (Off-balance sheet
items) เชน การค้ําประกันการกูยืมเงิน และตราสารอนุพันธ เปนตน
มูลคาสูงสุดของความเสี่ยงดานสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย ทางการเงินหักดวยสํารองคาเผื่อผลขาดทุนที่แสดงไวในงบแสดงฐานะ
การเงิน และประมาณการหนี้สินสําหรับภาระผูกพันทางการเงินซึ่งเกิดจากการค้ําประกันการกูยืมและค้ําประกันอื่นๆ

นโยบายสินเชื่อ/ขอบเขตงาน
คณะกรรมการธนาคารทําหนาที่อนุมัติกลยุทธและระดับความเสี่ยงดานสินเชื่อที่ธนาคารจะยอมรับไดและเพื่อใหธนาคารบริหารความเสี่ยงดาน
สินเชื่อไดอยางเหมาะสม ธนาคารจัดทํานโยบายหลักดานการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อ (Core Credit Risk Policies : CCRP) และกําหนดกรอบ
การดําเนินงานเพื่อใหแนใจวาการตัดสินใจดานสินเชื่อเปนไปไดอยางระมัดระวังและการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อรวมเขาเปนสวนห นึ่งของการทํา
ธุรกรรมสินเชื่อทั้งหมด ทั้งนี้หนวยธุรกิจและหนวยสนับสนุนที่เกี่ยวของจะตองออกนโยบายสําหรับแตละหนวยงานตามแนวทางที่กําหนดโดยนโยบาย
หลัก ในขณะเดียวกันธนาคารไดกําหนดนโยบายเพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของพอรตสินเชื่อไดแก ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวอยูที่
ลูกคารายใดรายหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่งที่พึ่งพากันและกัน ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวตามภาคธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรมและความเสี่ยงจาก
การกระจุกตัวอยูที่ประเทศคูคาประเทศใดประเทศหนึ่ง นอกจากนี้ธนาคารมีนโยบายการทดสอบภาวะวิกฤติเปนกรอบในการประเมินระดับ
ความสามารถของธนาคารในการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณวิกฤติเมื่อเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงในทางลบ

ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ
ในการจัดการความเสี่ยงดานสินเชื่อ ธนาคารไดแยกบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานดานการตลาดออกจากหนวยงานที่ทําหนาที่
อนุมัติสินเชื่อเพื่อการตรวจสอบและถวงดุล ความเสี่ยงดานสินเชื่อแตละรายจะถูกวิเคราะหและประเมินผลโดยเจาหนาที่สินเชื่อที่มีประสบการณและ
อนุมัติโดยผูมีอํานาจตามขนาดและระดับความเสี่ยงสินเชื่อของสินเชื่อที่ขอกู
ธนาคารอาจขอใหลูกคาวางหลักทรัพยเพื่อเปนการค้ําประกัน หนี้ตามความเหมาะสม เชน ที่ดินและสิ่งปลูกสราง เงินฝากธนาคาร หลักทรัพย
ประเภทตางๆ และการค้ําประกันโดยบุคคลหรือนิติบุคคล เปนตน
ธนาคารมีการกอภาระผูกพันจากการค้ําประกันการกูยืม และการค้ําประกันอื่น รวมทั้งการออกเล็ตเตอรออฟเครดิตและการอาวัลตั๋วเงินใหกับ
ลูกคา ในการกอภาระผูกพันดังกลาว ธนาคารไดมีการพิจารณาขอมูลทางการเงินของลูกคาและไดจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานโดยการกําหนด
เงื่อนไขตางๆ เพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยใชหลักเกณฑการพิจารณาเชนเดียวกับการใหสินเชื่อ

การสอบทานสินเชื่อ
หนวยงานตรวจสอบซึ่งเปนหนวยงานอิสระรับผิดชอบในการประเมินและแนะนําแนวทางในการปรับปรุงความเพียงพอและประสิทธิภาพของ
กระบวนการตางๆ ดานสินเชื่อ ตลอดจนกระบวนการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ยังมีทีมสอบทานสินเชื่อ ภายใตหนวยงานตรวจสอบทําหนาที่
สอบทานลูกหนี้แตละรายเพื่อใหมั่นใจวากระบวนการดานสินเชื่อและการดูแลบัญชีไดถูกดําเนินการตามนโยบาย ตลอดจนคูมือปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับกฎระเบียบของทางการ

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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5.2

ความเสีย่ งดานตลาด (Market risk)
ความเสี่ยงดานตลาด หมายถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และราคาตราสารทุนและสินคา
โภคภัณฑ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินของธนาคาร รวมทั้งภาระผูกพันทางการเงิน (Off-balance sheet items)
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน ทําหนาที่ชวยคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดูแลใหการบริ หารความเสี่ยง
ดานตลาดของธนาคารเปนไปตามแนวทางที่กําหนดไวในนโยบายบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวของและระดับ ความเสี่ยงที่ยอมรับไดของธนาคารที่ได
กําหนดไว ธนาคารแบงการบริหารความเสี่ยงดานตลาดออกเปน 2 สวน คือบัญชีเพื่อคา (Trading Book) และบัญชีเพื่อการธนาคาร (Banking
Book) โดยธนาคารไดมีการจัดทํานโยบายเพื่อกําหนดคํานิยามของบัญชีดังกลาวหลักเกณฑในการแบงแยกธุรกรรม และวิธีปฎิบัติสําหรับแตละ
บัญชี

ความเสี่ยงดานตลาดของบัญชีเพื่อคา
ความเสี่ยงดานตลาดของบัญชีเพื่อคา ประกอบดวยความเสี่ยงดานตลาดที่เกิดจากฐานะของเครื่องมือทางการเงิน และตราสารอนุพันธที่ถือครองไว
โดยมีเจตนาเพื่อการคาหรือเพื่อปองกันความเสี่ยงของฐานะอื่นๆ ในบัญชีเพื่อคา ธนาคารไดจัดทํานโยบายการบริหารความเสี่ยงดานตลาดสําหรับ
บัญชีเพื่อคา เพื่อควบคุมใหการบริหารความเสี่ยงดานตลาดในบัญชีดังกลาวเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม รวมถึงการจัดใหมีเพดานความเสี่ยง
เพื่อควบคุมความเสี่ยงในบัญชีดังกลาวดวย

ความเสี่ยงดานตลาดของบัญชีเพื่อการธนาคาร
ความเสี่ยงดานตลาดของบัญชีเพื่อการธนาคารประกอบดวยความเสี่ยงดานตลาดของรายการในงบแสดงฐานะการเงิน และภาระผูกพันทางการเงิน
(Off-balance sheet items) รวมถึงฐานะอนุพันธทางการเงินที่ใช ในการปองกันความเสี่ยงของบัญชีเพื่อการธนาคาร
ธนาคารไดจัดทํานโยบายการบริหารความเสี่ยงดานตลาดสําหรับบัญชีเพื่อการธนาคาร เพื่อกําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานตลาด
ในบัญชีเพื่อการธนาคาร รวมทั้งไดจัดใหมีการกําหนดเพดานความเสี่ยงประเภทตางๆ ใหเหมาะสมกับความเสี่ยงของฐานะในบัญชีดังกลาวและอยู
ภายในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของธนาคาร
ทั้งนี้ ธนาคารมีการวิเคราะหความเสี่ยงรวมทั้งมีการประเมินผลกระทบอยางสม่ําเสมอ เพื่อนํามาใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการโครงสรางของ
สินทรัพยและหนี้สินใหเหมาะกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(ก)

ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ (Interest rate risk)
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน
และกระแสเงินสดของธนาคารและบริษัทย่อย
สินทรัพย์ทางการเงินหลักของธนาคารและบริษัทย่อยได้แก่ เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ ซึ่งส่วนใหญ่มีผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว อ้างอิงกับ
MRR, MLR, MOR อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิงอื่น ๆ เช่น BIBOR, LIBOR เป็นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจาแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2558
อัตราดอกเบี้ย
ปรับ
ขึ้นลงตาม
อัตราตลาด

อัตรา
ดอกเบี้ย
คงที่

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

(ล้านบาท)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิจาก
รายได้รอตัดบัญชี
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจาก
รายได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

-

-

17,290

17,290

40,113
91,464

67,859
3,437

7,888
3,359

115,860
98,260

335,520
2,172
469,269

239,216
131
310,643

6,040
13,142
47,719

580,776
15,445
827,631

450,302
8,544
-

169,842
26,061
-

24,550
1,611
3,008

644,694
36,216
3,008

239
1,462
185
460,732

28,701
224,604

-

239
30,183
15,566
729,906

หนีส้ นิ ทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินทางการเงินอื่น
รวมหนีส้ นิ ทางการเงิน

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

20
15,381
44,570
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินรวม
2557
อัตราดอกเบี้ย
ปรับ
ขึ้นลงตาม
อัตราตลาด

อัตรา
ดอกเบี้ย
คงที่

ไมมีดอกเบี้ย

รวม

(ลานบาท)
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิจาก
รายไดรอตัดบัญชี
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้สุทธิจาก
รายไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยทางการเงินอื่น
รวมสินทรัพยทางการเงิน

-

-

16,428

16,428

21,713
2,950

86,013
105,147

5,280
2,762

113,006
110,859

322,247
2,183
349,093

203,240
662
395,062

4,873
13,383
42,726

530,360
16,228
786,881

373,335
7,162
-

173,236
63,624
-

25,054
1,931
3,145

571,625
72,717
3,145

137
2,055
281
382,970

34,172
271,032

-

137
36,249
14,358
698,231

หนีส้ นิ ทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่กํา หนดใหแสดงดวย
มูลคายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
หนี้สินทางการเงินอื่น
รวมหนีส้ นิ ทางการเงิน

22
14,077
44,229

33
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
อัตราดอกเบี้ย
ปรับ
ขึ้นลงตาม
อัตราตลาด

อัตรา
ดอกเบี้ย
คงที่

ไมมีดอกเบี้ย

รวม

(ลานบาท)
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน สุทธิ
จากรายไดรอตัดบัญชี
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้สุทธิจาก
รายไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยทางการเงินอื่น
รวมสินทรัพยทางการเงิน

-

-

17,290

17,290

40,111
91,464

67,066
3,437

7,888
569

115,065
95,470

335,489
2,068
469,132

239,216
131
309,850

6,040
12,918
44,705

580,745
15,117
823,687

450,328
8,544
-

169,842
26,061
-

24,560
1,611
3,008

644,730
36,216
3,008

239
1,462
185
460,758

28,701
224,604

20
15,308
44,507

239
30,183
15,493
729,869

หนีส้ นิ ทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดงดวย
มูลคายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
หนี้สินทางการเงินอื่น
รวมหนีส้ นิ ทางการเงิน

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

34
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
อัตราดอกเบี้ย
ปรับ
ขึ้นลงตาม
อัตราตลาด

อัตรา
ดอกเบี้ย
คงที่

ไมมีดอกเบี้ย

รวม

(ลานบาท)
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิจาก
รายไดรอตัดบัญชี
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้สุทธิจาก
รายไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยทางการเงินอื่น
รวมสินทรัพยทางการเงิน

-

-

16,428

16,428

21,711
2,950

85,350
105,147

5,280
689

112,341
108,786

322,204
2,079
348,944

203,240
105
393,842

4,873
13,119
40,389

530,317
15,303
783,175

373,416
7,162
-

173,236
63,624
-

25,068
1,931
3,145

571,720
72,717
3,145

137
2,055
281
383,051

34,172
271,032

22
13,865
44,031

137
36,249
14,146
698,114

หนีส้ นิ ทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดงดวย
มูลคายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
หนี้สินทางการเงินอื่น
รวมหนีส้ นิ ทางการเงิน
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญจําแนกตามการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ไดดังนี้
งบการเงินรวม
2558
ระยะเวลาในการปรับอัตราดอกเบี้ยใหม
มากกวา
ภายใน
3 เดือน
3 เดือน
ถึง 1 ป
มากกวา 1 ป

สินทรัพยที่ไม
กอใหเกิด
รายได

ไมมี
ดอกเบี้ย

รวม

(ลานบาท)
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้สุทธิจาก
รายไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยทางการเงินอื่น
รวมสินทรัพยทางการเงิน

-

-

-

-

17,290

17,290

106,458
37,570

1,514
26,873

30,458

-

7,888
3,359

115,860
98,260

421,095
2,303
567,426

56,150
84,537

77,018
107,476

20,473
20,473

6,040
13,142
47,719

580,776
15,445
827,631

524,133
29,456
-

88,752
2,031
-

7,259
3,118
-

-

24,550
1,611
3,008

644,694
36,216
3,008

239
286
185
554,299

1,255
92,038

28,622
38,999

-

-

239
30,183
15,566
729,906

หนีส้ นิ ทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดงดวย
มูลคายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
หนี้สินทางการเงินอื่น
รวมหนีส้ นิ ทางการเงิน

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

36
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15,381
44,570
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินรวม
2557
ระยะเวลาในการปรับอัตราดอกเบี้ยใหม
มากกวา
ภายใน
3 เดือน
3 เดือน
ถึง 1 ป
มากกวา 1 ป

สินทรัพยที่ไม
กอใหเกิด
รายได

ไมมี
ดอกเบี้ย

รวม

(ลานบาท)
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้สุทธิจาก
รายไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยทางการเงินอื่น
รวมสินทรัพยทางการเงิน

-

-

-

-

16,428

16,428

107,304
33,147

422
40,238

34,712

-

5,280
2,762

113,006
110,859

411,141
2,844
554,436

56,250
96,910

40,003
1
74,716

18,093
18,093

4,873
13,383
42,726

530,360
16,228
786,881

450,533
65,490
-

88,818
1,588
-

7,220
3,708
-

-

25,054
1,931
3,145

571,625
72,717
3,145

137
1,010
281
517,451

9,855
100,261

25,362
36,290

-

-

137
36,249
14,358
698,231

หนีส้ นิ ทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดงดวย
มูลคายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
หนี้สินทางการเงินอื่น
รวมหนีส้ นิ ทางการเงิน

22
14,077
44,229
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
ระยะเวลาในการปรับอัตราดอกเบี้ยใหม
มากกวา
สินทรัพยที่ไม
ภายใน
3 เดือน
กอใหเกิด
3 เดือน
ถึง 1 ป
มากกวา 1 ป
รายได

ไมมี
ดอกเบี้ย

รวม

(ลานบาท)
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้สุทธิจาก
รายไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยทางการเงินอื่น
รวมสินทรัพยทางการเงิน

-

-

-

-

17,290

17,290

106,455
37,570
-

722
26,873
-

30,458
-

-

7,888
569
3,331

115,065
95,470
3,331

421,095
2,199
567,319

56,150
83,745

77,018
107,476

6,040
12,918
48,036

580,745
15,117
827,018

524,159
29,456
-

88,752
2,031
-

7,259
3,118
-

-

24,560
1,611
3,008

644,730
36,216
3,008

239
286
185
554,325

1,255
92,038

28,622
38,999

-

20
15,308
44,507

239
30,183
15,493
729,869

20,442
20,442

หนีส้ นิ ทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดงดวย
มูลคายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
หนี้สินทางการเงินอื่น
รวมหนีส้ นิ ทางการเงิน

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
ระยะเวลาในการปรับอัตราดอกเบี้ยใหม
มากกวา
สินทรัพยที่ไม
ภายใน
3 เดือน
กอใหเกิด
3 เดือน
ถึง 1 ป
มากกวา 1 ป
รายได

ไมมี
ดอกเบี้ย

รวม

(ลานบาท)
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทยอยและ
บริษัทรวมสุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้สุทธิจาก
รายไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยทางการเงินอื่น
รวมสินทรัพยทางการเงิน

-

-

-

-

16,428

16,428

40,238

34,712

-

5,280
689

112,341
108,786

-

-

-

3,229

3,229

411,141
2,183
553,532

56,249
96,487

40,003
1
74,716

4,873
13,119
43,618

530,317
15,303
786,404

450,614
65,490
-

88,818
1,588
-

7,220
3,708
-

-

25,068
1,931
3,145

571,720
72,717
3,145

137
1,010
281
517,532

9,855
100,261

25,362
36,290

-

22
13,865
44,031

137
36,249
14,146
698,114

107,061
33,147
-

18,051
18,051

หนีส้ นิ ทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่กําหนดให
แสดงดวยมูลคายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
หนี้สินทางการเงินอื่น
รวมหนีส้ นิ ทางการเงิน
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยของธนาคารและบริษัทยอย รวมทั้งอัตราดอกเบี้ย ถัวเฉลี่ยมีดังนี้
งบการเงินรวม
2558
ยอดคงเหลือ
ถัวเฉลี่ย

ดอกเบี้ย

2557

(1)

(ลานบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย

ยอดคงเหลือ
ถัวเฉลี่ย

(รอยละตอป)

ดอกเบี้ย

(1)

(ลานบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย

(รอยละตอป)

สินทรัพยทางการเงิน
ทีม่ ดี อกเบีย้
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้สุทธิจาก
รายไดรอตัดบัญชี
รวม

116,719
101,699

2,037
2,422

1.75
2.38

104,311
106,773

2,229
2,947

2.14
2.76

550,193
768,611

31,588
36,047

5.74

514,285
725,369

30,210
35,386

5.87

575,872

10,992

1.91

542,838

11,806

2.17

64,357
32,348
672,577

882
1,336
13,210

1.37
4.13

60,813
36,732
640,383

1,054
1,388
14,248

1.73
3.78

หนีส้ นิ ทางการเงินทีม่ ี
ดอกเบีย้
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
รวม
(1)

ไมรวมดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจายที่เกิดจากตราสารอนุพันธเพื่อการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร สําหรับกลุมสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
ยอดคงเหลือ
ถัวเฉลี่ย

ดอกเบี้ย

2557

(1)

(ลานบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย

(รอยละตอป)

ยอดคงเหลือ
ถัวเฉลี่ย

ดอกเบี้ย

(1)

(ลานบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย

(รอยละตอป)

สินทรัพยทางการเงินทีม่ ี
ดอกเบีย้
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้สุทธิจาก
รายไดรอตัดบัญชี
รวม

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

115,937
101,699

2,020
2,422

1.74
2.38

103,668
106,773

2,211
2,947

2.13
2.76

550,156
767,792

31,567
36,009

5.74

513,100
723,541

30,086
35,244

5.86

40
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
ยอดคงเหลือ
ถัวเฉลี่ย

ดอกเบี้ย

2557

(1)

(ลานบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย

ยอดคงเหลือ
ถัวเฉลี่ย

(รอยละตอป)

ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย

(1)

(ลานบาท)

(รอยละตอป)

หนีส้ นิ ทางการเงินทีม่ ี
ดอกเบีย้
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
รวม
(1)

(ข)

575,960

10,992

1.91

542,981

11,807

2.17

64,357
32,348
672,665

882
1,336
13,210

1.37
4.13

60,813
36,732
640,526

1,054
1,388
14,249

1.73
3.78

ไมรวมดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจายที่เกิดจากตราสารอนุพันธเพื่อการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร สําหรับกลุมสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน

ความเสีย่ งดานอัตราแลกเปลีย่ น (Foreign exchange risk)
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนหมายถึงความเสี่ยงที่ มูลคาของเครื่องมือทางการเงินจะไดรับผลกระทบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน
นอกเหนือจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศที่ ไดเปดเผยแลวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวของ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารมีฐานะสุทธิที่เปนเงินตราตางประเทศที่สําคัญโดยจําแนกเปนสกุลเงินไดดังตอไปนี้
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ดอลลาร
สหรัฐ

2558
ยูโร (*)

สกุลอื่นๆ (*)

ดอลลาร
สหรัฐ

2557
ยูโร (*)

สกุลอื่นๆ (*)

26
(28)
(2)

15
(15)
-

(ลานเหรียญสหรัฐ)
ฐานะทันที
ฐานะลวงหนา
ฐานะสุทธิ
(*)

(ค)

868
(880)
(12)

13
(15)
(2)

(71)
71
-

626
(584)
42

สําหรับสกุลยูโรและสกุลอื่นๆ แสดงฐานะสุทธิเปนเงินตราตางประเทศเทียบเทาสกุลเงินเหรียญสหรัฐ

ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงราคาตราสารทุน (Equity price risk)
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตราสารทุนคือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยประเภทตราสารทุนหรือหุนทุน ทําใหเกิด
ความผันผวนตอรายไดหรือมูลคา ของสินทรัพยทางการเงินของธนาคาร
การลงทุนในตราสารทุนของธนาคารอยูภายใตการบริหารของหนวยงานที่เกี่ยวของที่ไดรับมอบหมายซึ่งขึ้นอยูกับกลยุทธ ประเภทธุรกิจของผูออก
ตราสารทุน และวัตถุประสงคในการถือครองของธนาคารโดยอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารสินทรั พยและหนี้สิน และ/หรือ
คณะประธานเจาหนาที่บริหาร (Chief Executive Committee) ทั้งนี้ เงินลงทุนในตราสารทุนทั้งหมดตองเปนไปตามกรอบและนโยบายการลงทุน

41
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
และนโยบายความเสี่ยงที่เกี่ยวของ โดยการกําหนดเกณฑการพิจารณาการลงทุนในตราสารทุนของธนาคารจะคํานึงถึงปจจัยทางดานความเสี่ยง
เชน ความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดานตลาด และความเสี่ยงดานสภาพคลอง โดยมีการกําหนดวงเงินลงทุนสําหรับการลงทุนในตราสารทุน
(Gross Limit) และเพดานวงเงินขาดทุน (Loss Limit) เพื่อควบคุมดูแลการลงทุนใหเปนไปตามนโยบายและอยูภายในวงเงินที่กําหนดไว โดยคํานึงถึง
ความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร
5.3

ความเสีย่ งดานสภาพคลอง (Liquidity risk)
ความเสี่ยงดานสภาพคลองหมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันไดเมื่อครบกําหนด เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยน
สินทรัพยเปนเงินสดไดทันเวลาหรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอสําหรับการดําเนินงานจนกอใหเกิดความเสียหายแกธนาคาร
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน ทําหนาที่ชวยคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการกํากับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยงดานสภาพคลองของธนาคารเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย และกํากับดูแลใหธนาคารมีสภาพคลอง
อยางเพียงพอในการดําเนินธุรกิจทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินรับผิดชอบในการจัดหา
แหลงเงินทุนที่เหมาะสมและสอดคลองกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง
หนวยงานบริหารเงิน (The Balance Sheet Management Unit) เปนหนวยงานรับผิดชอบในการบริหารสภาพคลองในระดับภาพรวม และหนวยงานธุรกิจ
ตลาดเงิน (The Capital Markets Unit) เปนหนวยงานรับผิดชอบในการบริหารสภาพคลองรายวัน นอกจากนี้หนวยงานบริหารเงินยังทําหนาที่วัด
ความเสี่ยงดานสภาพคลองและรายงานการบริหารสภาพคลองตอคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน สวนหนวยงานบริหารความเสี่ยงดาน
ตลาด (The Market Risk Management Unit) ทําหนาที่ระบุ ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงดานสภาพคลอง ธนาคารมีนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงดานสภาพคลองซึ่งมีการทบทวนอยางสม่ําเสมออยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือเมื่อจําเปนเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ ทั้งนี้ธนาคารและบริษัทใน
กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารแตละบริษัทจะบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองแยกจากกัน
ในการบริหารสภาพคลอง ธนาคารมีการติดตามดูแลแหลงเงินทุนและความสามารถในการเขาถึงตลาดทุนอยางตอเนื่อง รวมทั้งใหความสําคัญใน
การถือครองสินทรัพยที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งสามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดอยางรวดเร็ว หรือสามารถใชเปนหลักประกันในการระดมเงินทุนได
ธนาคารไดกําหนดใหมีการวัด และติดตามความเสี่ยงดานสภาพคลองโดยใชตัวบ งชี้ระดับความเสี่ยง (Risk Indicators) ซึ่งไดแก อัตราสวนทาง
การเงินตางๆ เชน อัตราสวนสินเชื่อตอเงินฝาก (Loans to Deposits Ratio) การดํารงสินทรัพยสภาพคลองเพื่อรองรับกระแสเงินสดที่อาจไหลออก
ในภาวะวิกฤต (Liquidity Coverage Ratio) และอัตราสวนที่มาและใชไปของแหลงเงินที่มีความมั่นคง (Net Stable Funding Ratio) รวมทั้งการจัดทํา
แบบจําลองกระแสเงินสดซึ่งครอบคลุมรายการตามอายุสัญญาคงเหลือและตามอายุสัญญาคงเหลือที่มีการปรับตามพฤติกรรมของลูกคา
นอกจากนั้นแลวธนาคารไดกําหนดอัตราสวนขึ้นใชภายในธนาคารเพื่อติดตามสินทรัพยสภาพคลองสุทธิรายวัน โดยใชชื่อวาอัตราสวนสินทรัพย
สภาพคลองซึ่งเปนที่ตองการของตลาด (Marketable Liquid Asset Ratio) หรือ MLAR ซึ่งมีองคประกอบในลักษณะเดียวกับ Liquidity Coverage
Ratio ตาม Basel III คือ สินทรัพยสภาพคลอง กระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจาย โดยธนาคารมีการกําหนดเพดานความเสี่ยงและตัวบงชี้ระดับ
ความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยงใหอยูภายใตระดับความเสี่ยงดา นสภาพคลองที่ยอมรับไดของธนาคารที่ไดรับการอนุมัติ ทั้งนี้มีการติดตามและ
รายงานสถานะสภาพคลองรายวันและรายเดือนตอคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน
ธนาคารจัดใหมีการทดสอบความเสี่ยงดานสภาพคลองในภาวะวิกฤติ (Stress Testing) โดยฐานะสภาพคลองของธนาคารจะถูกทดสอบภายใต
สถานการณจําลองหลายรูปแบบตามแนวทางที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด เพื่อประเมินความสามารถในการรองรับภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ธนาคารไดจัดทําแผนรองรับเหตุฉุกเฉินดานสภาพคลอง เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติภายใตสถานการณวิกฤติที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีการ
ระบุถึงบทบาทของหนวยงานที่เกี่ยวของ แผนการจัดหาเงินทุน แผนการสื่อสารและติดตอกับลูกคา เปนตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีอัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินรับฝากรอยละ 91.6 (2557: รอยละ 94.3)

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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(ลานบาท)

เปนเงินลงทุนในตราสารทุน
เปนเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ

tmbt3_db_2

(3)

(1)
รวมรายการที่มีอายุ 1 วัน
(2)

เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
หนี้สินทางการเงินอื่น
รวมหนีส้ นิ ทางการเงิน
สวนตางสภาพคลองสุทธิ
กระแสเงินสดสุทธิจากตราสารอนุพนั ธ

หนีส้ นิ ทางการเงิน

เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนเพื่อคาและเงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยทางการเงินอื่น
รวมสินทรัพยทางการเงิน

สินทรัพยทางการเงิน

(1)

73,076
20,908
77
6,632
100,693
155,680

20
13,423
8,225
128,098
6,887
256,373

123,791
1,166
151,024
475,236
10,160
3,008
15
1,165
489,584
(338,560)

99,720

17,290
8,777

43

777

88,843
2,031
722
91,596
51,542

8,705
17,471
9,402
100,553
199
143,138

6,808

(42)

7,539
3,117
29,296
39,952
119,813

6,697
9,916
18,391
123,897
309
159,765

555

160

239
73
1,084
1,396
85,880

2,651
83,964
661
87,276

-

-

894

644,694
36,216
3,008
239
30,183
15,566
729,906
97,725

15,987
43,604
38,669
580,776
15,445
827,631

565 (2)
2,794 (2)
20,473 (3)
6,223
30,055
6,685
6,685
23,370

17,290
115,860

รวม

-

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญ วิเคราะหตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จําแนกตามระยะเวลาสัญญาไดดังนี้
งบการเงินรวม
2558
ภายใน
มากกวา
มากกวา 1 ป
5 ป
ไมมีกําหนด
เมื่อทวงถาม (1)
3 เดือน
3 เดือน ถึง 1 ป
ถึง 5 ป
ขึ้นไป
ระยะเวลา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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tmbt3_db_2

(2)

รวมรายการที่มีอายุ 1 วัน
เปนเงินลงทุนในตราสารทุน
(3)
เปนเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ

(1)

กระแสเงินสดสุทธิจากตราสารอนุพนั ธ

เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
หนี้สินทางการเงินอื่น
รวมหนีส้ นิ ทางการเงิน
สวนตางสภาพคลองสุทธิ

หนีส้ นิ ทางการเงิน

เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนเพื่อคาและเงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยทางการเงินอื่น
รวมสินทรัพยทางการเงิน

สินทรัพยทางการเงิน

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

167

-

466

77,092
59,976
574
5,382
143,024
104,745

10,825
6,997
3,015
120,202
6,636
247,769

124,993
989
148,900
397,768
7,445
3,145
141
1,238
409,737
(260,837)

100,094

ภายใน
3 เดือน

16,428
6,490

เมื่อทวงถาม (1)

44

391

89,303
1,588
8,816
99,707
48,729

5,734
21,301
18,937
101,799
243
148,436

422

มากกวา
3 เดือน ถึง 1 ป

88

7,462
3,708
26,637
37,807
113,893

3,641
13,252
24,395
103,074
1,338
151,700

6,000

(ลานบาท)

งบการเงินรวม
2557
มากกวา 1 ป
ถึง 5 ป

15

137
81
1,157
1,375
61,717

62,199
893
63,092

-

5 ป
ขึ้นไป

-

960

571,625
72,717
3,145
137
36,249
14,358
698,231
88,650

20,885
43,627
46,347
530,360
16,228
786,881

685 (2)
2,077 (2)
18,093 (3)
6,129
26,984
6,581
6,581
20,403

16,428
113,006

รวม

-

ไมมีกําหนด
ระยะเวลา

tmbt3_db_2

(2)

รวมรายการที่มีอายุ 1 วัน
เปนเงินลงทุนในตราสารทุน
(3)
เปนเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ

(1)

กระแสเงินสดสุทธิจากตราสารอนุพนั ธ

เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
หนี้สินทางการเงินอื่น
รวมหนีส้ นิ ทางการเงิน
สวนตางสภาพคลองสุทธิ

หนีส้ นิ ทางการเงิน

เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนเพื่อคาและเงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยทางการเงินอื่น
รวมสินทรัพยทางการเงิน

สินทรัพยทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

168
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(1)

73,076
20,908
77
6,615
100,676
155,545

20
13,423
8,225
128,098
6,887
256,221

123,791
1,166
151,022
475,272
10,160
3,008
15
1,165
489,620
(338,598)

99,568

ภายใน
3 เดือน

17,290
8,775

เมื่อทวงถาม

(1)

45

777

88,843
2,031
722
91,596
50,817

8,705
17,471
9,402
100,553
115
142,413

6,167

(42)

7,539
3,117
29,296
39,952
119,793

6,697
9,916
18,391
123,897
289
159,745

555

(ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
มากกวา
มากกวา 1 ป
3 เดือน ถึง 1 ป
ถึง 5 ป
-

160

239
73
1,084
1,396
85,880

2,651
83,964
661
87,276

5 ป
ขึ้นไป

-

894

644,730
36,216
3,008
239
30,183
15,493
729,869
97,149

15,987
40,814
38,669
3,331
580,745
15,117
827,018

565 (2)
4 (2)
3,331 (2)
20,442 (3)
5,999
30,341
6,629
6,629
23,712

17,290
115,065

รวม

-

ไมมีกําหนด
ระยะเวลา

tmbt3_db_2

(2)

รวมรายการที่มีอายุ 1 วัน
เปนเงินลงทุนในตราสารทุน
(3)
เปนเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ

(1)

กระแสเงินสดสุทธิจากตราสารอนุพนั ธ

เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
หนี้สินทางการเงินอื่น
รวมหนีส้ นิ ทางการเงิน
สวนตางสภาพคลองสุทธิ

หนีส้ นิ ทางการเงิน

เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนเพื่อคาและเงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยทางการเงินอื่น
รวมสินทรัพยทางการเงิน

สินทรัพยทางการเงิน

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

169

-

466

77,092
59,976
574
5,365
143,007
103,964

10,825
6,997
3,015
120,202
6,079
246,971

124,993
989
148,898
397,863
7,445
3,145
141
1,238
409,832
(260,934)

99,853

ภายใน
3 เดือน

16,428
6,488

เมื่อทวงถาม

(1)

46

391

89,303
1,588
8,816
99,707
48,306

5,734
21,301
18,937
101,798
243
148,013

-

88

7,462
3,708
26,637
37,807
113,789

3,641
13,252
24,395
103,074
1,234
151,596

6,000

(ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
มากกวา
มากกวา 1 ป
3 เดือน ถึง 1 ป
ถึง 5 ป

15

137
81
1,156
1,374
61,709

62,199
884
63,083

-

5 ป
ขึ้นไป

-

960

571,720
72,717
3,145
137
36,249
14,146
698,114
88,290

20,885
41,554
46,347
3,229
530,317
15,303
786,404

685 (2)
4 (2)
3,229 (2)
18,051 (3)
5,874
27,843
6,387
6,387
21,456

16,428
112,341

รวม

-

ไมมีกําหนด
ระยะเวลา

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
6

มูลคายุตธิ รรมของสินทรัพยและหนีส้ นิ

6.1

สินทรัพยและหนีส้ นิ ทางการเงิน
มูลคายุติธรรมแสดงเปรียบเทียบกับมูลคาตามบัญชีซึ่งแตกตางอยางมีสาระสําคัญของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินแตละรายการตามที่ปรากฎใน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2558
มูลคาตาม
บัญชี

2557
มูลคา
ยุติธรรม

มูลคาตาม
บัญชี

มูลคา
ยุติธรรม

(ลานบาท)
สินทรัพยทางการเงิน
สินทรัพยตราสารอนุพันธ
เงินลงทุนสุทธิ
รวมสินทรัพยทางการเงิน

12,250
98,260
110,510

12,411
99,415
111,826

10,876
110,859
121,735

10,974
112,043
123,017

644,694
12,141
30,183
687,018

644,666
11,987
32,028
688,681

571,625
10,172
36,249
618,046

571,627
10,136
37,970
619,733

หนีส้ นิ ทางการเงิน
เงินรับฝาก
หนี้สินตราสารอนุพันธ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
รวมหนีส้ นิ ทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
มูลคาตาม
บัญชี

2557
มูลคา
ยุติธรรม

มูลคาตาม
บัญชี

มูลคา
ยุติธรรม

(ลานบาท)
สินทรัพยทางการเงิน
สินทรัพยตราสารอนุพันธ
เงินลงทุนสุทธิ
รวมสินทรัพยทางการเงิน

12,250
95,470
107,720

12,411
96,625
109,036

10,876
108,786
119,662

10,974
109,969
120,943

644,730
12,141
30,183
687,054

644,701
11,987
32,028
688,716

571,720
10,172
36,249
618,141

571,722
10,136
37,970
619,828

หนีส้ นิ ทางการเงิน
เงินรับฝาก
หนี้สินตราสารอนุพันธ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
รวมหนีส้ นิ ทางการเงิน

170
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ธนาคารใชวิธีการ และขอสมมติฐานในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน สรุปไดดังนี้
- เงินสด
มูลคายุติธรรมกําหนดโดยประมาณแสดงตามมูลคาตามบัญชี
- รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน สุทธิ (ดานสินทรัพย)
มูลคายุติธรรมกําหนดโดยประมาณแสดงตามมูลคาตามบัญชี ยกเวนมูลคายุติธรรมของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินที่มีอัตราดอกเบี้ย
คงที่และมีระยะเวลาครบกําหนดคงเหลือเกินกวา 1 ป คํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินตนและดอกเบี้ย ซึ่งคิดลดโดยใช
อัตราตลาด
- สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย
มูลคายุติธรรมกําหนดโดยประมาณแสดงตามมูลคาตามบัญชี
- เงินลงทุนสุทธิ
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทตราสารหนี้ภาครัฐ คํานวณจากอัตราผลตอบแทนหรือราคาที่ประกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้อื่นที่ออกจําหนายในประเทศคํานวณโดยใชราคาตลาดที่ประเมินโดยสถาบันที่เชื่อถื อได
หรืออัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้นั้นหรือคํานวณจากอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ปรับดวยปจจัยความเสี่ยงตาม
ความเหมาะสม
มูลคายุติธรรมสําหรับเงินลงทุนเพื่อคาและเงินลงทุนเผื่อขายประเภทตราสารทุนในความตองการของตลาดจะใชราคาเสนอซื้อครั้งสุดทาย ณ
วันทําการสุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของรอบระยะเวลาบัญชีที่รายงาน มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนใชมูลคาสินทรัพยสุทธิ
ที่ประกาศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดอางอิงจากมูลคา
สินทรัพยสุทธิของบริษัทที่ลงทุน
- เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
มูลคายุติธรรมกําหนดโดยประมาณจากยอดเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชีบวกดวยดอกเบี้ยคางรับหักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เนื่องจากเงินใหสินเชื่อสวนใหญใชอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หรือมีอัตราคงที่แตมีระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ยใหมสวนใหญนอยกวา 1 ป
- สินทรัพยทางการเงินอื่น
มูลคายุติธรรมกําหนดโดยประมาณแสดงตามมูลคาตามบัญชี
- เงินรับฝาก และรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (ดานหนี้สิน)
มูลคายุติธรรมกําหนดโดยประมาณแสดงตามมูลคาตามบัญชี ยกเวนมูลคายุติธรรมของเงินรับฝากหรือรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินที่มี
อัตราดอกเบี้ยคงที่และมีระยะเวลาครบกําหนดคงเหลือเกินกวา 1 ป คํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินตนและดอกเบี้ย
ซึ่งคิดลดโดยใชอัตราดอกเบี้ยปจจุบันซึ่งใชกับเงินรับฝากหรือรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินในแตละประเภทหรือเงินรับฝากอื่นที่มีลักษณะ
คลายคลึงกัน
- หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม และภาระสิทธิในการสงคืนหลักทรัพย
มูลคายุติธรรมกําหนดโดยประมาณแสดงตามมูลคาตามบัญชี
- หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรมคํานวณจากแบบจําลองการวัดมูลคาโดยใชขอมูลตลาดที่หาไดจากแหลงที่นาเชื่อถือ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
- ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
มูลคายุติธรรมกําหนดโดยประมาณแสดงตามมูลคาตามบัญชี ยกเวนมูลคายุติธรรมของเงินกูยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และมีระยะเวลาครบ
กําหนดคงเหลือเกินกวา 1 ป คํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินตนและดอกเบี้ย ซึ่งคิดลดโดยใชอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ณ วันที่ในรายงานสําหรับกรณีที่ไมมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ และใชราคาตลาดกรณีมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ
- หนี้สินทางการเงินอื่น
มูลคายุติธรรมกําหนดโดยประมาณแสดงตามมูลคาตามบัญชี
- ตราสารอนุพันธ
ในกรณีตราสารอนุพันธมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ ธนาคารใชราคาตลาดเปนมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ กรณีที่ไมมีตลาดซื้อขาย
คลองรองรับ มูลคายุติธรรมคํานวณโดยใชขอมูลตลาดที่หาไดจากแหลงที่นาเชื่อถือ โดยอางอิงจากราคาซื้อขายในตลาดอนุพันธ ราคาเสนอ ซื้อ
ขายของนายหนา/ตัวแทน หรือราคาเสนอซื้อขายจากคูสัญญา ซึ่งไดมีการทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหลานั้น โดยคิดลดกระแสเงินสด
ในอนาคตที่คาดการณไวดวยอัตราดอกเบี้ยในตลาดสําหรับเครื่องมือทางการเงินที่เหมือนกัน ณ วันที่มีการวัดมูลคา ทั้งนี้ มูลคายุติธร รมของ
ตราสารอนุพันธที่ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพยสะทอนผลกระทบของความเสี่ยงดานเครดิตและไดรวมการปรับปรุงความเสี่ยงดานเครดิตของ
ของธนาคารและคูสัญญาตามความเหมาะสม

ลําดับชัน้ ของมูลคายุตธิ รรม
เมื่อวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพย หรือหนี้สิน ธนาคารและบริษัทยอยไดใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดใหมากที่สุดเทาที่จะทําได การวัดมูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยและหนี้สินเหลานี้ถูกจัดประเภทอยูในระดับที่ตางกันของลําดับชั้นมูลคายุติธรรมตามขอมูลที่ใชในการประเมินมูลคา นิ ยามของระดับ
ตางๆ มีดังนี้
x

ขอมูลระดับ 1:

x

ขอมูลระดับ 2:

x

ขอมูลระดับ 3:

เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันและธนาคารและ
บริษัทยอยสามารถเขาถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลคา
เปนขอมูลอื่นที่สังเกตไดไมวาทางตรง (เชน ราคาขาย) หรือโดยทางออม (เชน ไดมาจากราคา) สําหรับสินทรัพยนั้นหรือ
หนี้สินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1
เปนขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดสําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น

หากขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สินอาจถูกจัดประเภทภายในลําดับชั้นของมูลคายุติธ รรมที่แตกตางกัน ในกรณีนี้
การวัดมูลคายุติธรรมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันกับลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม ซึ่งขอมูลในระดับต่ําสุดมีนัยสําคัญตอกา รวัด
มูลคาทั้งหมด
ธนาคารและบริษัทยอยรับรูการโอนระหวางลําดับชั้นมูลคายุติธรรม ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบั ญชีที่เกิดการโอนขึ้น ทั้งนี้ไมมีการโอนระหวางระดับ
1 และ ระดับ 2 ของลําดับชั้นมูลคายุติธรรมในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
6.1.1 สินทรัพยและหนีส้ นิ ทางการเงินทีว่ ดั มูลคาดวยมูลคายุตธิ รรม
ธนาคารและบริษัทยอยมีการกําหนดกรอบการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรม เพื่อใหแนใจวาหลักการความระมัดระวังในการเปลี่ยนแปลง
มูลคาและกระบวนการควบคุมภายในที่กําหนดไวอยางเหมาะสมไดมีการนําไปใชจริง
ตารางตอไปนี้แสดงการวิเคราะหการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงินดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่รายงาน โดยการวัดมูลคา ยุติธรรมถูกจัดประเภท
อยูในระดับของลําดับชั้นมูลคายุติธรรม

ระดับ 1

งบการเงินรวม
มูลคายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

(ลานบาท)
31 ธันวาคม 2558

สินทรัพยทางการเงิน
สินทรัพยตราสารอนุพันธเพื่อคา
- ดานอัตราแลกเปลี่ยน
- ดานอัตราดอกเบี้ย
เงินลงทุน
- เงินลงทุนเพื่อคา
- เงินลงทุนเผื่อขาย

-

7,781
4,428

-

7,781
4,428

-

15,422
43,604

-

15,422
43,604

-

299

-

299

-

7,242
4,575

-

7,242
4,575

หนีส้ นิ ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม
หนี้สินตราสารอนุพันธเพื่อคา
- ดานอัตราแลกเปลี่ยน
- ดานอัตราดอกเบี้ย

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ระดับ 1

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
มูลคายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

(ลานบาท)
31 ธันวาคม 2558

สินทรัพยทางการเงิน
สินทรัพยตราสารอนุพันธเพื่อคา
- ดานอัตราแลกเปลี่ยน
- ดานอัตราดอกเบี้ย
เงินลงทุน
- เงินลงทุนเพื่อคา
- เงินลงทุนเผื่อขาย

-

7,781
4,428

-

7,781
4,428

-

15,422
40,814

-

15,422
40,814

-

299

-

299

-

7,242
4,575

-

7,242
4,575

หนีส้ นิ ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม
หนี้สินตราสารอนุพันธเพื่อคา
- ดานอัตราแลกเปลี่ยน
- ดานอัตราดอกเบี้ย
6.1.2 สินทรัพยและหนีส้ นิ ทางการเงินทีไ่ มไดวดั มูลคาดวยมูลคายุตธิ รรม
ตารางตอไปนี้แสดงการวิเคราะหเครื่องมือทางการเงิน ที่ไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่รายงาน โดยการวัดมูลคายุติธรรมถูกจัดประเภท
อยูในระดับของลําดับชั้นมูลคายุติธรรม
งบการเงินรวม
มูลคายุติธรรม

มูลคาตาม
บัญชี

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

(ลานบาท)
31 ธันวาคม 2558

สินทรัพยทางการเงิน
สินทรัพยตราสารอนุพันธเพื่อการบริหาร
ความเสี่ยงของธนาคาร
เงินลงทุน
- ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
- เงินลงทุนทั่วไป

tmbt3_db_2
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-
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินรวม
มูลคายุติธรรม

มูลคาตาม
บัญชี

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

(ลานบาท)
หนีส้ นิ ทางการเงิน
เงินรับฝาก
หนี้สินตราสารอนุพันธเพื่อการบริหาร
ความเสี่ยงของธนาคาร
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

644,694

-

644,666

-

644,666

324
30,183

-

170
32,028

-

170
32,028

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
มูลคายุติธรรม

มูลคาตาม
บัญชี

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

(ลานบาท)
31 ธันวาคม 2558

สินทรัพยทางการเงิน
สินทรัพยตราสารอนุพันธเพื่อการบริหาร
ความเสี่ยงของธนาคาร
เงินลงทุน
- ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
- เงินลงทุนทั่วไป

41

-

202

-

202

38,669
565

-

39,557
-

832

644,730

-

644,701

-

644,701

324
30,183

-

170
32,028

-

170
32,028

39,557
832

หนีส้ นิ ทางการเงิน
เงินรับฝาก
หนี้สินตราสารอนุพันธเพื่อการบริหาร
ความเสี่ยงของธนาคาร
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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6.2

สินทรัพยทไี่ มใชสนิ ทรัพยทางการเงินทีว่ ดั มูลคาดวยมูลคายุตธิ รรม
ตารางตอไปนี้แสดงการวิเคราะห สินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงินที่ วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่รายงาน โดยการวัดมูลคายุติธรรม
ถูกจัดประเภทอยูในระดับของลําดับชั้นมูลคายุติธรรม
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
มูลคายุติธรรม

มูลคาตาม
บัญชี

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

(ลานบาท)
31 ธันวาคม 2558

สินทรัพยทไี่ มใชสนิ ทรัพยทางการเงิน
ที่ดินและอาคารสุทธิ

8,660

-

-

8,660

8,660

มูลคายุติธรรมของที่ดินและอาคารประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระภายนอก ซึ่งไดรับการรับรองการเปนผูประเมินราคาและมีประสบการณในพื้นที่
ที่ทําการประเมินและการจัดประเภทของการประเมินที่ดินและอาคารนั้น มูลคายุติธรรมของที่ดินและอาคารประเมินขึ้นโดยผูประเมินราคาอิสระโดยใช
เกณฑราคาตลาดสําหรับสินทรัพยประเภทที่ดินและเกณฑราคาตนทุนเปลี่ยนแทนหลังหักคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยประเภทอาคาร
ธนาคารไดจัดใหมีการประเมินราคาของที่ดินและอาคารอยางสม่ําเสมอโดยผูประเมินราคาอิสระเพื่อมิใหราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ

มูลคายุติธรรมระดับ 3
ตารางดานลางแสดงถึงการกระทบยอดยกมาและยกไปสําหรับมูลคายุติธรรมระดับ 3
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(ลานบาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ซื้อ
โอนไปทรัพยสินรอการขาย
คาเสื่อมราคา
การเปลี่ยนแปลงในสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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7

การดารงเงินกองทุน
ธนาคารดารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 โดยดารงเงินกองทุนทั้งสิ้นเป็นอัตราส่วนกับ
สินทรัพย์เสี่ยงตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด ตามหนังสือเวียนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไท ย เมื่อวันที่
8 พฤศจิกายน 2555 และ 8 พฤษภาคม 2558 ธนาคารถูกกาหนดให้คานวณเงินกองทุนตามวิธี Basel III องค์ประกอบของเงินกองทุนตามรายงาน
การกากับแบบรวมกลุ่มและแบบเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จาแนกได้ดังนี้
รายงานการกากับแบบรวมกลุม่
2558
2557

(ล้านบาท)
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของ
ทุนชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ทุนสารองตามกฎหมาย
กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการปรับจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

41,562
236
1,710
22,421
3,549
(87)
(3,512)

41,495
157
1,250
15,987
3,705
(3,288)

65,879

59,306

38
65,917

78
59,384

เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
รายการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุม
และบุคคลภายนอกที่สามารถนับเป็น เงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่เป็นของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 2

5,702
25,350

5,700
33,350

9
31,061

2
39,052

รวมเงินกองทุน

96,978

98,436

581,336

537,119

รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของ
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็นตราสารทางการเงิน
รายการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุม
และบุคคลภายนอกที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทาง
การเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1

เงินกองทุนชัน้ ที่ 2

รวมสินทรัพย์เสีย่ ง

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ขั้นต่ําตามที่ธปท.
กําหนด

2558

2557

(รอยละ)
อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง

8.50

16.68

18.33

อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง

6.00

11.34

11.06

4.50

11.33

11.04

อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ
ตอสินทรัพยเสี่ยง

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557

(ลานบาท)
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ปนสวนของเจาของ
ทุนชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
ทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการปรับจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ
รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1

41,562
236
1,710
22,108
3,517
(87)
(3,430)
65,616

41,495
157
1,250
15,770
3,658
(3,208)
59,122

เงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดชั้นปกติ
หุนกูดอยสิทธิ
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 2

5,702
25,350
31,052

5,700
33,350
39,050

รวมเงินกองทุน

96,668

98,172

579,513

535,363

เงินกองทุนชัน้ ที่ 2

รวมสินทรัพยเสีย่ ง
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ขั้นต่ําตามที่ธปท.
กําหนด

2558

2557

(รอยละ)
อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง

8.50

16.68

18.34

อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง

6.00

11.32

11.04

4.50

11.32

11.04

อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ
ตอสินทรัพยเสี่ยง

ตามขอกําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่ ฝนส. (23) ว. 263/2556 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2556 กําหนดใหธนาคารเปดเผยเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของหลังหักเงินกองทุนสวนเพิ่มเพื่อรองรับการใหสินเชื่อแกกลุมลูกหนี้รายใหญ มีผลบังคับตั้งแตสิ้นเดือนมกราคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารไมมีเงินกองทุนสวนเพิ่ม เพื่อรองรับการใหสินเชื่อแกกลุมลูกหนี้รายใหญ
ธนาคารจะเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุนและขอมูลความเสี่ยงของธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ไวในเว็บไซตของธนาคารที่ www.tmbbank.com ภายในเดือนเมษายน 2559

การบริหารจัดการเงินกองทุน
การบริหารจัดการเงินกองทุนของธนาคารมีวัตถุประสงคในการรักษาฐานะเงินกองทุนที่เขมแข็งเพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ รวมทั้งเพื่อให เปนไป
ตามขอกําหนดดานเงินกองทุนตามกฎหมาย และเพื่อรักษาอันดับความนาเชื่อถือทางเครดิต
8

การโอนขายสินทรัพยดอ ยคุณภาพใหแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (“บสท.”) (1)

8.1

สัญญาโอนสินทรัพยและการแบงปนผลกําไรขาดทุน
ธนาคารและบริษัทยอยไดทําสัญญาโอนสินทรัพยกับบสท. ในป 2544 โดยธนาคารและบริษัทยอย (ในฐานะผูโอน) ขายสินทรัพยดอยคุณภาพใหแก
บสท. (ในฐานะผูรับโอน) และไดรับชําระราคาโอนเปนตั๋วสัญญาใชเงินจาก บสท. จากการโอนสินทรัพยดังกลาว บสท.และผูโอนจะตองแบงปนผลกําไร
หรือขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ บสท. ณ สิ้นปที่ 5 และสิ้นปที่ 10 นับแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2544 ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุ
ในสัญญา
ในเดือนกันยายน 2556 ธนาคารและบริษัทยอยไดรับหนังสือจากบสท. เรื่อง “ผลการคํานวณผลกําไรหรือผลขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย
ดอยคุณภาพ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ฉบับทางการ และเรียกชําระผลขาดทุนใหกับบสท.” โดยแจงผลขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยที่
รับโอน (ไมรวมสวนที่มีขอโตแยงเกี่ยวกับการขอปรับลดราคาโอน) จากธนาคารและบริษัทยอย โดยธนาคารและบริษัทยอยมีสวนแบงขาดทุนจํานวน
รวม 1,403 ลานบาท (เฉพาะธนาคาร: 1,317 ลานบาท) ซึ่งธนาคารและบริษัทยอยไดพิจารณาปรับปรุงประมาณการหนี้สินเพื่อใหสอดคลองกับ
ขอมูลที่ไดรับจากบสท. ดังกลาว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารมีสํารองสวนแบงผลขาดทุนคงเหลือจํานวน 1,317 ลานบาท
โดยแสดงรวมอยูในบัญชี “ประมาณการหนี้สินจากการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ” ในงบแสดงฐานะการเงิน
(1)

บสท. ชําระบัญชีเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556 และไดสงมอบสินทรัพยและหนี้สินคงเหลือใหแกกระทรวงการคลังเปนผูดําเนินการตอไป
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8.2

ตัว๋ สัญญาใชเงินสวนทีม่ ขี อ โตแยงเกีย่ วกับการขอปรับลดราคารับโอน
ตลอดระยะเวลาการบริหารสินทรัพยโดยบสท. ซึ่งบสท.ไดมีหนังสือแจงธนาคารเกี่ยวกับการปรับลดราคารับโอนโดยสรุปดังตอไปนี้
(ก) ในเดือนพฤศจิกายน 2549 ธนาคารไดรับแจงจากบสท. โดยบสท.ขอปรับลดราคารับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพสวนที่มีเครื่องจักรจํานํา
เปนหลักประกันจํานวน 4,341 ลานบาท ซึ่งธนาคารไดปฏิเสธรายการดังกลาว เนื่องจากเปนการปฏิบัติที่ไมเปนไปตามสัญญาโอนสินทรัพย
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2544 จึงไมมีผลบังคับตามกฎหมาย และธนาคารไดดําเนินคดีตามกฎหมายกับบสท.แลว เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553
ศาลชั้นตนไดมีคําพิพากษาใหธนาคารชนะคดี อยางไรก็ตามเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2557 ศาลอุทธรณมีคําพิพากษากลับโดยยกฟอง
ของธนาคาร ขณะนี้คดีอยูในกระบวนการของศาลฎีกา
(ข) ในเดือนมิถุนายน 2554 ธนาคารไดฟองบสท.เพิ่มเติมโดยมีทุนทรัพยฟองรวม 242 ลานบาท จากการที่บสท.ปฏิเสธที่จะชําระราคารับโอน
สินทรัพยดอยคุณภาพ จํานวน 4 ราย จํานวนรวม 56 ลานบาท และไมชําระดอกเบี้ยตามตั๋วสัญญาใชเงินของป 2549 และ 2550 ใหแก
ธนาคาร เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ศาลชั้นตนไดมีคําพิพากษายกฟอง และเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 ศาลอุทธรณมีคําพิพากษา
ยืนตามศาลชั้นตน ขณะนี้คดีอยูในกระบวนการของศาลฎีกา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารบันทึกประมาณการหนี้สินรวมจํานวน 4,681 ลานบาท สําหรับสวนที่มีขอโตแยงเกี่ยวกับการขอ
ปรับลดราคารับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ ซึ่งไดรวมสวนที่มีเครื่องจักรจํานําเปนหลักประกันตามที่กลาวไวในขอ 8.2 (ก) (รวมดอกเบี้ยคางรับ
จํานวน 276 ลานบาท) และการที่ บสท. ปฏิเสธที่จะชําระราคารับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพตามที่กลาวไวในขอ 8.2 (ข) โดยแสดงรวมอยูในบัญชี
“ประมาณการหนี้สินจากการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

8.3

การชําระเงินตามตัว๋ สัญญาใชเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีตั๋วสัญญาใชเงินที่บสท.ใหไวกับธนาคารคงเหลือทั้งสิ้นจํานวน 4,398 ลานบาท ซึ่งเปนสวนที่ครบกําหนด
ชําระแลว แสดงเปนสวนหนึ่งของรายการ “ลูกหนี้อื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งเปนสวนที่มีขอโตแยงกับบสท. ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอที่ 8.2
ทั้งนี้ ธนาคารจะไมเรียกเบี้ยปรับ หรือดอกเบี้ยผิดนัด หรือเรียกรองคาเสียหายใดๆ จาก บสท. และกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ในกรณีที่บสท.ไมสามารถไถถอนตั๋วสัญญาใชเงินไดตรงตามกําหนดเวลาไถถอน เนื่องจากขอโตแยงเรื่องการปรับลดราคารับโอนยังไมไดข อยุติ หรือศาล
ยังมิไดมีคําพิพากษาถึงที่สุด
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)
งบการเงินรวม
เมื่อทวงถาม

2558
มีระยะเวลา

รวม

เมื่อทวงถาม

2557
มีระยะเวลา

รวม

(ลานบาท)
ในประเทศ
ธนาคารแหงประเทศไทย
และกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
ธนาคารพาณิชย
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวม
บวก ดอกเบี้ยคางรับ
หัก รายไดรอตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมในประเทศสุทธิ

5,732
3
17
6
5,758
5,758

68,200
15,112
6,900
13,536
103,748
100
(1)
(204)
103,643

73,932
15,115
6,917
13,542
109,506
100
(1)
(204)
109,401

3,390
16
20
19
3,445
3,445

62,300
22,167
6,001
14,063
104,531
123
(27)
104,627

65,690
22,183
6,021
14,082
107,976
123
(27)
108,072

1,759
319
129
813
3,020
3,020

3,311
24
3,335
5
(3)
3,337

5,070
319
129
837
6,355
5
(3)
6,357

1,724
389
251
681
3,045
3,045

1,930
55
1,985
(5)
1,980

3,654
389
251
736
5,030
(5)
5,025

8,778

106,980

115,758

6,490

106,607

113,097

ตางประเทศ
เงินดอลลารสหรัฐ
เงินเยน
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวม
บวก ดอกเบี้ยคางรับ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมตางประเทศสุทธิ
รวมในประเทศและ
ตางประเทศสุทธิ
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
เมื่อทวงถาม

2558
มีระยะเวลา

รวม

เมื่อทวงถาม

2557
มีระยะเวลา

รวม

(ลานบาท)
ในประเทศ
ธนาคารแหงประเทศไทย
และกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
ธนาคารพาณิชย
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวม
บวก ดอกเบี้ยคางรับ
หัก รายไดรอตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมในประเทศสุทธิ

5,732
17
6
5,755
5,755

68,200
14,320
6,900
13,536
102,956
95
(1)
(204)
102,846

73,932
14,320
6,917
13,542
108,711
95
(1)
(204)
108,601

3,390
15
20
19
3,444
3,444

62,300
21,504
6,001
14,063
103,868
116

65,690
21,519
6,021
14,082
107,312
116

(27)
103,957

(27)
107,401

เงินดอลลารสหรัฐ
เงินเยน
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น

1,759
319
129
813

3,311
24

5,070
319
129
837

1,724
389
251
681

1,930
55

3,654
389
251
736

รวม

บวก ดอกเบี้ยคางรับ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

3,020
-

3,335
5
(3)

6,355
5
(3)

3,045
-

1,985
(5)

5,030
(5)

รวมตางประเทศสุทธิ

3,020

3,337

6,357

3,045

1,980

5,025

รวมในประเทศและ
ตางประเทศสุทธิ

8,775

106,183

114,958

6,489

105,937

112,426

ตางประเทศ
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ตราสารอนุพนั ธ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธเพื่อคา การปรับบัญชีตามเกณฑคงคางของตราสารอนุพันธ เพื่อการ
บริหารความเสี่ยงของธนาคาร และจํานวนเงินตามสัญญาจัดประเภทตามความเสี่ยง มีดังนี้

ประเภทความเสี่ยง

2558
มูลคายุติธรรม/การปรับบัญชี
ตามเกณฑคงคาง
สินทรัพย
หนี้สิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
มูลคายุติธรรม/การปรับบัญชี
จํานวนเงิน
ตามเกณฑคงคาง
ตามสัญญา
สินทรัพย
หนี้สิน

จํานวนเงิน
ตามสัญญา

(ลานบาท)
อัตราแลกเปลี่ยน
- ตราสารอนุพันธเพื่อคา
- ตราสารอนุพันธเพื่อ
การบริหารความ
เสี่ยงของธนาคาร (1)
อัตราดอกเบี้ย
- ตราสารอนุพันธเพื่อคา
- ตราสารอนุพันธเพื่อ
การบริหารความ
เสี่ยงของธนาคาร (1)
ราคาสินคาโภคภัณฑ
- ตราสารอนุพันธเพื่อคา
รวม
(1)

7,781

7,242

529,622

5,866

5,005

712,512

80

324

34,216

66

167

25,992

4,428

4,575

682,342

4,944

5,000

673,940

72

165

15,000

77

174

15,000

12,361

12,306

1,261,180

10,953

10,346

17
1,427,461

การปรับบัญชีตามเกณฑคงคาง ณ วันสิ้นป ของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อการบริหารความเสี่ยงของธนาคารคือการปรับรายการดอกเบี้ยคางรับ
หรือคางจายและรายการดอกเบี้ยรับลวงหนา หรือจายลวงหนาตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารแสดงดอกเบี้ยคางรับและดอกเบี้ยจายลวงหนา
จํานวน 111 ลานบาท (2557: 77 ลานบาท) เปนสวนหนึ่งของ “สินทรัพยอื่น” และแสดงยอดดอกเบี้ยคางจายและดอกเบี้ยรับลวงหนาจํานวน 165 ลานบาท
(2557: 174 ลานบาท) เปนสวนหนึ่งของ “หนี้สินอื่น” ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สัดสวนการทําธุรกรรมของตราสารอนุพันธจัดแบงตามประเภทคูสัญญาโดยพิจารณาจากจํานวนเงินตาม
สัญญา มีดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557

(รอยละ)

คูส ญ
ั ญา
สถาบันการเงิน
อื่นๆ
รวม
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เงินลงทุนสุทธิ

11.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน
งบการเงินรวม
2558

2557

(ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557

เงินลงทุนเพือ่ คา - มูลคายุตธิ รรม
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รวม

15,422
15,422

20,201
20,201

15,422
15,422

20,201
20,201

40,810

41,549

40,810

41,549

2,794
43,604

2,078
43,627

4
40,814

5
41,554

38,669
38,669

46,346
46,346

38,669
38,669

46,346
46,346

1,344

1,467

1,344

1,467

36
1,380
(815)
565

34
1,501
(816)
685

36
1,380
(815)
565

34
1,501
(816)
685

98,260

110,859

95,470

108,786

เงินลงทุนเผือ่ ขาย - มูลคายุตธิ รรม
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารทุนในความตองการของ
ตลาดในประเทศ
รวม

ตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบกําหนด
- ราคาทุน/ราคาทุนตัดจําหนาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รวม

เงินลงทุนทัว่ ไป - ราคาทุน
ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของ
ตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของ
ตลาดตางประเทศ
รวม
หัก คาเผื่อการดอยคา
สุทธิ
รวมเงินลงทุนสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีตั๋วสัญญาใชเงินประเภทเปลี่ยนมือไมได จํานวน 15 ลานบาท อาวัลโดยกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินซึ่งไดรับจากบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (“บสท.”) เพื่อการชําระราคาโอนลูกหนี้ตามที่กลาวไว ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8
และธนาคารไดจัดประเภทเปนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด โดยมีอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยของธนาคาร
พาณิชยไทยขนาดใหญ 5 แหง กําหนดชําระดอกเบี้ย ณ วันทําการสุดทายของป ตั๋วสัญญาใชเงินนี้ครบกําหนดในเดือนมีนาคม 2558
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11.2 เงินลงทุนของกิจการทีธ่ นาคารและบริษทั ยอยถือหุน ตัง้ แตรอ ยละ 10 ขึน้ ไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารมีเงินลงทุนในกิจการที่ธนาคารถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของทุนชําระแลวของกิจการดังกลาวที่
ไมเขาขายเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสรุปไดดังตอไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557

(ลานบาท)
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
กองทุนรวมและกลุมธุรกิจทางการเงิน
อื่นๆ
รวม
หัก คาเผื่อการดอยคา
เงินลงทุนสุทธิ

34
14
337
11
396
(41)

34
14
452
11
511
(41)

355

470

สวนไดเสียในกิจการซึ่งมีโครงสรางเฉพาะตัวซึ่งไมไดรวมอยูในงบการเงินรวมซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ
ธนาคารและบริษัทยอยอาจมีรายการกับกิจการซึ่งมีโครงสรางเฉพาะตัวในรูปของเงินลงทุนในหนวยลงทุน การใหกูยืมและธุรกรรมตราสารอนุพันธ
และการใหบริการจัดการกองทุน เงินลงทุนในหนวยลงทุนรับรูรายการเปนเงินลงทุนในตราสารทุน สวนเงินใหกูยืมและธุรกรรมตราสารอนุพันธทํา
รายการโดยเปนไปตามปกติธุรกิจและมีการบริหารจัดการเชนเดียวกับคูคาอื่นๆ สวนไดเสียในการจัดการกองทุนรวมและกองทุนสวนบุคคลคือร ายได
คาธรรมเนียมการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารและบริษัทยอยไมมีความเสี่ยงและรายการที่เปนสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับกิจการซึ่งมีโครงสรางเฉพาะตัวที่ตอง
เปดเผยในงบการเงิน

tmbt3_db_2
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
11.3 เงินลงทุนในบริษทั ทีม่ ปี ญ
 หาเกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารมีเงินลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่เขาขายถูกเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และตราสารหนี้ที่ผิดนัดชําระหนี้ หรือบริษัทที่มีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องของกิจการหรือบริษัทอื่นที่มี
ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินเชนเดียวกับบริษัทจดทะเบียนที่เขาขายถูกเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนดังตอไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
จํานวน
บริษัท

ราคาทุน/
ราคาตาม
บัญชี

2557

มูลคา
ยุติธรรม

คาเผื่อ
ขาดทุน
จากการดอยคา

จํานวน
บริษัท

ราคาทุน/
ราคาตาม
บัญชี

(ลานบาท)

มูลคา
ยุติธรรม

คาเผื่อ
ขาดทุน
จากการดอยคา

(ลานบาท)

- บริษัทจดทะเบียนที่
เขาขายถูกเพิกถอน
จากการเปน
หลักทรัพย
จดทะเบียนและ
ตราสารหนี้ที่ผิดนัด
ชําระหนี้

2

62

-

(62)

2

62

-

(62)

- บริษัทที่มีปญหา
เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตอเนื่อง
ของกิจการหรือ
บริษัทอื่นที่มีผลการ
ดําเนินงานและฐานะ
การเงินเชนเดียวกับ
บริษัทจดทะเบียนที่
เขาขายถูกเพิกถอน
จากการเปน
หลักทรัพย
จดทะเบียน
รวม

11
13

733
795

-

(733)
(795)

11
13

733
795

-

(733)
(795)

tmbt3_db_2
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ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2558

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
11.4 สวนเกินทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลคาเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนมีดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557

2557

(ลานบาท)
สวนเกินทุนจากการเปลีย่ นแปลง
มูลคาเงินลงทุน
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
รวม

67
40
107

76
60
136

67
67

76
76

(2)
(1)
(3)

(2)
(2)

(2)
(1)
(3)

(2)
(2)

104
(21)
83

134
(27)
107

64
(13)
51

74
(15)
59

สวนต่าํ กวาทุนจากการเปลีย่ นแปลง
มูลคาเงินลงทุน
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
รวม
รวมสวนเกินทุนจากการเปลีย่ นแปลง
มูลคาเงินลงทุน
หัก ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สุทธิ

งบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
tmbt3_db
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ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2558

เงินลงทุนในบริษทั ยอยและบริษทั รวมสุทธิ

tmbt3_db_2

รวม

รวมเงินลงทุนในบริษทั รวม

บริษทั รวม
บริษัท เมโทร เดซิกนี จํากัด

บริษทั ยอย
บริษัท บริหารสินทรัพยพญาไท
จํากัด
บริษัท เดซิกนี ฟอร อีทีเอ
คอนแทรคท จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
ทหารไทย จํากัด
รวมเงินลงทุนในบริษทั ยอยสุทธิ

บริษัท

12.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทั ยอยและบริษทั รวม

12

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ธุรกิจสนับสนุน
สถาบันการเงิน

ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย
ธุรกิจสนับสนุน
สถาบันการเงิน
ธุรกิจหลักทรัพย
จัดการกองทุน

ประเภทธุรกิจ

87.50

87.50

30.00

99.50

99.50

30.00

100.00

100.00

(รอยละ)

สัดสวนการถือ
หุนสามัญ
2558
2557

-

100

-

1,070

65

-

100

-

1,070

ทุนชําระแลว
2558
2557

ราคาทุน

4,174

-

304
4,174

-

3,870

2558

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

4,174

-

304
4,174

-

(843)

-

(843)

-

(843)

(945)

-

(945)

-

(945)

คาเผื่อขาดทุนจากการดอยคา
2558
2557

(ลานบาท)

3,870

2557

3,331

-

304
3,331

-

3,027

3,229

-

304
3,229

-

2,925

ราคาทุนสุทธิ
2558
2557

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
12.2 การเปดเผยงบกระแสเงินสดของบริษทั บริหารสินทรัพย
ตามหนังสือของธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส. (01) ว. 3258/2543 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2543 เรื่องขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติสําหรับ
บริษัทบริหารสินทรัพยไดกําหนดใหธนาคารตองเปดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพยของธนาคารในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ของธนาคารดวย ซึ่งงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพย พญาไท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย มีดังนี้
บริษทั บริหารสินทรัพย พญาไท จํากัด
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

(ลานบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได

145

444

(9)
4
(5)
(83)
1
(43)
46
(114)

(299)
(2)
(2)
(160)
125
-

(58)

106

55
6
34
43
556
35
4

(27)
134
227
7
39
18

รายการปรับกระทบกําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
กลับรายการหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา
ขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสินรอการขายและสินทรัพยอื่น (กลับรายการ)
กลับรายการสํารองประมาณการหนี้สิน
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพย
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน (กลับรายการ)
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจายภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปลีย่ นแปลงใน
สินทรัพยและหนีส้ นิ ดําเนินงาน

สินทรัพยดาํ เนินงานลดลง (เพิม่ ขึน้ )
รายการระหวางบริษัทและตลาดเงิน
เงินลงทุนในลูกหนี้
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
ทรัพยสินรอการขาย
ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใชเงิน บสก.
ลูกหนี้กรมบังคับคดี
สินทรัพยอื่น

tmbt3_db
_2 ประกอบงบการเงิน
งบการเงิ
นและหมายเหตุ
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

(ลานบาท)

หนีส้ นิ ดําเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจาหนี้อื่น
คาใชจายคางจาย
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

(2)
(3)
(2)
(15)
653

(10)
(6)
2
490

2,805
(3,458)
(653)

(510)

-

(20)
20
-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดจายในการซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดลดลงสุทธิ
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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(510)

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2558

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
13

เงินใหสนิ เชือ่ แกลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ คางรับสุทธิ

13.1 จําแนกตามประเภทเงินใหสนิ เชือ่
งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557

(ลานบาท)
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินใหกูยืม
ตั๋วเงิน
อื่นๆ
หัก รายไดรอตัดบัญชี
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี
บวก ดอกเบี้ยคางรับ
รวมเงินใหสนิ เชือ่ สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชีบวก
ดอกเบีย้ คางรับ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- เงินสํารองในอัตราขั้นต่ําตามเกณฑ ธปท.
- เงินสํารองสวนที่เกินอัตราขั้นต่ําตามเกณฑ ธปท.
หัก คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
เงินใหสนิ เชือ่ แกลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ คางรับสุทธิ
13.2

141,957
300,716
138,080
115
(92)
580,776
1,068

145,808
228,249
156,331
58
(86)
530,360
1,068

141,957
300,685
138,080
115
(92)
580,745
1,068

145,808
228,207
156,331
58
(86)
530,318
1,068

581,844

531,428

581,813

531,386

(16,078)
(12,767)
(180)
552,819

(12,362)
(15,890)
(110)
503,066

(16,054)
(12,767)
(180)
552,812

(12,334)
(15,890)
(110)
503,052

จําแนกตามสกุลเงินและถิน่ ทีอ่ ยูข องลูกหนี้
งบการเงินรวม
ในประเทศ

2558
ตางประเทศ

รวม

ในประเทศ

2557
ตางประเทศ

รวม

(ลานบาท)
เงินบาท
เงินดอลลารสหรัฐ
เงินสกุลอื่นๆ
รวม

542,802
27,510
758
571,070

5,605
4,011
90
9,706

548,407
31,521
848
580,776

498,436
23,726
1,149
523,311

5,780
1,178
91
7,049

504,216
24,904
1,240
530,360

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ในประเทศ

2558
ตางประเทศ

รวม

ในประเทศ

2557
ตางประเทศ

รวม

(ลานบาท)
เงินบาท
เงินดอลลารสหรัฐ
เงินสกุลอื่นๆ
รวม
งบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
tmbt3_db
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542,771
27,510
758
571,039

5,605
4,011
90
9,706

68

548,376
31,521
848
580,745

498,394
23,726
1,149
523,269

5,780
1,178
91
7,049

504,174
24,904
1,240
530,318
191

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
13.3 จําแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น

ปกติ

กลาวถึง
เปนพิเศษ

งบการเงินรวม
2558
ต่ํากวา
มาตรฐาน
สงสัย

สงสัยจะ
สูญ

รวม

644
14,319
291
953
817
355
17,379

12,518
344,132
23,746
68,721
66,288
65,371
580,776

สงสัยจะ
สูญ

รวม

(ลานบาท)
การเกษตรและเหมืองแร
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
อื่นๆ
รวม *

11,652
317,238
23,232
66,858
62,922
61,836
543,738

ปกติ

179
11,354
200
855
2,096
1,881
16,565

กลาวถึง
เปนพิเศษ

43
1,065
23
55
246
821
2,253

156
207
478
841

งบการเงินรวม
2557
ต่ํากวา
มาตรฐาน
สงสัย

(ลานบาท)
การเกษตรและเหมืองแร
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
อื่นๆ
รวม *

tmbt3_db_2
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6,108
305,541
13,389
57,376
50,106
63,290
495,810

247
9,494
337
3,395
1,519
1,465
16,457

12
775
34
190
174
639
1,824

148
10
23
196
291
668

500
11,784
678
1,306
1,042
291
15,601

6,867
327,742
14,448
62,290
53,037
65,976
530,360
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ปกติ

กลาวถึง
เปนพิเศษ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
ต่ํากวา
มาตรฐาน
สงสัย

สงสัยจะ
สูญ

รวม

156
207
478
841

635
14,319
269
953
817
355
17,348

12,509
344,132
23,724
68,721
66,288
65,371
580,745

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
ต่ํากวา
มาตรฐาน
สงสัย

สงสัยจะ
สูญ

รวม

491
11,773
656
1,306
1,042
291
15,559

6,858
327,731
14,426
62,290
53,037
65,976
530,318

(ลานบาท)
การเกษตรและเหมืองแร
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
อื่นๆ
รวม *

11,652
317,238
23,232
66,858
62,922
61,836
543,738

ปกติ

179
11,354
200
855
2,096
1,881
16,565

กลาวถึง
เปนพิเศษ

43
1,065
23
55
246
821
2,253

(ลานบาท)
การเกษตรและเหมืองแร
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
อื่นๆ
รวม *
*

6,108
305,541
13,389
57,376
50,106
63,290
495,810

247
9,494
337
3,395
1,519
1,465
16,457

12
775
34
190
174
639
1,824

148
10
23
196
291
668

ยอดรวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
13.4 จำแนกตำมประเภทกำรจัดชัน้
ธนำคำรและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ (ไม่รวมเงินให้สินเชื่อแก่ธนำคำรและตลำดเงิน) จัดชั้นตำมประกำศธนำคำร
แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์กำรจัดชั้นและกำรกันสำรองของสถำบันกำรเงินดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
2558
ยอดสุทธิที่ใช้ใน
อัตรำขั้นต่ำตำม
กำรตั้งค่ำเผื่อหนี้
(1)
เกณฑ์ ธปท.
สงสัยจะสูญ

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้ำงรับ

(ล้ำนบำท)
เงินสำรองในอัตรำขั้นต่ำตำมเกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ (4)
รวม*
เงินสำรองส่วนที่เกินอัตรำขั้นต่ำตำมเกณฑ์ ธปท.
รวม

(ร้อยละ)

544,746
16,625
2,253
841
17,379
581,844

441,075
9,314
1,114
525
5,181
457,209

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้ำงรับ

งบกำรเงินรวม
2557
ยอดสุทธิที่ใช้ใน
อัตรำขั้นต่ำตำม
กำรตั้งค่ำเผื่อหนี้
(1)
เกณฑ์ ธปท.
สงสัยจะสูญ

(ล้ำนบำท)
เงินสำรองในอัตรำขั้นต่ำตำมเกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ (4)
รวม *
เงินสำรองส่วนที่เกินอัตรำขั้นต่ำตำมเกณฑ์ ธปท.
รวม

194

496,806
16,529
1,824
668
15,601
531,428

60

1
2
100
100
100

(ร้อยละ)
382,378
10,143
973
330
4,397
398,221

1
2
100
100
100

ค่ำเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ (2)

(ล้ำนบำท)
5,027
306
1,412
564
8,769
16,078
12,767 (3)
28,845

ค่ำเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ (2)

(ล้ำนบำท)
4,491
297
1,058
368
6,148
12,362
15,890 (3)
28,252
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

เงินใหสินเชื่อ
แกลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยคางรับ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
ยอดสุทธิที่ใชใน
อัตราขั้นต่ําตาม
การตั้งคาเผื่อหนี้
(1)
สงสัยจะสูญ
เกณฑ ธปท.

(ลานบาท)
เงินสํารองในอัตราขั้นต่ําตามเกณฑ ธปท.
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม*
เงินสํารองสวนที่เกินอัตราขั้นต่ําตามเกณฑ ธปท.
รวม

544,746
16,625
2,253
841
17,348
581,813

เงินใหสินเชื่อ
แกลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยคางรับ

(รอยละ)
441,075
9,314
1,114
525
5,157
457,185

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
ยอดสุทธิที่ใชใน
การตั้งคาเผื่อหนี้
อัตราขั้นต่ําตาม
(1)
สงสัยจะสูญ
เกณฑ ธปท.

(ลานบาท)
เงินสํารองในอัตราขั้นต่ําตามเกณฑ ธปท.
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม *
เงินสํารองสวนที่เกินอัตราขั้นต่ําตามเกณฑ ธปท.
รวม
*
(1)

496,806
16,529
1,824
668
15,559
531,386

1
2
100
100
100

(รอยละ)
382,377
10,143
973
330
4,370
398,193

1
2
100
100
100

คาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ (2)

(ลานบาท)
5,027
306
1,412
564
8,745
16,054
12,767 (3)
28,821

คาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ (2)

(ลานบาท)
4,491
297
1,058
368
6,120
12,334
15,890 (3)
28,224

เงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยคางรับ
ยอดสุทธิที่ใชในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ: กรณีสินทรัพยจัดชั้นปกติและกลาวถึงเปนพิเศษ หมายถึงยอดคงคางของเงินตนที่ไมรวมดอกเบี้ยคางรับหลังหักหลักประกัน
ที่ไมใชที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสราง สิทธิการเชาและเครื่องจักร กรณีสินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ หมายถึงมูลหนี้หลังหักมูลคาปจจุบันของกระแส
เงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกันที่ไมใชเครื่องจักร
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(2)

(3)
(4)

การกันสํารองสําหรับสินเชื่อที่ไดรับการค้ําประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอมตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme เปนไปตามประกาศ
ธนาคารแหงประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑการกํากับดูแลสินเชื่อที่ไดรับการค้ําประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอมแบบ Portfolio Guarantee Scheme
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไดรวมเงินสํารองสําหรับเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพจํานวน 1,545 ลานบาท (2557: 3,285 ลานบาท)
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญในงบการเงินรวมแสดงยอดคงเหลือของธนาคาร และบริษัท บริหารสินทรัพย พญาไท จํากัด

13.5 เงินใหสนิ เชือ่ ดอยคุณภาพ
เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย หมายถึงเงินใหสินเชื่อจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน ชั้นสงสัย ชั้นสงสัยจะสูญและชั้นสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ (รวมเงินใหสินเชื่อแกธนาคารและตลาดเงิน) สรุปไดดังนี้
2558
บริษัท
บริหาร
สินทรัพย
พญาไท จํากัด

ตัดรายการ
ระหวางกัน

งบการเงินรวม

เงินใหสนิ เชือ่ ดอยคุณภาพสุทธิ (เงินตนสุทธิจาก
คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ)
เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพสุทธิคาเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ
ของเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ (ลานบาท)
เงินใหสินเชื่อรวมสุทธิคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ของเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ (ลานบาท)
อัตรารอยละของเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพสุทธิ (รอยละ)

8,176

7

-

8,183

672,428
1.22

7
100.00

-

672,435
1.22

เงินใหสนิ เชือ่ ดอยคุณภาพ (เงินตน)
เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ (ลานบาท)
เงินใหสินเชื่อรวม (ลานบาท)
อั ต รารอ ยละของเงิ น ให สิ น เชื่อ ด อ ยคุ ณ ภาพ (ร อ ยละ)

20,442
684,694
2.99

31
31
100.00

tmbt3_db_2
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ธนาคาร
ทหารไทย
จํากัด
(มหาชน)

-

20,473
684,725
2.99
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
2557
ธนาคาร
ทหารไทย
จํากัด
(มหาชน)

บริษัท
บริหาร
สินทรัพย
พญาไท จํากัด

ตัดรายการ
ระหวางกัน

งบการเงินรวม

เงินใหสนิ เชือ่ ดอยคุณภาพสุทธิ (เงินตนสุทธิจาก
คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ)
เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพสุทธิคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ของเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ (ลานบาท)
เงินใหสินเชื่อรวมสุทธิคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ของเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ (ลานบาท)
อัตรารอยละของเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพสุทธิ (รอยละ)

7,220

37

(23)

7,234

623,875
1.16

37
100.00

(23)

623,889
1.16

เงินใหสนิ เชือ่ ดอยคุณภาพ (เงินตน)
เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ (ลานบาท)
เงินใหสินเชื่อรวม (ลานบาท)
อัตรารอยละของเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ (รอยละ)

18,051
634,706
2.84

65
65
100.00

(23)
(23)

18,093
634,748
2.85

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 7 กันยายน 2558 และ 27 พฤศจิกายน 2558 ธนาคารไดโอนขายสินเชื่อดอยคุณภาพโดยมีภาระเงินตนจํานวนเงินประมาณ
300 ลานบาท 800 ลานบาท และ 300 ลานบาท ตามลําดับ ใหแกบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (“บสก.”) ทั้งนี้ ราคาขายสวนที่
สูงกวามูลคาตามบัญชีของสินเชื่อดอยคุณภาพดังกลาวซึ่งไดแสดงหักจาก “หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา ” ในงบกําไรขาดทุน
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่ระงับการรับรูรายไดตามเกณฑคงคาง จํานวน 39,876 ลานบาท (2557: 27,466

ลานบาท)
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
13.6 การปรับโครงสรางหนีท้ มี่ ปี ญ
 หา
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารและบริษัทยอยไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ ที่มีปญหา (แสดงเฉพาะบัญชีของลูกหนี้
รายที่มีสวนสูญเสีย/ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ ) * สรุปไดดังนี้
งบการเงินรวม
2558
กอนปรับ
โครงสรางหนี้

จํานวนราย

หลังปรับ
โครงสรางหนี้

สินทรัพยที่รับโอน
มูลคา
ชนิด
ยุติธรรม

(ลานบาท)
รูปแบบการปรับโครงสรางหนี้
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้
การปรับโครงสรางหนี้ในหลายลักษณะ
รวม

4,297
1
4,298

5,507
8
5,515

5,507
7
5,514

ระยะเวลาของสัญญาปรับโครงสรางหนี้
ไมเกิน 5 ป
5 - 10 ป
มากกวา 10 ป
รวม

1,107
3,136
55
4,298

4,169
876
470
5,515

4,168
876
470
5,514

จํานวนราย

เงินสด

7
7

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
กอนปรับ
หลังปรับ
โครงสรางหนี้
โครงสรางหนี้

(ลานบาท)
รูปแบบการปรับโครงสรางหนี้
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้
รวม

4,297
4,297

5,507
5,507

5,507
5,507

ระยะเวลาของสัญญาปรับโครงสรางหนี้
ไมเกิน 5 ป
5 - 10 ป
มากกวา 10 ป
รวม

1,106
3,136
55
4,297

4,161
876
470
5,507

4,161
876
470
5,507

tmbt3_db_2
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75

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2558

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557

จํานวน
ราย

กอนปรับ
โครงสรางหนี้

หลังปรับ
โครงสรางหนี้

จํานวนราย

กอนปรับ
โครงสรางหนี้

(ลานบาท)

หลังปรับ
โครงสรางหนี้

(ลานบาท)

รูปแบบการปรับ
โครงสรางหนี้
การเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการชําระ
หนี้
รวม

1,157
1,157

1,205
1,205

1,204
1,204

1,156
1,156

1,200
1,200

1,200
1,200

ระยะเวลาของ
สัญญาปรับ
โครงสรางหนี้
ไมเกิน 5 ป
5 - 10 ป
มากกวา 10 ป
รวม

884
266
7
1,157

739
433
33
1,205

738
433
33
1,204

883
266
7
1,156

734
433
33
1,200

734
433
33
1,200

*

ในเดือนกรกฎาคม 2558 ธนาคารไดเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลดของลูกหนี้เอสเอ็มอีที่มีการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 จากเดิมที่ใชอัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริงตามสัญญาเดิมมาเปนอัตราดอกเบี้ยตลาด ณ วันที่มีการปรับโครงสรางหนี้ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมมีสาระสําคัญ

ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ที่เกี่ยวของกับลูกหนี้ที่ปรับโครงสรางหนี้ มีดังนี้
งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557

2557

(ลานบาท)
รายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้ที่มีการปรับ
โครงสรางหนี้ที่รับรูในระหวางป
เงินสดที่รับชําระจากลูกหนี้
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้

191
722
70

90
586
42

191
715
70

87
552
42

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารและบริษัทยอยมียอดคงคางของลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหาที่ปฏิบัติไดตามสัญญา
ปรับโครงสรางหนี้ ดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
2558
2557
จํานวน
ยอด
จํานวน
ยอด
จํานวน
ยอด
จํานวน
ยอด
ราย
คงคาง
ราย
คงคาง
ราย
คงคาง
ราย
คงคาง

(ลานบาท)
ลูกหนี้ที่มีการปรับ
โครงสรางหนี้แลว

tmbt3_db_2
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

3,018

6,287

(ลานบาท)
685

1,334

(ลานบาท)
3,017

6,276

(ลานบาท)
684

1,323

76
199

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
13.7 คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับ โครงสรางหนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557

(ลานบาท)
ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้นระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป

110
70
180

68
42
110

 หาเกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13.8 เงินใหสนิ เชือ่ แกลกู หนีท้ มี่ ปี ญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับกับบริษัทจดทะเบียนที่มีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานและไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวแลว ดังตอไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

จํานวน
ราย

2558
เงินใหสินเชื่อ
และดอกเบี้ย หลัก
คางรับ
ประกัน

คาเผื่อหนี้
สงสัยจะ
สูญ

จํานวน
ราย

(ลานบาท)
บริษัทจดทะเบียนที่เขาขายถูก
เพิกถอนจากการเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

tmbt3_db_2

200

4

103

2557
เงินใหสินเชื่อ
และดอกเบี้ย
หลัก
คางรับ
ประกัน

คาเผื่อหนี้
สงสัยจะ
สูญ

(ลานบาท)

-

77

1

2

6

-

-

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2558

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
14

สินทรัพยจัดชั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สินทรัพยจัดชั้นจําแนกตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ประกอบดวยเงินลงทุน
(รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม) เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ (รวมเงินใหสินเชื่อแกธนาคารและตลาดเงิน )
ทรัพยสินรอการขาย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยอื่น ดังนี้
งบการเงินรวม
2558

เงินลงทุน

เงินใหสินเชื่อ
แกลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยคางรับ

ทรัพยสิน
รอการขาย

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ

สินทรัพยอื่น

รวม

(ลานบาท)
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ

874

648,796
16,625
2,253
841
17,379

98

440

4
1
433

648,796
16,625
2,257
842
19,224

รวม

874

685,894

98

440

438

687,744

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ

สินทรัพยอื่น

งบการเงินรวม
2557

เงินลงทุน

เงินใหสินเชื่อ
แกลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยคางรับ

ทรัพยสิน
รอการขาย

รวม

(ลานบาท)
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

tmbt3_db
_2 ประกอบงบการเงิน
งบการเงินและหมายเหตุ

879
879

601,312
16,529
1,824
668
15,601
635,934

78

401
401

442
442

2
1
328
331

601,312
16,529
1,826
669
17,651
637,987

201

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558

เงินลงทุน

เงินใหสินเชื่อ
แกลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยคางรับ

ทรัพยสิน
รอการขาย

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ

สินทรัพยอื่น

รวม

(ลานบาท)
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

1,717
1,717

648,796
16,625
2,253
841
17,348
685,863

98
98

440
440

4
1
429
434

648,796
16,625
2,257
842
20,032
688,552

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557

เงินลงทุน

เงินใหสินเชื่อ
แกลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยคางรับ

ทรัพยสิน
รอการขาย

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ

สินทรัพยอื่น

รวม

(ลานบาท)
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

tmbt3_db_2
202

1,824
1,824

601,311
16,529
1,824
668
15,559
635,891

79

399
399

442
442

2
1
328
331

601,311
16,529
1,826
669
18,552
638,887

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2558

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
15

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายการเคลื่อนไหวของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญระหวางป สรุปไดดังนี้
งบการเงินรวม
2558

ปกติ

เงินสํารองในอัตราขั้นต่ําตามเกณฑ ธปท.
กลาวถึง
ต่ํากวา
เปนพิเศษ มาตรฐาน
สงสัย

สงสัย
จะสูญ

เงินสํารอง
สวนที่เกินอัตรา
ขั้นต่ําตามเกณฑ
ธปท.

รวม

(ลานบาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญไดรับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
หนี้สงสัยจะสูญสวนของ
ลูกหนี้ที่โอนขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

4,491
536
-

297
9
-

1,058
354
-

368
196
-

6,148
7,726
549
(4,711)

15,890
(3,123)
-

28,252
5,698
549
(4,711)

5,027

306

1,412

564

(943)
8,769

12,767

(943)
28,845

สงสัย
จะสูญ

เงินสํารอง
สวนที่เกินอัตรา
ขั้นต่ําตามเกณฑ
ธปท.

รวม

งบการเงินรวม
2557

ปกติ

เงินสํารองในอัตราขั้นต่ําตามเกณฑ ธปท.
กลาวถึง
ต่ํากวา
เปนพิเศษ มาตรฐาน
สงสัย

(ลานบาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญไดรับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
หนี้สงสัยจะสูญสวนของ
ลูกหนี้ที่โอนขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

tmbt3_db_2

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

4,218
273
-

285
12
-

1,979
(921)
-

468
(100)
-

8,518
4,888
417
(4,316)

15,932
(42)
-

31,400
4,110
417
(4,316)

4,491

297

1,058

368

(3,359)
6,148

15,890

(3,359)
28,252

80
203

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558

ปกติ

เงินสํารองในอัตราขั้นต่ําตามเกณฑ ธปท.
กลาวถึง
ต่ํากวา
เปนพิเศษ มาตรฐาน
สงสัย

สงสัย
จะสูญ

เงินสํารอง
สวนที่เกินอัตรา
ขั้นต่ําตามเกณฑ
ธปท.

รวม

(ลานบาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญไดรับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
หนี้สงสัยจะสูญสวนของ
ลูกหนี้ที่โอนขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

4,491
536
-

297
9
-

1,058
354
-

368
196
-

6,120
7,764
515
(4,711)

15,890
(3,123)
-

28,224
5,736
515
(4,711)

5,027

306

1,412

564

(943)
8,745

12,767

(943)
28,821

สงสัย
จะสูญ

เงินสํารอง
สวนที่เกินอัตรา
ขั้นต่ําตามเกณฑ
ธปท.

รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557

ปกติ

เงินสํารองในอัตราขั้นต่ําตามเกณฑ ธปท.
กลาวถึง
ต่ํากวา
เปนพิเศษ มาตรฐาน
สงสัย

(ลานบาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญไดรับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
หนี้สงสัยจะสูญสวนของ
ลูกหนี้ที่โอนขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

tmbt3_db_2
204

4,218
273
-

285
12
-

1,979
(921)
-

468
(100)
-

7,461
5,015
348
(3,779)

15,932
(42)
-

30,343
4,237
348
(3,779)

4,491

297

1,058

368

(2,925)
6,120

15,890

(2,925)
28,224

81
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2558

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
16

ทรัพยสนิ รอการขายสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 การเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินรอการขายสุทธิมีดังนี้

ยอดตนป

งบการเงินรวม
2558
เพิ่มขึ้น
จําหนาย/ลดลง

ยอดปลายป

(ลานบาท)
ทรัพยสินรอการขายที่ไดจากการชําระหนี้
- อสังหาริมทรัพย
ทรัพยสินรอจําหนาย
รวม
บวก (หัก) คาเผื่อขาดทุนจากการดอยคา
สุทธิ

1,767
494
2,261
(401)
1,860

ยอดตนป

186
238
424
12
436

(1,187)
(193)
(1,380)
291
(1,089)

766
539
1,305
(98)
1,207

งบการเงินรวม
2557
เพิ่มขึ้น
จําหนาย/ลดลง

ยอดปลายป

(ลานบาท)
ทรัพยสินรอการขายที่ไดจากการชํา ระหนี้
- อสังหาริมทรัพย
- สังหาริมทรัพย
ทรัพยสินรอจําหนาย
รวม
บวก (หัก) คาเผื่อขาดทุนจากการดอยคา
สุทธิ

2,129
24
431
2,584
(687)
1,897

ยอดตนป

462
467
929
(16)
913

(824)
(24)
(404)
(1,252)
302
(950)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
เพิ่มขึ้น
จําหนาย/ลดลง

1,767
494
2,261
(401)
1,860

ยอดปลายป

(ลานบาท)
ทรัพยสินรอการขายที่ไดจากการชําระหนี้
- อสังหาริมทรัพย
ทรัพยสินรอจําหนาย
รวม
บวก (หัก) คาเผื่อขาดทุนจากการดอยคา
สุทธิ

tmbt3_db_2
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

1,722
494
2,216
(399)
1,817

186
238
424
12
436

(1,142)
(193)
(1,335)
289
(1,046)

766
539
1,305
(98)
1,207

82
205

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
เพิ่มขึ้น
จําหนาย/ลดลง

ยอดตนป

ยอดปลายป

(ลานบาท)
ทรัพยสินรอการขายที่ไดจากการชําระหนี้
- อสังหาริมทรัพย
ทรัพยสินรอจําหนาย
รวม
บวก (หัก) คาเผื่อขาดทุนจากการดอยคา
สุทธิ

2,065
431
2,496
(649)
1,847

462
467
929
(16)
913

(805)
(404)
(1,209)
266
(943)

1,722
494
2,216
(399)
1,817

มูลคาของทรัพยสินประเภทอสังหาริมทรัพยที่ไดจากการชําระหนี้ที่แยกประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอกและภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557

2557

(ลานบาท)
ทรัพยสินที่ไดจากการชําระหนี้
อสังหาริมทรัพย
- ประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอก
- ประเมินราคาโดยผูประเมินภายใน
รวม

tmbt3_db_2
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390
376
766

1,432
335
1,767

390
376
766

1,389
333
1,722

83
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2558

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

207

ที่ดิน
- ราคาทุนเดิม
- สวนที่ตีราคาเพิ่ม *
อาคาร
- ราคาทุนเดิม
- สวนที่ตีราคาเพิ่ม *
สวนปรับปรุง
สิทธิการเชา
อุปกรณ
รวม

2,579
2,872

4,993
3,479

1,200
5,827
20,950

2,193
1,675

375
1,317
10,672

ยอดตนป

2,240
2,872

มูลคาสุทธิ
ทางบัญชี
ณ วันที่
1 มกราคม
2558

(124)
(146)
(80)
(378)
(914)

86
468
802

(103)
(83)

248
-

-

ซื้อ/
โอนเขา

1,206
5,917
20,838

5,117
3,333

2,476
2,789

จําหนาย/
ตัดจําหนาย/
โอนออก ยอดปลายป

ราคาทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 การเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ สรุปไดดังนี้

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณสทุ ธิ

tmbt3_db_2

17

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(825)
(4,510)
(9,836)

(2,697)
(1,804)

-

ยอดตนป

84

(102)
(476)
(854)

(208)
(68)

-

(ลานบาท)

คาเสื่อม
ราคา

คาเผือ่ ขาดทุนจากการดอยคา

64
355
584

75
90

-

(863)
(4,631)
(10,106)

(2,830)
(1,782)

-

(442)

(103)
-

(339)
-

(11)
(18)

(5)
-

(2)
-

11
20

7
-

2
-

(440)

(101)
-

(339)
-

343
1,286
10,292

2,186
1,551

2,137
2,789

มูลคาสุทธิ
ขาดทุน
ทางบัญชี
จําหนาย/
จากการ จําหนาย/
ณ วันที่
ดอยคา ตัดจําหนาย/
ตัดจําหนาย/
31 ธันวาคม
โอนออก ยอดปลายป ยอดตนป ระหวางป โอนออก ยอดปลายป 2558

งบการเงินรวม
2558
คาเสือ่ มราคาสะสม

2,779
2,994

5,072
3,628

1,168
5,747
21,388

2,437
2,994

2,402
1,815

371
1,393
11,412

ยอดตนป

112
415
645

118
-

-

ซื้อ/
โอนเขา

(80)
(335)
(1,083)

(197)
(149)

(200)
(122)

1,200
5,827
20,950

4,993
3,479

2,579
2,872

จําหนาย/
ตัดจําหนาย/
โอนออก ยอดปลายป

ราคาทุน

(797)
(4,354)
(9,531)

(2,567)
(1,813)

-

ยอดตนป

(92)
(486)
(852)

(203)
(71)

-

(ลานบาท)

คาเสื่อม
ราคา

64
330
547

73
80

-

(825)
(4,510)
(9,836)

(2,697)
(1,804)

-

(445)

(103)
-

(342)
-

(8)
(11)

(3)
-

-

8
14

3
-

3
-

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2558

tmbt3_db_2

85

คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณที่รวมอยูในกําไรหรือขาดทุนรวมสําหรับ ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เปนจํานวน 854 ลานบาท และ 852 ลานบาท ตามลําดับ

(442)

(103)
-

(339)
-

375
1,317
10,672

2,193
1,675

2,240
2,872

มูลคาสุทธิ
ทางบัญชี
จําหนาย/
ณ วันที่
ตัดจําหนาย/
31 ธันวาคม
โอนออก ยอดปลายป 2557

คาเผือ่ ขาดทุนจากการดอยคา

ขาดทุน
จําหนาย/
จากการ
ดอยคา
ตัดจําหนาย/
โอนออก ยอดปลายป ยอดตนป ระหวางป

งบการเงินรวม
2557
คาเสือ่ มราคาสะสม

ราคาทรัพยสินของอาคารและอุปกรณของธนาคารและบริษัทยอยกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ ซึ่งไดคิดคาเสื่อมราคาเต็มจํานวนแลว แตยังคงใชงานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มีจํานวน 3,518 ลานบาท (2557: 3,410 ลานบาท)

ที่ดิน
- ราคาทุนเดิม
- สวนที่ตีราคาเพิ่ม *
อาคาร
- ราคาทุนเดิม
- สวนที่ตีราคาเพิ่ม *
สวนปรับปรุง
สิทธิการเชา
อุปกรณ
รวม

มูลคาสุทธิ
ทางบัญชี
ณ วันที่
1 มกราคม
2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

208
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10,646

รวม

791

86
457

1,200
5,720

375
1,291

20,843

248
-

4,993
3,479

2,193
1,675

-

2,579
2,872

2,240
2,872

ซื้อ/
โอนเขา

(911)

(80)
(375)

(124)
(146)

(103)
(83)

20,723

1,206
5,802

5,117
3,333

2,476
2,789

จําหนาย/
ตัดจําหนาย/
โอนออก ยอดปลายป

ราคาทุน

ที่ดิน
- ราคาทุนเดิม
- สวนที่ตีราคาเพิ่ม *
อาคาร
- ราคาทุนเดิม
- สวนที่ตีราคาเพิ่ม *
สวนปรับปรุง
สิทธิการเชา
อุปกรณ

มูลคาสุทธิ
ทางบัญชี
ณ วันที่
1 มกราคม
2558 ยอดตนป

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

209

(9,755)

(825)
(4,429)

(2,697)
(1,804)

-

ยอดตนป

86

(841)

(102)
(463)

(208)
(68)

-

(ลานบาท)

คาเสื่อม
ราคา

580

64
351

75
90

-

(10,016)

(863)
(4,541)

(2,830)
(1,782)

-

จําหนาย/
ตัดจําหนาย/
โอนออก ยอดปลายป

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
คาเสือ่ มราคาสะสม

(442)

-

(103)
-

(339)
-

ยอดตนป

(18)

(11)
-

(5)
-

(2)
-

20

11
-

7
-

2
-

(440)

-

(101)
-

(339)
-

10,267

343
1,261

2,186
1,551

2,137
2,789

มูลคาสุทธิ
ขาดทุน
ทางบัญชี
จากการ จําหนาย/
ณ วันที่
ดอยคา ตัดจําหนาย/
31 ธันวาคม
ระหวางป โอนออก ยอดปลายป 2558

คาเผือ่ ขาดทุนจากการดอยคา

210

5,072
3,628

1,165
5,635
21,273

2,402
1,815

371
1,364
11,383

ธนาคารไดทําการประเมินราคาในป 2555

2,779
2,994

2,437
2,994

มูลคาสุทธิ
ทางบัญชี
ณ วันที่
1 มกราคม
2557 ยอดตนป

112
407
637

118
-

-

ซื้อ/
โอนเขา

(77)
(322)
(1,067)

(197)
(149)

(200)
(122)

1,200
5,720
20,843

4,993
3,479

2,579
2,872

จําหนาย/
ตัดจําหนาย/
โอนออก ยอดปลายป

ราคาทุน

(794)
(4,271)
(9,445)

(2,567)
(1,813)

-

ยอดตนป

(92)
(477)
(843)

(203)
(71)

-

(ลานบาท)

คาเสื่อม
ราคา

61
319
533

73
80

-

(825)
(4,429)
(9,755)

(2,697)
(1,804)

-

(445)

(103)
-

(342)
-

(8)
(11)

(3)
-

-

8
14

3
-

3
-

(442)

(103)
-

(339)
-

375
1,291
10,646

2,193
1,675

2,240
2,872

มูลคาสุทธิ
ทางบัญชี
จําหนาย/
ณ วันที่
ตัดจําหนาย/
31 ธันวาคม
โอนออก ยอดปลายป 2557

คาเผือ่ ขาดทุนจากการดอยคา

ขาดทุน
จําหนาย/
จากการ
ตัดจําหนาย/
ดอยคา
โอนออก ยอดปลายป ยอดตนป ระหวางป

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
คาเสือ่ มราคาสะสม

87

คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณที่รวมอยูในกําไรหรือขาดทุน เฉพาะธนาคารสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เปนจํานวน 841 ลานบาท และ 843 ลานบาท ตามลําดับ

(2557: 3,357 ลานบาท)

ราคาทรัพยสินของอาคารและอุปกรณของธนาคารกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ ซึ่งไดคิดคาเสื่อมราคาเต็มจํานวนแลว แตยั งคงใชงานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน 3,460 ลานบาท

*

ที่ดิน
- ราคาทุนเดิม
- สวนที่ตีราคาเพิ่ม *
อาคาร
- ราคาทุนเดิม
- สวนที่ตีราคาเพิ่ม *
สวนปรับปรุง
สิทธิการเชา
อุปกรณ
รวม

tmbt3_db_2

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2558

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

211

รวม

คาความนิยม
คอมพิวเตอรซอฟทแวร
คอมพิวเตอรซอฟทแวร
ระหวางพัฒนา
4,241

559

518

144

144

1,003

41

ซื้อ

60
4,037

ยอดตนป

60
799

มูลคาสุทธิ
ทางบัญชี
ณ วันที่
1 มกราคม
2558

(9)

-

(9)

ตัดจําหนาย

ราคาทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 การเปลี่ยนแปลงของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนอื่นมีดังนี้

คาความนิยมและสินทรัพยไมมตี วั ตนอืน่ สุทธิ

tmbt3_db_2

18

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(16)

(357)

341

โอนเขา/
(ออก)

88

4,775

305

60
4,410

(ลานบาท)

ยอดปลายป

งบการเงินรวม
2558

(3,238)

-

(3,238)

ยอดตนป

(304)

-

(304)

คาตัด
จําหนาย
ระหวางป

6

-

6

คาตัดจําหนาย
สะสมสวน
ที่โอนออก

คาตัดจําหนายสะสม

(3,536)

-

(3,536)

ยอดปลายป

1,239

305

60
874

มูลคาสุทธิ
ทางบัญชี
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

212

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2558

915

รวม
(38)

-

(38)

ตัดจําหนาย

(1)

(334)

333

โอนเขา/
(ออก)

4,241

144

60
4,037

(ลานบาท)

ยอดปลายป

(2,995)

-

(2,995)

ยอดตนป

(281)

-

(281)

คาตัด
จําหนาย
ระหวางป

38

-

38

(3,238)

-

(3,238)

คาตัดจําหนาย
สะสมสวน
ที่โอนออก
ยอดปลายป

คาตัดจําหนายสะสม

1,003

144

60
799

มูลคาสุทธิ
ทางบัญชี
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

tmbt3_db_2

89

คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่รวมอยูในกําไรหรือขาดทุนรวมสําหรับ ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เปนจํานวน 304 ลานบาท และ 281 ลานบาท ตามลําดับ

(2557: 2,630 ลานบาท)

ราคาทรัพยสินของสินทรัพยไมมีตัวตนของธนาคารและบริษัทยอยกอนหักคา ตัดจําหนายสะสมของสินทรัพยไมมีตัวตน ซึ่งไดคิดคาตัดจําหนายเต็มจํานวนแลว แตยังคงใชงานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน 2,823 ลานบาท

370

340

138

138
3,910

30

60
3,712

ซื้อ

60
717

ยอดตนป

คาความนิยม
คอมพิวเตอรซอฟทแวร
คอมพิวเตอรซอฟทแวร
ระหวางพัฒนา

มูลคาสุทธิ
ทางบัญชี
ณ วันที่
1 มกราคม
2557

ราคาทุน

งบการเงินรวม
2557

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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tmbt3_db_2

คอมพิวเตอรซอฟทแวร
คอมพิวเตอรซอฟทแวร
ระหวางพัฒนา
รวม

3,975

144

4,119

144

938

ยอดตนป

794

มูลคาสุทธิ
ทางบัญชี
ณ วันที่
1 มกราคม
2558

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

557

519

38

ซื้อ

(8)

-

(8)

ตัดจําหนาย

ราคาทุน

(16)

(357)

341

โอนเขา/
(ออก)

90

4,652

306

4,346

(ลานบาท)

ยอดปลายป

(3,181)

-

(3,181)

ยอดตนป

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558

(302)

-

(302)

คาตัด
จําหนาย
ระหวางป

5

-

5

คาตัดจําหนาย
สะสมสวน
ที่โอนออก

คาตัดจําหนายสะสม

(3,478)

-

(3,478)

ยอดปลายป

1,174

306

868

มูลคาสุทธิ
ทางบัญชี
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558
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ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2558

3,614
137
3,751

712

137

849

ยอดตนป
28

368

340

ซื้อ

-

-

-

ตัดจําหนาย

ราคาทุน

-

(333)

333

โอนเขา/
(ออก)

4,119

144

3,975

(ลานบาท)

ยอดปลายป

(2,902)

-

(2,902)

ยอดตนป

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557

(279)

-

(279)

คาตัด
จําหนาย
ระหวางป

-

-

-

คาตัดจําหนาย
สะสมสวน
ที่โอนออก

คาตัดจําหนายสะสม

(3,181)

-

(3,181)

ยอดปลายป

tmbt3_db_2

91

คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่รวมอยูในกําไรหรือขาดทุนเฉพาะธนาคารสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เปนจํานวน 302 ลานบาท และ 279 ลานบาท ตามลําดับ

(2557: 2,577 ลานบาท)

ราคาทรัพยสินของสินทรัพยไมมีตัวตนของธนาคารกอนหักคาตัดจําหนายสะสมของสินทรัพยไมมีตัวตน ซึ่งไดคิดคาตัดจําหนายเต็มจํานวนแลว แตยังคงใชงานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน 2,771 ลานบาท

คอมพิวเตอรซอฟทแวร
คอมพิวเตอรซอฟทแวร
ระหวางพัฒนา
รวม

มูลคาสุทธิ
ทางบัญชี
ณ วันที่
1 มกราคม
2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

938

144

794

มูลคาสุทธิ
ทางบัญชี
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

19

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและภาษีเงินได

19.1 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
งบการเงินรวม
บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน
ณ วันที่
1 มกราคม
2558

กําไรหรือ
ขาดทุน

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

กําไรสะสม

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

(หมายเหตุ 19.2)
(ลานบาท)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
ทรัพยสินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ประมาณการหนี้สินจากการโอน
สินทรัพยดอยคุณภาพ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน
ของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินอื่น
เจาหนี้อื่นและหนี้สินอื่น
อื่นๆ
รวม

176
690
85
100

(2)
(61)
(59)
-

-

-

174
629
26
100

1,200

-

-

-

1,200

306
109
260
124
3,050

11
1
34
22
(54)

(19)
(19)

12
12

298
110
294
158
2,989

27
939
19
985

(29)
(2)
(31)

(6)
(10)
6
(10)

-

21
900
23
944

2,065

(23)

(9)

12

2,045

หนีส้ นิ ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
อื่นๆ
รวม
สุทธิ

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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งบการเงินรวม
บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน
ณ วันที่
1 มกราคม
2557

กําไรหรือ
ขาดทุน

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

(หมายเหตุ 19.2)
(ลานบาท)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
ทรัพยสินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ประมาณการหนี้สินจากการโอน
สินทรัพยดอยคุณภาพ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน
ของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินอื่น
เจาหนี้อื่นและหนี้สินอื่น
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชประโยชน
อื่นๆ
รวม

174
617
147
100

2
73
(62)
-

-

176
690
85
100

1,200

-

-

1,200

285
109
281
456
103
3,472

21
(21)
(456)
21
(422)

-

306
109
260
124
3,050

เงินลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
อื่นๆ
รวม

14
981
28
1,023

(29)
(9)
(38)

13
(13)
-

27
939
19
985

สุทธิ

2,449

(384)

-

2,065

หนีส้ นิ ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน
ณ วันที่
1 มกราคม
2558

กําไรหรือ
ขาดทุน

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(หมายเหตุ 19.2)
(ลานบาท)

กําไรสะสม

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
ทรัพยสินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

176
677
84
100

(2)
(61)
(58)
-

-

-

174
616
26
100

1,200

-

-

-

1,200

303
105
260
124
3,029

10
3
34
19
(55)

(19)
(19)

12
12

294
108
294
155
2,967

เงินลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
อื่นๆ

15
937
19

(28)
(2)

(2)
(10)
6

-

13
899
23

รวม

971

(30)

(6)

-

935

สุทธิ

2,058

(25)

(13)

12

2,032

ประมาณการหนี้สินจากการโอน
สินทรัพยดอยคุณภาพ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน
ของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินอื่น
เจาหนี้อื่นและหนี้สินอื่น
อื่นๆ
รวม

หนีส้ นิ ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน
ณ วันที่
1 มกราคม
2557

กําไรหรือ
ขาดทุน

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(หมายเหตุ 19.2)
(ลานบาท)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
174
606
139
100

2
71
(55)
-

-

176
677
84
100

1,200

-

-

1,200

280
105
281
414
103
3,402

23
(21)
(414)
21
(373)

-

303
105
260
124
3,029

เงินลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
อื่นๆ
รวม

11
979
28
1,018

(30)
(9)

4
(12)
-

(39)

(8)

15
937
19
971

สุทธิ

2,384

(334)

8

2,058

เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
ทรัพยสินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ประมาณการหนี้สินจากการโอน
สินทรัพยดอยคุณภาพ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน
ของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินอื่น
เจาหนี้อื่นและหนี้สินอื่น
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชประโยชน
อื่นๆ
รวม

หนีส้ นิ ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารมีผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีที่เกี่ยวข องกับเงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 843 ลานบาท และ
945 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งธนาคารไมไดบันทึกรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เนื่องจากยังไมเขาเกณฑการรับรูรายการตามมาตรฐาน
การบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารและบริษัทยอยมีผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีที่เกี่ยวของกับเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ
จํานวนหนึ่งซึ่งธนาคารและบริษัทยอยไมไดบันทึกรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เนื่องจากยังมีความไมแนนอนที่ธนาคารและบริษัทยอย
จะสามารถใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลา ว
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19.2 ภาษีเงินได

ภาษีเงินไดทรี่ บั รูใ นกําไรหรือขาดทุน
งบการเงินรวม
2558
2557

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557

(ลานบาท)
ภาษีเงินไดของปปจ จุบนั
สําหรับปปจจุบัน
ภาษีปกอนๆ ที่บันทึกสูงไป
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลตางชั่วคราว

2,141
(11)

882
(75)

2,073
(11)

765
(75)

2,130

807

2,062

690

23

384

25

334

23

384

25

334

2,153

1,191

2,087

1,024

19.1

รวม

ภาษีเงินไดทรี่ บั รูใ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
งบการเงินรวม

กอนภาษีเงินได

2558
รายได
(คาใชจาย)
ภาษีเงินได

สุทธิจาก
ภาษีเงินได

กอนภาษี
เงินได

2557
รายได
(คาใชจาย)
ภาษีเงินได

สุทธิจาก
ภาษีเงินได

(ลานบาท)
เงินลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน
ของพนักงาน
อื่นๆ
รวม

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

(30)
(49)

6
10

(24)
(39)

61
(60)

(12)
12

49
(48)

95
30
46

(19)
(6)
(9)

76
24
37

1

-

1

19
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

กอนภาษีเงินได

2558
รายได
(คาใชจาย)
ภาษีเงินได

สุทธิจาก
ภาษีเงินได

กอนภาษี
เงินได

2557
รายได
(คาใชจาย)
ภาษีเงินได

สุทธิจาก
ภาษีเงินได

(ลานบาท)
เงินลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน
ของพนักงาน
อื่นๆ
รวม

(10)
(49)

2
10

(8)
(39)

20
(60)

(4)
12

16
(48)

95
30
66

(19)
(6)
(13)

76
24
53

(40)

8

(32)

การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีทแี่ ทจริง
งบการเงินรวม
2558

2557
อัตราภาษี

อัตราภาษี

(รอยละ)
กําไรกอนภาษีเงินได
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจากผลแตกตางชั่วคราว
ที่ใชหักภาษีเงินไดที่ยังไมไดบันทึกในปกอนเขาเกณฑ
การรับรูเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีและ
ใชประโยชนระหวางป
ผลกระทบของรายไดและคาใชจายที่ไมใชรายได
ทางภาษีหรือไมสามารถหักกลบในการคํานวณ
กําไรทางภาษีสุทธิ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ไมไดใชประโยชน
ภาษีในปกอนๆ ที่บันทึกสูงไป
รวม

220

87

(ลานบาท)

(รอยละ)

(ลานบาท)

20

11,504
2,301

20

10,742
2,148

(1)

(156)

(9)

(984)

19

(7)
26
(11)
2,153

1
(1)
11

102
(75)
1,191

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2558

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558

2557

อัตราภาษี
กําไรกอนภาษีเงินได
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจากผลแตกตางชั่วคราว
ที่ใชหักภาษีเงินไดที่ยังไมไดบันทึกในปกอนเขาเกณฑ
การรับรูเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีและ
ใชประโยชนระหวางป
ผลกระทบของรายไดและคาใชจายที่ไมใชรายได
ทางภาษีหรือไมสามารถหักกลบในการคํานวณ
กําไรทางภาษีสุทธิ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ไมไดใชประโยชน
ภาษีในปกอนๆ ที่บันทึกสูงไป
รวม

อัตราภาษี

(รอยละ)

(ลานบาท)

(รอยละ)

(ลานบาท)

20

11,271
2,254

20

10,467
2,093

(1)

(176)

(9)

(989)

19

(6)
26
(11)
2,087

(1)
10

(5)
(75)
1,024

การลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน
2557 ใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2558 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ในการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติอนุมัติใหปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 เปน
อัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตนไป
ธนาคารและบริษัทยอยใชอัตราภาษีเงินไดรอยละ 20 ในการวัดมูลคาสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
และ 2557
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20

ลูกหนีอ้ นื่ สุทธิ
งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557

2557

(ลานบาท)
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
ตั๋วสัญญาใชเงินจากการโอนสินทรัพย
ดอยคุณภาพ
ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใชเงิน บสท. และ
ดอกเบี้ยคางรับ
ลูกหนี้อื่นๆ
รวม
หัก คาเผื่อการดอยคา
สุทธิ
21

5,425

5,578

5,425

5,578

639

2,241

535

1,580

4,398
1,038
11,500
(175)
11,325

4,398
867
13,084
(111)
12,973

4,398
878
11,236
(170)
11,066

4,398
743
12,299
(111)
12,188

สินทรัพยอนื่ สุทธิ
งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557

2557

(ลานบาท)
รายไดคางรับ
เงินวางประกันตราสารอนุพันธ
บัญชีพักลูกหนี้
บัญชีพักรายการระหวางสํานักงานใหญ
และสาขา
อื่นๆ
รวม
หัก คาเผื่อการดอยคา
สุทธิ

222

1,170
1,664
923

1,360
497
859

1,120
1,664
922

1,249
497
859

43
961
4,761
(265)
4,496

130
943
3,789
(212)
3,577

43
936
4,685
(265)
4,420

130
909
3,644
(212)
3,432
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
22

เงินรับฝาก

22.1 จําแนกตามประเภทเงินรับฝาก
งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557

2557

(ลานบาท)
กระแสรายวัน
ออมทรัพย
จายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
รวม
หัก ดอกเบี้ยจายลวงหนา
รวม

65,347
409,120
170,713
645,180
(486)
644,694

51,497
346,104
174,688
572,289
(664)
571,625

65,358
409,145
170,713
645,216
(486)
644,730

51,511
346,185
174,688
572,384
(664)
571,720

22.2 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของผูฝาก
งบการเงินรวม
ในประเทศ

2558
ตางประเทศ

รวม

ในประเทศ

2557
ตางประเทศ

รวม

(ลานบาท)
เงินบาท
เงินดอลลารสหรัฐ
เงินสกุลอื่น

636,273
2,195
199

5,709
297
21

641,982
2,492
220

564,884
1,175
109

5,290
152
15

570,174
1,327
124

รวม

638,667

6,027

644,694

566,168

5,457

571,625

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ในประเทศ

2558
ตางประเทศ

รวม

ในประเทศ

2557
ตางประเทศ

รวม

(ลานบาท)
เงินบาท
เงินดอลลารสหรัฐ
เงินสกุลอื่น

636,309
2,195
199

5,709
297
21

642,018
2,492
220

564,979
1,175
109

5,290
152
15

570,269
1,327
124

รวม

638,703

6,027

644,730

566,263

5,457

571,720
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23

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนีส้ นิ )
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
เมื่อทวงถาม

2558
มีระยะเวลา

รวม

เมื่อทวงถาม

2557
มีระยะเวลา

รวม

(ลานบาท)
ในประเทศ
ธนาคารแหงประเทศไทย
และกองทุนฟนฟูฯ
ธนาคารพาณิชย
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น

109
17
6,578

3,837
16,570
5,575
74

3,837
16,679
5,592
6,652

135
1,049
4,881

4,957
36,150
19,775
70

4,957
36,285
20,824
4,951

รวมในประเทศ

6,704

26,056

32,760

6,065

60,952

67,017

เงินดอลลารสหรัฐ
เงินสกุลอื่น

1,249
2,207

-

1,249
2,207

351
2,052

3,296
-

3,647
2,052

รวมตางประเทศ

3,456

-

3,456

2,403

3,296

5,699

รวมในประเทศและ
ตางประเทศ

10,160

26,056

36,216

8,468

64,248

72,716

ตางประเทศ

24

หนีส้ นิ ทางการเงินทีก่ าํ หนดใหแสดงดวยมูลคายุตธิ รรม
หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดวย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558

2557

(ลานบาท)
ตราสารหนี้ที่ออก
รวม

299
299

183
183
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สัดสวนการทําธุรกรรมแบงตามประเภทคูสัญญาโดยพิจารณาจากจํานวนเงินตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดวย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558

(รอยละ)

คูส ญ
ั ญา
สถาบันการเงิน
รวม
25

2557

100.00
100.00

100.00
100.00

ตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกูย มื สุทธิ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
อัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

ปที่ครบกําหนด
ไถถอน

ตาง
ใน
ประเทศ ประเทศ

(รอยละ)
หุนกูดอยสิทธิ (1)
หุนกูไมดอยสิทธิ
ตั๋วแลกเงิน
เงินกูยืมอื่นๆ
รวม
หัก ดอกเบี้ยจายลวงหนา
สุทธิ
(1)
(2)

25.1

4.50 และ 5.50
5.50
2.15 - 4.50
0.00 - 2.00

รวม

ใน
ประเทศ

ตาง
ประเทศ

รวม

(ลานบาท)
2560 (2) และ 2562 (2) 25,350
2561
2559
15
71
2559 - 2574
25,436
(177)
25,259

- 25,350 33,350
3,327 3,327
15
724
1,597 1,668
131
4,924 30,360 34,205
(177) (176)
4,924 30,183 34,029

33,350
724
2,220 2,351
2,220 36,425
(176)
2,220 36,249

นับเปนสวนหนึ่งของเงินกองทุนชั้นที่ 2 โดยคํานวณตามหลักเกณฑการนับเงินกองทุนของธนาคารแหงประเทศไทย (หมายเหตุ 7)
เปนปที่เริ่มมีสิทธิไถถอนกอนกําหนด

หุน กูด อ ยสิทธิ
25.1.1 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 ธนาคารไดออกหุนกูดอยสิทธิรุนที่ 1/2553 จํานวน 8,000 ลานบาท อายุ 10 ป โดยในปที่ 1-5 มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.70 ตอป และในปที่ 6-10 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 6.00 ตอป กําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในเดือน
มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคมของทุกป ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิไถถอนหุนกูดอยสิทธิรุนที่ 1/2553 กอนกําหนดไดนับจากวันที่
หุนกูครบรอบ 5 ปเปนตนไป หรือภายใตเงื่อนไขที่กําหนด
ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ธนาคารไดไถถอนหุนกูดอยสิทธิรุนที่ 1/2553 กอนกําหนดทั้งจํานวนเปนเงินตนรวม 8,000 ลานบาท พรอม
ดอกเบี้ย ทั้งนี้เนื่องจากธนาคารออกหุนกูดังกลาวมาเปนเวลา 5 ป ซึ่งเขาเงื่อนไขในการไถถอนกอนครบกําหนด และจากการที่ธนาคาร
ไมสามารถนับรวมเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ไดอีกตอไป โดยธนาคารไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทยใหดําเนินการไถถอน
หุนกูดังกลาวกอนกําหนดแลว
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25.1.2 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ธนาคารไดออกหุนกูดอยสิทธิรุนที่ 1/2555 จํานวน 9,400 ลานบาท อายุ 10 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ
4.50 ตอป กําหนดจายดอกเบี้ยลวงหนาทุกวันที่ 18 พฤษภาคมของทุกป ยกเวนดอกเบี้ยงวดแรก ชําระในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555
ธนาคารมีสิทธิไถถอนหุนกูดอยสิทธิ ครั้งที่ 1/2555 กอนกําหนดไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
1. ณ วันครบรอบ 5 ป นับแตวันออกหุนกู หรือภายหลังจากนั้น
2. ธนาคารแสดงไดวาดอกเบี้ยจายของหุนกูนี้ไมสามารถนํามาหักภาษีได
3. ธนาคารแหงประเทศไทยออกขอกําหนดเพิ่มเติมใหธนาคารไถถอนหุนกูกอนครบกําหนดได
25.1.3 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ธนาคารไดออกหุนกูดอยสิทธิรุนที่ 2/2555 จํานวน 950 ลานบาท อายุ 10 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50
ตอป กําหนดจายดอกเบี้ยลวงหนาทุกวันที่ 25 พฤษภาคมของทุกป ยกเวนดอกเบี้ยงวดแรก ชําระในวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ธนาคารมี
สิทธิไถถอนหุนกูดอยสิทธิ ครั้งที่ 2/2555 กอนกําหนดไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
1. ณ วันครบรอบ 5 ป นับแตวันออกหุนกู หรือภายหลังจากนั้น
2. ธนาคารแสดงไดวาดอกเบี้ยจายของหุนกูนี้ไมสามารถนํามาหักภาษีได
3. ธนาคารแหงประเทศไทยออกขอกําหนดเพิ่มเติมใหธนาคารไถถอนหุนกูกอนครบกําหนดได
25.1.4

25.2

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ธนาคารไดออกตราสารดอยสิทธิ เพื่อนับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ Basel III ครั้งที่ 1/2557
จํานวน 15,000 ลานบาท อายุ 10 ป อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.50 ตอป กําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในเดือน กุมภาพันธ
พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน ของทุกป ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิไถถอนตราสารดอยสิทธิฯ ครั้งที่ 1/2557 กอนกําหนดไดนับตั้งแต
วันครบรอบ 5 ป เปนตนไป หรือภายใตเงื่อนไขที่กําหนด ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทยกอน

หุน กูไ มดอ ยสิทธิ
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 ธนาคารไดออกหุนกูไมดอยสิ ทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกูโดยเสนอขายแกผูลงทุนในตางประเทศ จํานวนเงินรวม 600
ลานหยวน มีอายุ 3 ป อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.50 ตอป กําหนดชําระดอกเบี้ย ทุก 6 เดือน ในเดือนมีนาคม และเดือนกันยายนของทุกป หุนกูดังกลาว
ออกภายใตโครงการ “Euro Medium Term Note” ของธนาคาร

226

103

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2558

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
25.3 เงินกูย มื อืน่ ๆ
เงินกูยืมอื่นที่มีขอจํากัดการใชเงิน (เงินกูยืมอื่นๆ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

เงินกูยืมจาก

วัตถุประสงคเพื่อการใหกูยืม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
เงินกูยืมคงเหลือ เทียบเทาเงินบาท เงินกูยืมคงเหลือ เทียบเทาเงินบาท

(ลานบาท)
กองทุนเพื่อสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน
สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ
ธนาคารนอรดิค
อินเวสเมนท (NIB)

สําหรับกิจการที่ลงทุนเพื่ออนุรักษ
พลังงาน
สําหรับกิจการเพื่อการวิจัยและพัฒนา

51 ลานบาท

51

110 ลานบาท

110

20 ลานบาท

20

21 ลานบาท

21

259

12 ลานเหรียญ
สหรัฐ

408

1,203

50 ลานเหรียญ
สหรัฐ

1,648

135

4 ลานยูโร

164

สําหรับกิจการที่รวมลงทุนหรือใช
7 ลานเหรียญ
เครื่องจักรอุปกรณจากกลุมประเทศ
สหรัฐ
NORDIC
ธนาคารเพื่อความรวมมือ
สําหรับการรวมทุนและการใหยืมแก
33 ลานเหรียญ
ระหวางประเทศญี่ปุน(JBIC) กิจการที่ไมไดจดทะเบียนธุรกิจกับ
สหรัฐ
ตลาดหลักทรัพยซึ่งกิจการไมมี
ผลกระทบตอสภาพแวดลอมและมี
การรวมทุนกับญี่ปุน หรือซื้อ/ขาย
สินคา/บริการกับญี่ปุน หรือซื้อ/ขาย
สินคา/บริการกับญี่ปุนหรือเปน
ผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบจาก
สึนามิ (Tsunami) ที่มีการซื้อ/
ขายสินคา/บริการกับญี่ปุน
สถาบันสินเชื่อเพื่อการบูรณะ สําหรับกิจการอุตสาหกรรมขนาดยอย
3 ลานยูโร
และพัฒนาแหงสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมัน
(KfW)
รวม

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

(ลานบาท)

104

1,668

2,351
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ประมาณการหนีส้ นิ ผลประโยชนของพนักงาน

26.1 โครงการสมทบเงิน
ธนาคาร บริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวย
เงินที่พนักงานสมทบเขากองทุนในอัตรารอยละ 2 - 10 ของเงินเดือนพนักงาน และเงินที่ธนาคารและบริษัทยอยจายสมทบใหในอัตรารอยละ 5 - 10
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนปที่ทํางาน โดยกองทุนดังกลาวจะจายใหกับพนักงานในกรณีที่เสียชีวิต ลาออกจากงานหรือเลิกกิจการตามระเบียบวาดวย
กองทุนดังกลาว ทั้งนี้สินทรัพยของกองทุนดังกลาวได แยกตางหากจากสินทรัพยของธนาคารและบริษัทยอยและอยูภายใตการดูแลของผูจัดการ
กองทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารและบริษัทยอยไดจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนจํานวนประมาณ
386 ลานบาท และ 372 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะธนาคาร: 378 ลานบาท และ 364 ลานบาท ตามลําดับ)
26.2 โครงการผลประโยชนทกี่ าํ หนดไว

(ก)

โครงการผลประโยชนทกี่ าํ หนดไวมรี ายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557

2557

(ลานบาท)
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
โครงการผลประโยชนระยะยาวอื่น
รวม

(ข)

1,479
14
1,493

1,520
15
1,535

1,458
14
1,472

1,498
15
1,513

การเปลีย่ นแปลงของโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557

2557

(ลานบาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม

1,520

1,409

1,498

1,387

169
(44)
37
162

162
(5)
52
209

166
(42)
37
161

158
(5)
51
204

รับรูใ นกําไรหรือขาดทุน
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนบริการในอดีต
ดอกเบี้ย

95
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ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2558

งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557

2557

(ลานบาท)
รับรูใ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
กําไรจากการประมาณตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย

(95)

อื่นๆ
ผลประโยชนจาย

-

(108)
(203)
1,479

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(95)

(98)
(98)
1,520

-

(106)
(201)
1,458

(93)
(93)
1,498

กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เกิดขึ้นจาก
งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557

(ลานบาท)
สมมติฐานประชากร
สมมติฐานทางการเงิน
การปรับปรุงจากประสบการณ
รวม

(ค)

(58)
149
(186)

-

(60)
149
(184)

-

(95)

-

(95)

-

ขอสมมติตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัยของโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ) ไดแก
งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557

2558

2557

(รอยละ)
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวน
พนักงาน

2.86, 3.15
5.00, 5.30

3.28, 3.73, 3.95
5.00, 5.50

2.86
5.30

3.73
5.00

0.00 - 30.00

0.00 - 18.00

0.00 - 30.00

0.00 - 18.00

ขอสมมติฐานเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามขอมูลทางสถิติที่เผยแพรทั่วไปและตารางมรณะ

96
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(ง)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่
รายงานโดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เป็นจานวนเงินดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนแปลง
ในสมมติฐาน
(+)

งบการเงินรวม
2558
โครงการผลประโยชน์
การเปลี่ยนแปลง
หลังออกจากงาน
ในสมมติฐาน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(-)

(ล้านบาท)
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตรามรณะในอนาคต

+ 1%
+ 1%
+ 1 ปี

การเปลี่ยนแปลง
ในสมมติฐาน
(+)

(138)
146
12

(ล้านบาท)
- 1%
- 1%
- 1 ปี

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
โครงการผลประโยชน์
การเปลี่ยนแปลง
หลังออกจากงาน
ในสมมติฐาน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(-)

(ล้านบาท)
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตรามรณะในอนาคต

+ 1%
+ 1%
+ 1 ปี

(136)
143
12

โครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
159
(129)
(12)

โครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(ล้านบาท)
- 1%
- 1%
- 1 ปี

157
(127)
(12)

แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้คานึงถึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการ
ความอ่อนไหวของสมมติฐานต่างๆ
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ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2558

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
27

ประมาณการหนีส้ นิ อืน่
การเปลี่ยนแปลงในประมาณการหนี้สินอื่นระหวางป แสดงรายละเอียดไดดังนี้
งบการเงินรวม
ภาระผูกพันจากการ
ออกหนังสือ
ค้ําประกัน อาวัล
และค้ําประกันอื่นๆ

ภาระผูกพัน
จากคดีความ

อื่นๆ

รวม

(หมายเหตุ 35.2)
(ลานบาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
ประมาณการหนี้สินใชไป
จายระหวางป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
และ 1 มกราคม 2558
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
ประมาณการหนี้สินใชไป
จายระหวางป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

412
27
-

63
1
(4)
(12)

64
43
(59)

539
71
(4)
(71)

439
18
457

48
(27)
(2)
19

48
30
(12)
66

535
48
(27)
(14)
542

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ภาระผูกพันจากการ
ออกหนังสือ
ค้ําประกัน อาวัล
และค้ําประกันอื่นๆ

ภาระผูกพัน
จากคดีความ

อื่นๆ

รวม

(หมายเหตุ 35.2)
(ลานบาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
ประมาณการหนี้สินใชไป
จายระหวางป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
และ 1 มกราคม 2558
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
ประมาณการหนี้สินใชไป
จายระหวางป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

412
27
-

54
1
(12)

59
43
(54)

525
71
(66)

439
18
457

43
(22)
(2)
19

48
30
(12)
66

530
48
(22)
(14)
542

108

231

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
28

เจาหนีอ้ นื่
งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557

2557

(ลานบาท)
เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
อื่นๆ
รวม
29

6,005
983
6,988

4,780
857
5,637

6,005
979
6,984

4,780
850
5,630

หนีส้ นิ อืน่
งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557

2557

(ลานบาท)
คาใชจายคางจาย
ดอกเบี้ยคางจาย
เงินมัดจําและเงินประกันรับ
เงินวางประกันตราสารอนุพันธ
บัญชีพักเจาหนี้
อื่นๆ
รวม
30

4,683
1,084
283
185
1,916
668
8,819

3,872
1,156
716
178
2,293
673
8,888

4,633
1,084
282
185
1,910
612
8,706

3,722
1,156
702
178
2,285
631
8,674

การจายโดยใชหนุ เปนเกณฑ - โครงการจายโบนัสดวยหุน สามัญสําหรับพนักงานธนาคาร

30.1 ขอมูลโครงการจายโบนัสดวยหุน สามัญสําหรับพนักงานธนาคาร
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 ไดอนุมัติโครงการจายโบนัสในรูปแบบของหุนสามัญสําหรับพนักงาน
ธนาคาร (TMB Performance Share Bonus 2010 Project: TMB PSBP 2010) โดยธนาคารจะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนโดยการจัดสรร
หุนสามัญเพิ่มทุนของธนาคารใหแกพนักงาน (รวมถึงพนักงานที่ทําหนาที่เปนกรรมการของธนาคาร) ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในโครงการ
TMB PSBP 2010 โดยกําหนดใหผูบริหารระดับสูงตองเขารวมโครงการ ในขณะที่พนักงานธนาคารในระดับอื่นสามารถเลือกที่จะเขารวมโครงการได
ภายใตเงื่อนไขที่กําหนด

109
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ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2558

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
อายุของโครงการตอเนื่อง:

5 ป นับจากวันที่มีการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนครั้งแรก

จํานวนของหุนสามัญที่เสนอขาย:

จํานวนรวมทั้งสิ้นไมเกิน 400,000,000 หุน มูลคาหุนตราไว หุนละ 0.95 บาท
ธนาคารจะทําการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเปนโครงการตอเนื่อง

ราคาเสนอขายตอหุน:

ราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกพนักงานตามโครงการTMB PSBP 2010
จะเทากับราคาเฉลี่ยของราคาปดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในแตละวัน
ทําการซื้อขายหุนสามัญของธนาคารยอนหลัง 90 วันปฏิทินกอนวันที่มีการเสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนในแตละครั้ง
ราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่คํานวณไดอาจเปนราคาที่ต่ํากวารอยละ 90 ของ
ราคาตลาดตามที่กําหนดไวในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยเกี่ยวกับการคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพยและการกําหนด
ราคาตลาดเพื่อการพิจารณาเสนอขายหุนที่ออกใหม
อนึ่งหากราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งใดครั้งหนึ่งคํานวณไดต่ํากวา
มูลคาหุนตราไว ธนาคารตองทําการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกพนักงาน
ตามโครงการ TMB PSBP 2010 ในราคาเทากับมูลคาหุนตราไว

เงื่อนไขการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน:

พนักงานตามโครงการ TMB PSBP 2010 ที่จะจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนจะตองมี
สถานะเปนพนักงานของธนาคาร ณ วันจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว (สิทธิยังคง
อยูสําหรับพนักงานที่เกษียณอายุตามหลักเกณฑของธนาคารหรือเสียชีวิต)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารบันทึกคาใชจายสําหรับโครงการจายโบนัสดวยหุนสามัญสําหรับพนักงานจํานวน
93 ลานบาท และ 155 ลานบาท ตามลําดับ
30.2 การเสนอขายหุน สามัญเพิม่ ทุน

การเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุน

มูลคา
ที่ตราไว

ราคา
เสนอขาย

จํานวนหุน
สามัญเพิ่มทุน
ที่เสนอขาย

จํานวนหุนสามัญ
เพิ่มทุนออกให
พนักงาน (1)

(บาท/หุน)
ครั้งที่ 1 ป 2554
ครั้งที่ 2 ป 2555
ครั้งที่ 3 ป 2556
ครั้งที่ 4 ป 2557
ครั้งที่ 5 ป 2558
รวม
(1)

0.95
0.95
0.95
0.95
0.95

คงเหลือหุนสามัญ
จํานวนหุนสามัญ
เพิ่มทุนตามเงื่อนไขของ
เพิ่มทุนสวนที่ โครงการที่ยังไมออก ณ วันที่
ไมตองออก
31 ธันวาคม 2558

(หุน)
2.25
1.67
2.28
2.30
3.04

68,393,400
101,795,300
78,634,700
85,191,700
53,599,400
387,614,500

(61,556,286)
(88,262,936)
(46,923,995)
(24,017,919)
(220,761,136)

(6,837,114)
(13,532,364)
(11,847,785)
(17,021,094)
(4,028,100)
(53,266,457)

19,862,920
44,152,687
49,571,300
113,586,907

ธนาคารจะทยอยออกหุนทุกปภายใน 3 ป นับแตปที่มีการเสนอขายหุน
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30.3 รายการกระทบยอดหุน สามัญทีอ่ อกและชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน สามัญ และทุนสํารองอืน่ - การจายโดยใชหนุ เปนเกณฑ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558

หุนสามัญที่ออกและชําระแลว
ณ วันที่ 1 มกราคม
ออกหุนสามัญใหแกพนักงาน
คาใชจายในการออกหุนสามัญใหแกพนักงาน
คาใชจายโครงการจายโบนัสในรูปแบบของหุน
สามัญสําหรับพนักงานธนาคารสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ทุนสํารองอื่น –
การจายโดยใช
หุนเปนเกณฑ

สวนเกินมูลคา
หุนสามัญ

(จํานวนหุน)

(บาท)

(บาท)

43,678,764,288
70,735,327
-

41,494,826,074
67,198,561
-

157,689,646
79,053,115
(561,354)

265,835,782
(146,251,676)
-

43,749,499,615

41,562,024,635

236,181,407

93,066,338
212,650,444

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557

หุนสามัญที่ออกและชําระแลว

(จํานวนหุน)
ณ วันที่ 1 มกราคม
ออกหุนสามัญใหแกพนักงาน
คาใชจายในการออกหุนสามัญใหแกพนักงาน
คาใชจายโครงการจายโบนัสในรูปแบบของหุน
สามัญสําหรับพนักงานธนาคารสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ทุนสํารองอื่น การจายโดยใช
หุนเปนเกณฑ

สวนเกินมูลคา
หุนสามัญ

(บาท)

(บาท)

43,606,322,266
72,442,022
-

41,426,006,153
68,819,921
-

81,196,245
77,069,887
(576,486)

256,594,958
(145,889,808)
-

43,678,764,288

41,494,826,074

157,689,646

155,130,632
265,835,782
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31

สวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสนิ
สวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิน คือสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน และอาคาร ทั้งนี้สวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสินดังกลาว ไมสามารถ
นํามาหักกับขาดทุนสะสมและไมสามารถจายเปนเงินปนผลได
การเปลี่ยนแปลงในสวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสินระหวางป แสดงรายละเอียดไดดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557

(ลานบาท)

32

ณ วันที่ 1 มกราคม
ตัดจําหนายระหวางป
ตัดรายการสินทรัพยระหวางป
โอนออกระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป
หัก ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

4,686
(68)
(73)
(49)
4,496
(899)

4,898
(71)
(81)
(60)
4,686
(937)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม สุทธิจากภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

3,597

3,749

ทุนสํารองตามกฎหมาย
ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของธนาคารกําหนดใหธนาคารตองจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวน
ไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได

33

การจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล

(ก)

เมือ่ วันที่ 10 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ของธนาคารไดมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2557
และการจายเงินปนผล ดังตอไปนี้
(1) จัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย เปนจํานวนเงิน 480 ลานบาท
(2) จายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2557 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.06 บาท
ทั้งนี้ ธนาคารจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหุนเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558
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(ข)

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 ของธนาคารได้มีมติอนุมัติการจัดสรรก�ำไรจากผลการด�ำเนินงานปี 2556
และการจ่ายเงินปันผล ดังต่อไปนี้
(1) จัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย เปนจํานวนเงิน 290 ลานบาท
(2) จายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2556 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.04 บาท
ทั้งนี้ ธนาคารจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหุนเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557

34

สินทรัพยทมี่ ภี าระผูกพันและขอจํากัด
สินทรัพยที่มีภาระผูกพันและขอจํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557

(ลานบาท)

35

เงินลงทุนในหลักทรัพย
- วางเปนประกันตอศาล
- ฝากไวเพื่อสภาพคลองระหวางวัน
- ใชเปนหลักประกันการทําธุรกรรมสัญญาซื้อคืน

3,987

13
3,437
26,705

รวม

3,987

30,155

ภาระผูกพันและหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้

35.1 ภาระผูกพัน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557

(ลานบาท)
การรับอาวัลตั๋วเงิน
การค้ําประกันการกูยืมเงิน
ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไมครบกําหนด
เล็ตเตอรออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น
- การค้ําประกันอื่น
- วงเงินเบิกเกินบัญ ชีที่ลูกคายังไมไดถอน
- วงเงินที่ยังไมไดเบิกใชของสินเชื่อที่ไมสามารถยกเลิกได
- อื่นๆ
รวม

1,880
3
2,568
33,656

543
3
1,855
28,131

60,775
94,036
29,954
568
223,440

40,428
82,935
31,081
624
185,600

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารไมมีภาระผูกพันการค้ําประกันอื่นใหกับบริษัทจดทะเบียนที่เขาขายถูกเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2557: 11 ลานบาท)
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35.2 คดีความ

(ก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารและบริษัทย่อยถูกดาเนินคดีตามภาระหนังสือ คาประกันและสิทธิเรียกร้องอื่นๆ จานวน 92 คดี และ
106 คดี ตามลาดับ โดยมีทุนทรัพย์ฟ้องประมาณ 11,012 ล้านบาท และ 11,705 ล้านบาท ตามลาดับ (เฉพาะธนาคาร: จานวน 85 คดี และ 97 คดี
ตามลาดับ และมีจานวนทุนทรัพย์ฟ้องประมาณ 10,462 ล้านบาท และ 10,872 ล้านบาท ตามลาดับ) ซึ่งในการถูกฟ้องร้องดาเนินคดีดังกล่าว
เป็นการเรียกให้ธนาคารและบริษัทย่อยรับผิดประมาณ 663 ล้านบาท (1) และ 1,421 ล้านบาท (1) ตามลาดับ (เฉพาะธนาคาร: 635 ล้านบาท (1) และ
1,350 ล้านบาท (1) ตามลาดับ)

(ข)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารและบริษัทย่อยได้รับรู้ประมาณการหนีสินที่อาจเกิดขึนจากคดีฟ้องร้องจานวนรวม 19 ล้านบาท และ
48 ล้านบาท ตามลาดับ (เฉพาะธนาคาร: จานวน 19 ล้านบาท และ 43 ล้านบาท ตามลาดับ) ซึ่งฝ่ายบริหารพิจารณาว่าประมาณการหนีสินดังกล่าว
เพียงพอที่จะรองรับผลเสียหายที่อาจเกิดขึนจากคดีฟ้องร้องข้างต้น

(ค)

นอกจากนี ธนาคารยังถูกฟ้องร้องอีกคดีหนึ่ง ซึ่งมีทุนทรัพย์ประมาณ 140,261 ล้านบาท จากการออกหนังสือคาประกันโดยไม่ถูกต้องในวงเงิน
200 ล้านบาท ซึ่งศาลชันต้นและศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายกฟ้องโจทก์ ปัจจุบันโจทก์อยู่ในระหว่างการดาเนินการยื่นฎีกา ซึ่งฝ่ายบริหารได้รับ
การให้คาปรึกษาว่าการยื่นฎีกาไม่มีเหตุสนับสนุนเพียงพอและเป็นไปได้ยากที่โจทก์จะชนะคดี ฝ่ายบริหารจึงเชื่อว่าธนาคารจะไม่มีความรั บผิดใดๆ
ในกรณีนี
(1)

ไม่รวมความรับผิดของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จานวน 2,124 ล้านบาท และ 1,761 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งศาลชันต้นหรือศาลอุทธรณ์
มีคาพิพากษายกฟ้องหรือพิพากษาลดความรับผิดทาให้ความรับผิดของธนาคารลดลง

35.3 สัญญาเช่าดาเนินงานทีย่ กเลิกไม่ได้
งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557

2557

(ล้านบาท)
ภายใน 1 ปี
หลังจาก 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

434
561
995

103

383
758
1,141

424
559
983

370
749
1,119
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36

บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน
เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับธนาคาร หากธนาคารมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันทั้งทางต รง
และทางออมหรือมีอิทธิพลอยางมี นัยสําคัญตอบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงิ นและบริหารหรือในทางกลับกัน หรือธนาคารอยูภายใต
การควบคุมเดียวกันหรืออยูภายใตอิทธิพลอยางมี นัยสําคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวของกันนี้อาจเปนรายบุคคลหรือเปนกิจการ
คํานิยามและลักษณะความสัมพันธ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ไดแก
1. ผูถือหุนรายใหญ หมายถึงผูถือหุนที่ถือหุนเกินรอยละ 10 ของทุนชําระแลวของธนาคาร
2. กิจการอื่นที่มีการควบคุมรวมหรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญในกิจการ หมายถึง
2.1 กิจการที่เกี่ยวของกันของผูถือหุนรายใหญ
2.2 กิจการที่กิจการที่เกี่ยวของกันของผูถือหุนรายใหญถือหุนเกินรอยละ 10 ของทุนที่ชําระแลวของกิจการนั้น
2.3 กิจการที่ธนาคารเปนผูถือหุนเกินรอยละ 10 ขึ้นไปของทุนที่ชําระแลวของกิจการนั้น (ไมรวมกิจการที่ถือเปนบริษัทยอย และบริษัทรวม)
3. บริษัทยอย
4. บริษัทรวม
5. ผูบริหารสําคัญของธนาคารหมายถึงกรรมการธนาคาร ผูบริหารในระดับหัวหนาเจาหนาที่บริหารและผูชวยกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไป และ
ผูบริหารในงานบัญชีหรือการเงินที่เกี่ยวของ
6. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอื่นๆ หมายถึง
6.1 สมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดของผูบริหารสําคัญของธนาคาร
6.2 กิจการที่ผูบริหารสําคัญของธนาคารและสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดถือหุนเกินรอยละ 10 ของทุนที่ชําระแลวของกิจการนั้น
6.3 กิจการที่ผูบริหารสําคัญของธนาคารและสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิด เปนกรรมการที่มีอํานาจควบคุม หรือมีอิทธิพลอยางเปน
สาระสําคัญ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมไดเป ดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ความสัมพันธที่ธนาคารมีกับผูบริหารสําคัญและบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังนี้
ชือ่ กิจการ/บุคคล
ผูบริหารสําคัญ

ประเทศทีจ่ ดั ตัง้ /สัญชาติ
ไทยและสัญชาติอื่น

กระทรวงการคลัง

ไทย

ING Bank N.V.

เนเธอรแลนด

กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุน
หรือมีอํานาจควบคุม
บริษัท บริหารสินทรัพย พญาไท จํากัด
บริษัท เดซิกนี ฟอร อีทีเอ
คอนแทรคท จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
ทหารไทย จํากัด
บริษัท เมโทร เดซิกนี จํากัด

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ลักษณะความสัมพันธ
บุคคลที่มีอํานาจและความรับผิดชอบในการวางแผน สั่งการและ
ควบคุมกิจกรรมตางๆ ของธนาคารไมวาทางตรงและทางออม
ทั้งนี้รวมถึงกรรมการของธนาคารและบริษัทยอย (ไมวาจะทํา
หนาที่ในระดับบริหารหรือไม)
ผูถือหุนรายใหญซึ่งถือหุนธนาคารเกินรอยละ 10 ของทุนชําระแลว
ของธนาคารขึ้นไป
ผูถือหุนรายใหญซึ่งถือหุนธนาคารเกินรอยละ 10 ของทุนชําระแลว
ของธนาคารขึ้นไป
บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของธนาคารซึ่งถือหุน
ธนาคารเกินรอยละ 10 ของทุนชําระแลวของธนาคารขึ้นไป
บริษัทยอย ธนาคารถือหุนรอยละ 100 กรรมการเกินกึ่งหนึ่งเปน
ผูแทนของธนาคาร
บริษัทยอย ธนาคารถือหุนรอยละ 99.5 กรรมการเกินกึ่งหนึ่งเปน
ผูแทนของธนาคาร
บริษัทยอย ธนาคารถือหุนรอยละ 87.5 กรรมการเกินกึ่งหนี่งเปน
ผูแทนของธนาคาร
บริษัทรวม ธนาคารถือหุนรอยละ 30 ผูแทนของธนาคารเปน
กรรมการนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปนี้
รายการ
อัตราดอกเบี้ยดานสินเชื่อ

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ

อัตราดอกเบี้ยดานเงินฝากและเงินกูยืม
รายไดคาธรรมเนียมและบริการประเภทอื่นๆ
ดานการเชาสํานักงานสาขาและบริการที่เกี่ยวขอ ง
ดานการโอนขายสินทรัพยดอยคุณภาพของธนาคาร
ใหแกบริษัทยอย

นโยบายการกําหนดราคา
อิงกับอัตราตลาดและการพิจารณาหลักประกันของเงินใหสินเชื่อเปนไปตามปกติ
ธุรกิจ ยกเวนเงินใหสินเชื่อสวัสดิการพนักงานใชอัตราตามระเบียบของ
ธนาคาร
การเปนนายทะเบียนและบริการอื่นที่เกี่ยวของ การใหบริการโอนเงินและรับโอน
เงินใหแกผูซื้อ/ขายหนวยลงทุนผานธนาคาร การใหบริการและเปนตัวแทน
สนับสนุนการขายกองทุนรวมที่บริหารจัดการโดยบริษัทยอยแหงหนึ่งซึ่ง
ธนาคารคิดในอัตราตามสัญญา โดยมีการตอรองตามปกติของธุรกิจที่
พิจารณาจากขนาดของกองทุนและปริมาณการซื้อขายหนวยลงทุน
อิงกับอัตราตลาด
อิงกับราคาตลาด
อิงกับอัตราตลาด
อิงกับราคาตลาด

116
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
36.1 รายการทางธุรกิจทีส่ าํ คัญกับผูบ ริหารสําคัญและบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน
รายการทางธุรกิจที่สําคัญกับผูบริหารสําคัญ และบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2558

รายได
ดอกเบี้ย

คาใชจาย
คาใชจาย รายไดจาก จากการ
รายได
คาใชจาย คาธรรมเนียม คาธรรมเนียม การดําเนิน ดําเนินงาน
งานอื่นๆ
อื่นๆ
ดอกเบี้ย และบริการ และบริการ

หนี้สูญ
หนี้สงสัย
จะสูญและ
ขาดทุนจาก
การดอยคา
(กลับรายการ)

(ลานบาท)
1. ผูถือหุนรายใหญ
2. กิจการอื่นที่มีการควบคุมรวม
หรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ
ในกิจการ
3. บริษัทยอย
4. บริษัทรวม
5. ผูบริหารสําคัญของธนาคาร
6. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ
กันอื่นๆ

155

2

-

-

-

10

-

390
1

614
3

31
-

-

35
-

255
-

(9)
-

1

5

-

-

-

39

-
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งบการเงินรวม
2557

รายได
ดอกเบี้ย

คาใชจาย
ดอกเบี้ย

หนี้สูญ
หนี้สงสัย
คาใชจาย
จะสูญและ
รายได
คาใชจาย
รายไดจาก จากการ ขาดทุนจาก
คาธรรมเนียม คาธรรมเนียม การดําเนิน ดําเนินงาน การดอยคา
และบริการ
และบริการ
อื่นๆ
(กลับรายการ)
งานอื่นๆ

(ลานบาท)
1. ผูถือหุนรายใหญ
2. กิจการอื่นที่มีการควบคุมรวม
หรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ
ในกิจการ
3. บริษัทยอย
4. บริษัทรวม
5. ผูบริหารสําคัญของธนาคาร
6. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ
กันอื่นๆ

139

1

-

-

-

11

-

381
1

505
4

24
-

-

44
-

241
-

14
-

-

4

-

-

-

16

-

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558

รายได คาใชจาย
ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย
1. ผูถือหุนรายใหญ
2. กิจการอื่นที่มีการควบคุมรวม
หรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ
ในกิจการ
3. บริษัทยอย
4. บริษัทรวม
5. ผูบริหารสําคัญของธนาคาร
6. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ
กันอื่นๆ

155

2

382
1

614
3

1

5

หนี้สูญ
หนี้สงสัย
คาใชจาย
จะสูญและ
รายได
คาใชจาย
รายไดจาก จากการ ขาดทุนจาก
คาธรรมเนียม คาธรรมเนียม การดําเนิน ดําเนินงาน การดอยคา
(กลับรายการ)
งานอื่นๆ
และบริการ
และบริการ
อื่นๆ
-

(ลานบาท)
-

-

10

-

31
1,158
-

-

35
-

255
-

(9)
-

-

-

-

39

-

108
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557

รายได
ดอกเบี้ย

คาใชจาย
ดอกเบี้ย

หนี้สูญ
หนี้สงสัย
คาใชจาย
จะสูญและ
รายได
คาใชจาย
รายไดจาก จากการ ขาดทุนจาก
คาธรรมเนียม คาธรรมเนียม การดําเนิน ดําเนินงาน การดอยคา
และบริการ
และบริการ
งานอื่นๆ
อื่นๆ
(กลับรายการ)

(ลานบาท)
1. ผูถือหุนรายใหญ
2. กิจการอื่นที่มีการควบคุมรวม
หรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ
ในกิจการ
3. บริษัทยอย
4. บริษัทรวม
5. ผูบริหารสําคัญของธนาคาร
6. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ
กันอื่นๆ

139

1

372
1

505
4

-

4

-

-

-

11

-

24
662
-

-

44
-

241
-

14
-

-

-

-

16

-

36.2 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ยอดคงเหลือที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังตอไปนี้
36.2.1 ยอดคงเหลือที่สําคัญระหวางธนาคารและบริษัทยอยกับผูถือหุนรายใหญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดดังนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557

(ลานบาท)
เงินใหสนิ เชือ่ แกลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ คางรับสุทธิ
กระทรวงการคลัง

6,548

6,553

เงินรับฝาก (รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - ดานหนีส้ นิ )
ING Bank N.V.

286

326

ตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกูย มื (รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - ดานหนีส้ นิ )
ING Bank N.V.

-

1,648

1,773

600

ภาระผูกพัน - ตราสารอนุพันธ (1)
ING Bank N.V.
(1)

แสดงดวยยอดตามสัญญา (Notional amount)

119
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557

(ลานบาท)
ภาระผูกพันอืน่
ING Bank N.V.

18

หนีส้ นิ อืน่
ING Bank N.V.

-

16

1

36.2.2 ยอดคงเหลือที่สําคัญระหวางธนาคารและบริษัทยอยกับกิจการอื่นที่มีการควบคุมรวมหรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญในกิจการ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557

(ลานบาท)
เงินลงทุนในตราสารหนี้
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุนหรือมีอํานาจควบคุม

-

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน – ดานสินทรัพยและ
เงินใหสนิ เชือ่ แกลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ คางรับ
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุนหรือมีอํานาจควบคุม
บริษัท ไทยเจริญผลอุตสาหกรรม จํากัด
รวม

15

19,605
3
19,608

27,021
3
27,024

-

15

19,198
3
19,201

26,743
3
26,746

คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุนหรือมีอํานาจควบคุม
บริษัท ไทยเจริญผลอุตสาหกรรม จํากัด
รวม

62
2
64

72
2
74

62
2
64

72
2
74

ลูกหนีอ้ นื่
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุนหรือมีอํานาจควบคุม

4,398

4,398

4,398

4,398

สินทรัพยอนื่
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุนหรือมีอํานาจควบคุม

286

285

286

285

11,886
4
11,890

15,635
4
15,639

11,886
4
11,890

15,635
4
15,639

เงินรับฝาก (รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - ดานหนีส้ นิ )
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุนหรือมีอํานาจควบคุม
บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย ทีเอ็มบี จํากัด
รวม

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

120

243

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557

(ลานบาท)
ตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกูย มื (รวมรายการระหวาง
ธนาคารและตลาดเงิน - ดานหนีส้ นิ )
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุนหรือมีอํานาจควบคุม

5,575

30,725

5,575

30,725

ประมาณการหนีส้ นิ จากการโอนสินทรัพยดอ ยคุณภาพ
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุนหรือมีอํานาจควบคุม

5,998

5,998

5,998

5,998

หนีส้ นิ อืน่
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุนหรือมีอํานาจควบคุม

9

29

9

29

ภาระผูกพัน - ตราสารอนุพนั ธ (1)
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุนหรือมีอํานาจควบคุม

130,302

141,128

130,302

141,128

1,261

626

1,261

626

(1)

แสดงดวยยอดตามสัญญา (Notional amount)

ภาระผูกพันอืน่
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุนหรือมีอํานาจควบคุม

36.2.3 ยอดคงเหลือที่สําคัญระหวางธนาคารกับบริษัทยอยและบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557

(ลานบาท)
สินทรัพยอนื่
บริษัท บริหารสินทรัพย พญาไท จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
รวม

-

-

1
69
70

3
57
60

เงินรับฝาก
บริษัท บริหารสินทรัพย พญาไท จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
รวม

-

-

6
30
36

61
34
95

หนีส้ นิ อืน่
บริษัท บริหารสินทรัพย พญาไท จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
รวม

-

-

-

4
31
35

121
244

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2558

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
36.2.4 ยอดคงเหลือที่สําคัญระหวางธนาคารและบริษัทยอยกับผูบริหารสําคัญของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557

(ลานบาท)
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
เงินใหสินเชื่อสวัสดิการ
เงินรับฝาก
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

22
52
177
1

12
44
194
1

21
52
171
1

11
44
186
1

36.2.5 ยอดคงเหลือที่สําคัญระหวางธนาคารและบริษัทยอยกับบุคคลหรือกิจการที่เ กี่ยวของกันอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557

(ลานบาท)
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
เงินรับฝาก
หนี้สินอื่น

31
220
2

3
184
1

31
220
2

3
184
1

36.3 ผลตอบแทนของผูบ ริหารระดับสูง
คาใชจายผลตอบแทนของผูบริหารระดับสูงที่รวมอยูในกําไรหรือขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงไดดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557

2557

(ลานบาท)
ผลประโยชนระยะสั้น - กรรมการ
ผลประโยชนระยะสั้น - ผูบริหาร
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
ผลประโยชนเมื่อเลิกจาง
ผลประโยชนของพนักงานที่จายโดยใชหุนเปนเกณฑ

42
780
48
3
92

38
663
48
3
136

41
751
44
92

37
624
42
136

รวม

965

888

928

839

ทั้งนี้ผูบริหารระดับสูงของธนาคารหมายถึงกรรมการธนาคาร ผูบริหารในระดับหัวหนาเจาหนาที่บริหารและผูชวยกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไป และ
ผูบริหารในงานบัญชีหรือการเงินที่เกี่ยวของ ผูบริหารระดับสูงของบริษัทยอย หมายถึงกรรมการและผูบริหารฝายขึ้นไป
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
36.4 ผลประโยชนอนื่ ทีจ่ า ยแกผบู ริหารระดับสูง
ผูบริหารระดับสูงของธนาคารมิไดรับผลประโยชนอื่นใดจากธนาคารทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงินนอกเหนือจากผลประโยชนที่พึงไดรั บตามปกติ
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 36.3 ซึ่งไดแก คาตอบแทนกรรมการรายเดือน เบี้ยประชุม เงินเดือน และโบนัส ทั้งนี้ กรรมการ
ที่เปนผูบริหารของธนาคารและกรรมการผูแทนของ ING Bank N.V. ที่เปนผูบริหารของ ING Bank N.V. ไมไดรับคาตอบแทนกรรมการตาม
หลักเกณฑของธนาคารดังกลาว อยางไรก็ตาม กรรมการที่พํานักอยูตางประเทศสามารถเบิกค าเดินทางและคาที่พักในการเดินทางมาปฏิบัติ
หนาที่ในธุรกิจของธนาคารไดตามที่จายจริง สําหรับผูบริหารที่เปนชาวตางชาติไดรับผลประโยชนเพิ่มเติมไดแก คาเชาบานรวมคาน้ํา คาไฟ
คาโทรศัพท และคาเดินทางกลับไปเยี่ยมบานตามหลักเกณฑที่กําหนด
37

สวนงานดําเนินงาน
เพื่อวัตถุประสงคทางดานการบริหารจัดการ ธุรกิจของธนาคารไดแบงออกเปนกลุมหลักๆ ตามประเภทของกลุมลูกคา ดังตอไปนี้
1. กลุมลูกคาธุรกิจ (Commercial Banking)
1.1

กลุมลูกคาบรรษัทธุรกิจ (Wholesale Banking)ไดแก ลูกคาองคกรและลูกคาบุคคลที่ประกอบธุรกิจที่มีรายไดตอป ตั้งแต 500
ลานบาทขึ้นไป โดยประเภทของผลิตภัณฑและบริการหลักไดแก บริการสินเชื่อธุรกิจ การออกหนังสือค้ําประกัน บริการเงินฝาก
บริการธุรกรรมระหวางประเทศ บริการ Supply Chain Solution และบริหารการเงิน การเขารวมใหสินเชื่อ กับสถาบันการเงินอื่นๆ
และการใหบริการนักลงทุน

1.2

กลุมลูกคาผูประกอบการธุรกิจขนาดยอม (Small and Medium Enterprise) ไดแก ลูกคาองคกรและลูกคาบุคคลที่ประกอบธุรกิจที่มี
รายไดตอปนอยกวา 500 ลานบาท โดยประเภทของผลิตภัณฑและบริการหลักไดแก บริการสินเชื่อธุรกิจ การออกหนังสือค้ําประกัน
บริการเงินฝาก บริการธุรกรรมระหวางประเทศ บริการ Supply Chain Solution และบริหารการเงิน

2. กลุมลูกคาบุคคล (Retail Banking) ไดแก ลูกคาบุคคลธรรมดา โดยประเภทของผลิตภัณฑและบริการหลัก ไดแก บริการเงินฝาก บริการสินเชื่อ
เพื่อที่อยูอาศัยและสินเชื่อบุคคล บริการบัตรตางๆ บริการจําหนายผลิตภัณฑประกันชีวิตและกองทุนรวม และบริการเงินตราตางประเทศ
ธนาคารวัดผลการดําเนินงานของแตละสวนงานจากกําไรจากการดําเนินงานหลัก โดยธนาคารใชนโยบายการบัญชีสําหรับสวนงานดําเนินงาน
เชนเดียวกับนโยบายการบัญชีที่ใชในงบการเงิน
นโยบายการกําหนดราคาโอนของธุรกรรมระหวางสวนงานใชอัตราอางอิงกับราคาตลาด คาใชจายในการดําเนินงานทางตรงไดบันทึกเปน
คาใชจายของแตละสวนงานและบางสวนไดถูกจัดสรรไปยังแตละสวนงานตามตัวแปรที่เกี่ยวของ เชน ปริมาณธุรกรรม ฐานสินทรัพยและ
ฐานหนี้สิน เปนตน
ขอมูลสวนงานดําเนินงานที่นําเสนอตอไปนี้สอดคลองกับรายงานภายในของธนาคารที่ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานไดรับและ
สอบทานอยางสม่ําเสมอเพื่อใชในการตัดสินใจ การจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ทั้งนี้ผูมีอํานาจ
ตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานของธนาคารคือคณะประธานเจาหนาที่บริหาร (Chief Executive Committee)
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ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2558

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอมูลเกีย่ วกับสวนงานดําเนินงาน
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม
กลุมลูกคา
ธุรกิจ

กลุมลูกคา
บุคคล

14,888
4,402
19,290
(7,523)
11,767

6,479
4,736
11,215
(8,151)
3,064

สวนงานอื่นๆ

ตัดรายการ
ระหวางกัน

รวม

(ลานบาท)
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดจากการดําเนินงานอื่น
รวมรายไดจากการดําเนินงาน
คาใชจายในการดําเนินงาน
กําไรจากการดําเนินงาน
รายได (คาใชจาย) อื่นสุทธิ
สํารองสินเชื่อและรายการที่เกี่ยวของ
กับสินเชื่อ

1,862
989
2,851
(746)
2,105

(45)
(45)
45
-

(5,426)

กําไรกอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสําหรับป
คาเสือ่ มราคาและคาตัดจําหนาย
รายไดจากการดําเนินการจําแนกตาม
สวนงาน
รายไดจากลูกคาภายนอก
รายไดระหวางสวนงาน
รวมรายไดจากการดําเนินงาน

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

23,229
10,082
33,311
(16,375)
16,936
(6)

11,504
(2,153)
9,351
130

674

374

-

1,178

27,206
(7,916)
19,290

3,281
7,934
11,215

2,824
27
2,851

(45)
(45)

33,311
33,311
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นาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
มายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสนิ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม
กลุมลูกคา
ธุรกิจ

กลุมลูกคา
บุคคล

สวนงานอื่นๆ

ตัดรายการ
ระหวางกัน

รวม

(ลานบาท)
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดจากการดําเนินงานอื่น
รวมรายไดจากการดําเนินงาน
คาใชจายในการดําเนินงาน
กําไรจากการดําเนินงาน

13,569
3,139

6,258
4,076

2,079
679

(32)

21,906
7,862

16,708
(7,183)

10,334
(7,827)

2,758
(643)

(32)
32

29,768
(15,621)

9,525

2,507

2,115

-

14,147

รายได (คาใชจาย) อื่นสุทธิ
สํารองสินเชื่อและรายการที่เกี่ยวของ
กับสินเชื่อ
กําไรกอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได

7
(3,412)
10,742
(1,191)

กําไรสําหรับป
คาเสือ่ มราคาและคาตัดจําหนาย
รายไดจากการดําเนินการจําแนกตาม
สวนงาน
รายไดจากลูกคาภายนอก
รายไดระหวางสวนงาน
รวมรายไดจากการดําเนินงาน

9,551
132

677

405

-

1,214

24,972
(8,264)
16,708

1,577
8,757
10,334

3,219
(461)
2,758

(32)
(32)

29,768
29,768
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ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2558

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การกระทบยอดขอมูลกําไรหรือขาดทุนตามสวนงาน
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม

รายไดดอกเบี้ย
สุทธิ

รายไดที่มิใช
ดอกเบี้ย

คาใชจายในการ
ดําเนินงาน

รายได
(คาใชจาย)
อื่น

หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจาก
การดอยคา

(ลานบาท)
ขอมูลตามสวนงาน
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการ
ดอยคา
อื่นๆ

23,229

10,082

(16,375)

(6)

(5,426)

(9)

100
48

(47)
(45)

6

(53)
-

งบการเงินรวม

23,220

10,230

(16,467)

-

(5,479)

รายได
(คาใชจาย)
อื่น

หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจาก
การดอยคา

-

สําหรับปสนิ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม

รายไดดอกเบี้ย
สุทธิ

รายไดที่มิใช
ดอกเบี้ย

คาใชจายในการ
ดําเนินงาน

(ลานบาท)
ขอมูลตามสวนงาน
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการ
ดอยคา
อื่นๆ

21,906

7,862

(15,621)

7

(3,412)

(311)

80
416

(55)
(98)

(7)

(25)
-

งบการเงินรวม

21,595

8,358

(15,774)

-

(3,437)
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินรวม
2558
กลุมลูกคา
ธุรกิจ

กลุมลูกคา
บุคคล

ตัดรายการ
ระหวางกัน

สวนงานอื่นๆ

รวม

(ลานบาท)
สินทรัพย

610,984

106,068

125,293

(3,408)

838,937

หนี้สินและสวนของเจาของ

236,224

433,889

172,232

(3,408)

838,937

งบการเงินรวม
2557
กลุมลูกคา
ธุรกิจ

กลุมลูกคา
บุคคล

ตัดรายการ
ระหวางกัน

สวนงานอื่นๆ

รวม

(ลานบาท)

38

สินทรัพย

570,299

88,501

153,759

(3,377)

809,182

หนี้สินและสวนของเจาของ

253,031

374,523

185,005

(3,377)

809,182

ฐานะและผลการดําเนินงานทีส่ าํ คัญจําแนกตามธุรกรรมในประเทศและตางประเทศ

38.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ฐานะการเงินจําแนกตามประเภทธุรกรรมในประเทศและตางประเทศ มีดังนี้
งบการเงินรวม
ธุรกรรม
ในประเทศ

2558
ธุรกรรม
ตางประเทศ

ธุรกรรม
ในประเทศ

รวม

2557
ธุรกรรม
ตางประเทศ

รวม

(ลานบาท)
สินทรัพยรวม
รายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยคางรับสุทธิ

838,248

689

838,937

808,545

637

809,182

115,219
98,260

539
-

115,758
98,260

112,624
110,859

473
-

113,097
110,859

552,727

92

552,819

502,975

91

503,066

เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงิน (หนี้สิน)
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมสุทธิ

644,561

133

644,694

571,461

164

571,625

36,118
25,653

98
4,530

36,216
30,183

69,351
34,601

3,366
1,648

72,717
36,249
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ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2558

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
38.2 ผลการดําเนินงานจําแนกตามธุรกรรมในประเทศและต างประเทศสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557มีดังนี้
งบการเงินรวม

สําหรับปสนิ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม

2558
ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ตางประเทศ

2557
ตัดรายการ
ระหวางกัน

ธุรกรรม
ในประเทศ

รวม

ธุรกรรม
ตางประเทศ

ตัดรายการ
ระหวางกัน

รวม

(ลานบาท)
รายไดดอกเบี้ย

36,425

181

(176)

36,430

35,843

34

(29)

35,848

คาใชจายดอกเบี้ย

13,212

174

(176)

13,210

14,259

23

(29)

14,253

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ

23,213

7

-

23,220

21,584

11

-

21,595

7,821

-

-

7,821

5,727

7

-

5,734

2,408

1

-

2,409

2,624

-

-

2,624

16,458

9

-

16,467

15,760

14

-

15,774

5,479

-

-

5,479

3,437

-

-

3,437

11,505

(1)

-

11,504

10,738

4

-

10,742

รายไดคาธรรมเนียม
และบริการสุทธิ
รายไดจากการ
ดําเนินงานอื่น
คาใชจายจากการ
ดําเนินงานอื่นๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัย
จะสูญและขาดทุน
จากการดอยคา
กําไรจากการ
ดําเนินงาน
กอนภาษีเงินได

39

รายไดดอกเบีย้
งบการเงินรวม

สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

2558

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557

2557

(ลานบาท)
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
อื่นๆ

2,037
274
2,148
31,588
383

2,229
289
2,658
30,210
462

2,020
274
2,148
31,567
384

2,211
289
2,658
30,086
451

รวม

36,430

35,848

36,393

35,695
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
40

คาใชจา ยดอกเบีย้
งบการเงินรวม

สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

2558

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557

2557

(ลานบาท)
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินนําสงสถาบันคุมครองเงินฝากและ ธปท.
ตราสารหนี้ที่ออก
- หุนกูและตราสารหนี้ดอยสิทธิ
- อื่นๆ
เงินกูยืม
อื่นๆ
รวม

41

8,163
882
2,829

9,141
1,054
2,669

8,163
882
2,829

9,141
1,054
2,669

1,260
47
26
3
13,210

1,218
94
72
5
14,253

1,260
47
26
3
13,210

1,218
94
72
5
14,253

รายไดคา ธรรมเนียมและบริการสุทธิ

สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557

2557

(ลานบาท)
รายไดคา ธรรมเนียมและบริการ
- การรับรอง รับอาวัล และการค้ําประกัน
- บัตรเครดิตและเอทีเอ็ม
- กองทุนและผลิตภัณฑประกัน
- อื่นๆ
รวม

544
2,340
4,355
9,712

394
2,402
3,109
1,969
7,874

544
2,340
3,688
2,517
9,089

394
2,402
2,544
2,001
7,341

คาใชจา ยคาธรรมเนียมและบริการ
- บัตรเครดิตและเอทีเอ็ม
- อื่นๆ
รวม

(1,348)
(543)
(1,891)

(1,357)
(783)
(2,140)

(1,348)
(432)
(1,780)

(1,357)
(692)
(2,049)

สุทธิ

7,821

5,734

7,309

5,292
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ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2558

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
42

กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพือ่ คาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557

สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

(ลานบาท)
กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ
- เงินตราตางประเทศและตราสารอนุพันธดานอัตราแลกเปลี่ยน
- ตราสารอนุพันธดานอัตราดอกเบี้ย
- ตราสารอนุพันธดานราคาสินคาโภคภัณฑ
- ตราสารหนี้
รวม

43

1,573
15
113
1,701

1,542
339
1
110
1,992

ขาดทุนสุทธิจากหนีส้ นิ ทางการเงินทีก่ าํ หนดใหแสดงดวยมูลคายุตธิ รรม
ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557

สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

(ลานบาท)
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิ
ขาดทุนสุทธิจากการโอนเปลี่ยนมือ
ขาดทุนสุทธิจากหนีส้ นิ ทางการเงินทีก่ าํ หนดใหแสดงดวยมูลคายุตธิ รรม

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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(16)
(16)

(34)
(17)
(51)
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
44

กําไรสุทธิจากเงินลงทุน

สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2557

2558

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557

(ลานบาท)
กําไรจากการขาย
- เงินลงทุนเผื่อขาย
- เงินลงทุนทั่วไป
รวม
กลับรายการ (ขาดทุน) จากการดอยคา
- เงินลงทุนทั่วไป
- เงินลงทุนในบริษัทยอย
รวม
สุทธิ

45

178
5
183

186
4
190

95
5
100

186
4
190

(2)
(2)

3
3

(2)
102
100

3
357
360

181

193

200

550

คาใชจา ยจากการดําเนินงานอืน่ ๆ

สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

2558

งบการเงินรวม
2557

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557

(ลานบาท)
คาใชจายในการตลาดและสงเสริมธุรกิจ
คาใชจายในการสื่อสาร
คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
ขาดทุนจากดอยคาของทรัพยสินรอการขาย
และสินทรัพยอื่น
อื่นๆ
รวม

254

1,296
401
304

1,247
373
281

1,206
400
302

1,165
371
279

118
1,726
3,845

103
1,483
3,487

114
1,698
3,720

106
1,439
3,360
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ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2558

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
46

หนีส้ ญ
ู หนีส้ งสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา

สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

2558

งบการเงินรวม
2557

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557

(ลานบาท)
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
- รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
- เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
ของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
รวม
(1)

47

175
5,233 (1)

4
3,390

175
5,271 (1)

4
3,754

71
5,479

43
3,437

71
5,517

43
3,801

ราคาขายสวนที่สูงกวามูลคาตามบัญชีของสินเชื่อดอยคุณภาพที่โอนขาย (หมายเหตุ 13.5) จํานวน 465 ลานบาท แสดงหักจากรายการนี้

กําไรตอหุน

กําไรตอหุน ขัน้ พืน้ ฐาน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 คํานวณจากกําไรสําหรับปที่เปนสวนของเจาของของธนาคารและจํานวนหุน
สามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางปโดยแสดงการคํานวณดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557

สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557

กําไรสําหรับปที่เปนสวนของเจาของของธนาคาร

(ลานบาท)
จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (ลานหุน)

9,333
43,730

9,539
43,659

9,184
43,730

9,443
43,659

กําไรตอหุน ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)

0.2134

0.2185

0.2100

0.2163
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กําไรตอหุน ปรับลด
กําไรตอหุนปรับลดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 คํานวณจากกําไรสําหรับปที่เปนสวนของเจาของของธนาคารและจํานวนหุน
สามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางปหลังจากที่ไดปรับปรุงผลกระทบของหุนปรับลดดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557

สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557

กําไรสําหรับปที่เปนสวนของเจาของของธนาคาร

(ลานบาท)
จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (ลานหุน)
ผลกระทบของหุนสามัญที่อาจตองออกตามโครงการ
TMB PSBP 2010 (ลานหุน)
จํานวนหุนสามัญปรับลดโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

(ลานหุน)
กําไรตอหุน ปรับลด (บาท)
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9,333
43,730

9,539
43,659

9,184
43,730

9,443
43,659

127

161

127

161

43,857

43,820

43,857

43,820

0.2128

0.2177

0.2094

0.2155

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีย่ งั ไมไดใช
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมหลายฉบับไดมีการประกาศและยังไมมีผลบังคับใชและไมไดนํามาใชในการจัดทํางบการเงินนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมเหลานี้อาจเกี่ยวของกับการดําเนินงานของธนาคารและบริษัทยอยและถือปฏิบัติกับ
งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ดังตอไปนี้ ธนาคารและบริษัทยอยไมมีแผนที่จะนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินเหลานี้มาใชกอนวันถือปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)

เรือ่ ง
การนําเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สัญญาเชา
รายได
ผลประโยชนของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ตนทุนการกูยืม
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2558)

เรือ่ ง
กําไรตอหุน
งบการเงินระหวางกาล
การดอยคาของสินทรัพย
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพยไมมีตัวตน
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
การรวมธุรกิจ
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
สวนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น
การวัดมูลคายุติธรรม
สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา
การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่ําและ
ปฏิสัมพันธของรายการเหลานี้สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
การโอนสินทรัพยจากลูกคา

ธนาคารและบริษัทยอยไดประเมินในเบื้องตนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร จากการถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมเหลานี้ ซึ่งคาดวาไมมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญตองบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ
49

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารไดมีมติใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ในเรื่องตางๆ ซึ่งรวมถึงการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญของธนาคารจากผลการดําเนินงานสําหรับป 2558 ในอัตราหุนละ 0.06 บาท รวมเปน
เงินปนผลจํานวน 2,625 ลานบาท (โดยจํานวนเงินปนผลดังกลาวคํานวณจากจํานวนหุนที่ออกและชํา ระแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งยังไมรวม
จํานวนหุนสามัญที่ธนาคารจะตองออกตามโครงการจายโบนัสในรูปแบบของหุ นสามัญใหแกพนักงานธนาคารป 2553 (TMB PSBP 2010) ในเดือน
เมษายน 2559 สําหรับพนักงานที่ไดรับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในป 2556 2557 และ 2558 และยังคงสถานะเปนพนักงานของธนาคาร ณ
วันจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว) เงินปนผลนี้จะจายและบันทึกบัญชีภายหลั งจากไดรับการอนุมัติโดยมติจากที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแลว

134
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

257

หน้านี้ปล่อยว่างไว้โดยเจตนา
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ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ทุกประเภทตามที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติ ธุรกิจสถาบันการเงิน
และประกอบกิจการประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการเงิน ตามที่ ได้รับอนุญาต
จากกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เลขทะเบียนบริษัท

0107537000017

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
02-299-1111
02-299-1211

บริการลูกค้าสัมพันธ์

1558

เวบไซต์

www.tmbbank.com

อีเมล

investor.rel@tmbbank.com

บุคคลอ้างอิงอื่น
นายทะเบียนหุ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-009-9999

ผู้สอบบัญชี

นายชาญชัย  สกุลเกิดสิน
หรือ นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธ�ำรงค์
หรือ นางวิไล  บูรณกิตติโสภณ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต      เลขที่  6827
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต      เลขที่  4208
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต      เลขที่  3920

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-677-2000

ข้อมูลบริษัท
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การลงทุนของธนาคารทหารไทย
ในบริษัทอื่น
การลงทุนในบริษัทอื่นของธนาคารทหารไทย ณ 31 ธันวาคม 2558 โดยถือหุ้นไว้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายแล้วของบริษัท ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ

ชนิดหุ้น                             

บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จ�ำกัด
โทร 02-354-5001, โทรสาร 02-354-5014

กรุงเทพฯ

ธุรกิจการเงิน

หุ้นสามัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จ�ำกัด
โทร 02-636-1800 ต่อ 1725 (ส่วนลูกค้าสัมพันธ์)

กรุงเทพฯ

ธุรกิจการเงิน

หุ้นสามัญ

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทีเอ็มบี จ�ำกัด
โทร 02-299-1159, โทรสาร 02-242-3138-9

กรุงเทพฯ

อสังหาริมทรัพย์

หุ้นสามัญ

บริษัท เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ คอนแทรคท์ จ�ำกัด
โทร 02-299-1217, โทรสาร 02-299-1278

กรุงเทพฯ

สนับสนุนสถาบันการเงิน

หุ้นสามัญ

บริษัท เมโทร เดซิกนี จ�ำกัด
โทร 02-230-6201, โทรสาร 02-230-6200

กรุงเทพฯ

สนับสนุนสถาบันการเงิน

หุ้นสามัญ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เดอะ คอลัมน์
โทร 02-649-2000, โทรสาร 02-649-2107-8

กรุงเทพฯ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

หน่วยลงทุน

กองทุนรวมธุรกิจไทย 5
โทร 02-670-4900 ต่อ 1291-2, โทรสาร 02-679-1820

กรุงเทพฯ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

หน่วยลงทุน

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
โทร 02-231-3011, โทรสาร 02-231-3681

กรุงเทพฯ

การบริการ

หุ้นสามัญ

บริษัท เอ็น ดี กรุ๊ป ฟีดมิลล์ จ�ำกัด

ล�ำพูน

ค้าปลีก/ส่ง

หุ้นสามัญ

บริษัท วิงกรุ๊ป จ�ำกัด
โทร 053-331-315-6, โทรสาร 053-331-314, 053-331-336

เชียงใหม่

ผลิตเสื้อผ้าส�ำเร็จรูป

หุ้นสามัญ

บริษัท ไทยเจริญผลอุตสาหกรรม จ�ำกัด
โทร 054-581-202, โทรสาร 054-581-876

แพร่

การผลิต

หุ้นสามัญ

บริษัท เมืองค้าส่ง จ�ำกัด
โทร 02-531-6860, โทรสาร 02-532-3009

กรุงเทพฯ

การขนส่ง

หุ้นสามัญ

บริษัท เอ็มไทยเอสเตท จ�ำกัด
โทร 02-261-1144, โทรสาร 02-261-1143

กรุงเทพฯ

อสังหาริมทรัพย์

หุ้นสามัญ

บริษัทที่เป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์และประกอบธุรกิจด้านการเงิน

บริษัทที่สนับสนุนธุรกิจธนาคาร

บริษัทที่ลงทุนเพื่อผลตอบแทน

บริษทั อืน่ ๆ
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จ�ำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว

การถือหุ้นของธนาคารทหารไทย
    จ�ำนวนหุ้นที่ถือ             อัตราการถือหุ้น (ร้อยละ)           จ�ำนวนเงินสุทธิจากค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์ (บาท)

107,000,000

107,000,000

100.00

3,026,940,256.70

10,000,000

8,749,998

87.50

304,480,287.36

10,000

9,993

99.93

4,169,342.92

1,000

995

99.50

0.00

1,000

300

30.00

7,500.00

212,430,342

29,449,384

13.86

295,596,041.86

220,000,000

30,000,000

13.64

40,620,000.00

1,000,000

153,000

15.30

14,361,948.00

120,000

30,000

25.00

0.00

9,000

2,250

25.00

0.00

15,500

2,500

16.13

0.00

22,000

2,200

10.00

0.00

10.00

0.00

30,000,000
3,000,000
		

การลงทุนของธนาคารทหารไทยในบริษัทอื่น
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สาขา                                                              รหัส           โทรศัพท์                                                                              โทรสาร
กรุงเทพมหานคร
กระทรวงกลาโหม

02

222-1215, 222-1218, 224-4197, 224-7407

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

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

เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์

02

553-6151, 553-6152

553-6153

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

ทุกเลขหมาย

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, 224-91

221-8706

ตลาดถนอมมิตร วัชรพล

02

347-0157, 347-0158 347-0159

434-2411

ตลาดน้อย

02

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

870-9127

ตลาดพงษ์เพชร

02

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

722-6849

ตลิ่งชัน

02

880-8070, 880-8071, 880-8072

804-6001

เตาปูน

02

587-8990, 587-8991

431-0313

ถนนจอมทอง

02  

476-3886, 476-3951, 476-3631

319-1522

ถนนจันทน์

02

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

319-1522

ถนนบรมราชชนนี

02

434-9791, 434-9792, 434-9793

434-2411

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

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

สาขาในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล
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ถนนหลวง-วรจักร

02

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

226-4788

ถนนกัลปพฤกษ์

02

040-8191, 040-8192

040-8193

ทองหล่อ

02

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

392-3496

ทาวน์ อิน ทาวน์

02

530-9560, 530-9561

530-9562

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

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
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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

02

225-8186, 225-8187

225-8188

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

02

513-7264, 513-7265

513-1700

มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง-หัวหมาก

02

369-1820, 369-1821

369-1822

บางพลัด

02

435-4910, 424-5221, 424-6499

435-4864

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

02

579-2268, 579-6094

579-8473

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

02

522-6187, 522-6188, 522-6189

ทุกเลขหมาย

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

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�ำเเนิน

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, 319-0680
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

สาขาในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล
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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

มีนบุรี

02

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

918-5712

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

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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อ่อนนุช

02

333-0395, 333-0396, 742-1724

333-0399

ออล ซีซั่นส์ เพลส

02

654-0135, 654-0136

654-0137

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

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

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

เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

02

194-2840, 194-2841

194-2842

โรบินสัน ศรีสมาน

02

501-5811, 501-5812

501-5813

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

จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดปทุมธานี
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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

พอร์ โต้ 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

ถนนเอกชัย โพธิ์แจ้

034

494-261, 494-262

494-563

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

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

จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรปราการ
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ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

02

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

134-1878

สุวรรณภูมิ อาคารปฏิบัติงาน ทอท.

02

134-1845, 134-1846, 134-1847

134-1875

ถนนเอกชัย โพธิ์แจ้

034

494-261, 494-262

494-563

อิมพีเรียล เวิลด์ ส�ำโรง

02

384-4661, 384-0352, 384-0353

384-0353

มาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ

02

316-6693, 316-6694

316-6695

บางบ่อ สมุทรปราการ

02

708-5700, 708-5701, 708-5702, 708-5703

708-5704

เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

02

429-6805, 429-6806

429-6807

อ้อมใหญ่

02

810-3325, 810-3326, 810-3327

810-3329

จังหวัดนครปฐม
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จังหวัดกาญจนบุรี
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

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

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

ถนนมหาจักรพรรดิ์-ฉะเชิงเทรา

038

512-390, 511-912, 514-322

512-549

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, 836-51

836-519

ถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา

038

823-795, 823-796, 823-797

823-794

จังหวัดกระบี่

จังหวัดก�ำแพงเพชร
ก�ำแพงเพชร
จังหวัดกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดจันทบุรี

จังหวัดฉะเชิงเทรา
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จังหวัดชัยนาท
ชัยนาท

056

411-118, 412-394, 412-382, 411-564, 412-356

412-372

ชลบุรี

038

272-984, 272-985, 274-088

274-089

จอมเทียน

038

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

ทุกเลขหมาย

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

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

เทสโก้ โลตัส ชลบุรี

038

282-091, 282-093

282-096

เทสโก้ โลตัส แหลมฉบัง

038

768-442, 768-923, 768-924

768-280

ศรีราชา

038

313-239, 313-240, 311-824

ทุกเลขหมาย

สัตหีบ

038

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

ทุกเลขหมาย

หัวกุญแจ-บ้านบึง

038

201-211, 201-026

201-212

อ่าวอุดม

038

351-642, 351-644

351-643

ถนนสุขุมวิท พัทยา

038

421-1808, 421-1809

421-1811

ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา

038

313-071, 313-072

313-073

ชุมพร

077

502-545, 504-960, 504-961

502-544

หลังสวน

077

541-233, 541-894

541-333

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชุมพร

สาขาในเขตภูมิภาค

273

สาขา                                                              รหัส            โทรศัพท์                                                                             โทรสาร
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

ทุกเลขหมาย

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

053

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

044

811-659, 811-666, 822-123

811-666

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

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

ตาก

055

512-093, 512-094

515-451

แม่สอด

055

533-038, 533-039, 533-040

533-383

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

ตราด

039

520-636, 520-638

520-637

บ่อไร่

039

591-042

591-041

หนองคาย

042

420-562, 420-563

420-564

โพนพิสัย

042

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

ทุกเลขหมาย

จังหวัดชัยภูมิ
ชัยภูมิ
จังหวัดเชียงราย

จังหวัดตาก

จังหวัดตรัง

จังหวัดตราด

จังหวัดหนองคาย
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สาขา                                                              รหัส            โทรศัพท์                                                                             โทรสาร
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

034

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

321-990

พุทธมณฑล สาย 4

02

489-3982, 489-3983

489-3984

นราธิวาส

073

512-273, 512-274, 512-275

ทุกเลขหมาย

สุไหงโก-ลก

073

611-555, 611-556, 615-234

611-587

น่าน

054

710-455, 771-971, 772-818

710-477

ท่าวังผา

054

799-679, 799-138, 799-634

ทุกเลขหมาย

042

511-023, 511-322, 512-234

512-614

042

360-547, 360-548, 360-549

360-551

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

037

312-348, 312-349, 312-350, 312-346

312-588

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดน่าน

จังหวัดนครพน
นครพนม
จังหวัดหนองบัวล�ำภู
หนองบัวล�ำภู
จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครนายก
นครนายก
สาขาในเขตภูมิภาค
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สาขา                                                              รหัส            โทรศัพท์                                                                             โทรสาร
จังหวัดนครสวรรค์
ชุมแสง

056

282-498, 282-499

282-699

ตาคลี

056

261-537, 261-538

262-155

แฟรี่แลนด์ นครสวรรค์

056

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

227-414

ถนนเอเชีย-นครสวรรค์

056

228-223, 228-225

228-224

บิ๊กซี นครสวรรค์ (วี-สแควร์)

056

233-066, 233-067

233-068

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

บุรีรัมย์

044

613-441, 613-442

613-443

หนองกี่

044

641-111

641-112

นางรอง

044

631-457, 622-722

631-456

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

ปราจีนบุรี

037

211-655, 211-355, 211-356

ทุกเลขหมาย

ประจันตคาม

037

291-252, 291-509

291-251

073

332-677, 332-678, 332-679

331-038

พังงา

076

411-626, 411-627

411-555

เขาหลัก พังงา

076

443-445, 443-446, 443-447

443-448

พิจิตร

056

651-331, 613-558, 612-219

612-216

สามง่าม

056

691-210, 691-211

665-511

เพชรบูรณ์

056

711-386, 721-250

721-290

หล่มสัก

056

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

746-269

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปัตตานี
ปัตตานี
จังหวัดพังงา

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดเพชรบูรณ์
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สาขา                                                              รหัส            โทรศัพท์                                                                             โทรสาร
จังหวัดพัทลุง
พัทลุง

074

613-305, 613-313, 626-801

611-965

เพชรบุรี

032

426-005, 426-115

427-165

บิ๊กซี เพชรบุรี

032

454-074, 454-075

454-076

054

481-720, 481-721, 482-329

482-330

แพร่

054

511-655, 621-327

511-646

สูงเม่น

054

541-231, 542-001

541-360

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

ทรัพย์ ไพรวัลย์

055

293-076

293-077

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

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

043

754-141, 754-142

754-143

เสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคาม

043

970-841, 970-842

970-843

042

672-412, 672-413

672-414

073

214-029, 214-384, 211-587, 214-231

215-380

045

712-301, 712-302, 720-602, 720-603

712-303

077

823-028, 823-029

823-030

032

321-808, 322-048, 310-410

322-047

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดพะเยา
พะเยา
จังหวัดแพร่

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมุกดาหาร
โรบินสัน มุกดาหาร
จังหวัดยะลา
ยะลา
จังหวัดยโสธร
ยโสธร
จังหวัดระนอง
ระนอง
จังหวัดราชบุรี
ราชบุรี
สาขาในเขตภูมิภาค
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สาขา                                                              รหัส            โทรศัพท์                                                                             โทรสาร
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

โพธาราม

032

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

ทุกเลขหมาย

ระยอง

038

617-470, 617-471, 617-472, 617-473, 617-474

617-475

แกลง

038

884-595, 884-596, 884-597

884-463

บ้านค่าย

038

641-002, 641-003

641-001

บ้านฉาง

038

880-585, 880-586, 880-587, 603-955

880-588

ศูนย์การค้าแหลมทอง ระยอง

038

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

ทุกเลขหมาย

เซ็นทรัลพลาซา ระยอง

038

942-626, 942-627

942-628

มาบตาพุด

038

018-171, 018-172

018-173

ร้อยเอ็ด

043

511-369, 511-612

512-449

โรบินสัน ร้อยเอ็ด

043

540-753, 540-754

540-755

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

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

ล�ำพูน

053

561-460, 561-461, 510-462, 510-463

510-460

บิ๊กซี ล�ำพูน

053

552-088, 552-089

552-090

042

812-122, 812-133, 845-118, 833-567

833-568

045

612-518, 612-519

612-520

สระแก้ว

037

242-688, 242-689, 242-690

242-692

อรัญประเทศ

037

231-280, 231-290

232-601

สงขลา

074

311-333, 312-001, 324-373

314-803

ควนเนียง

074

386-572, 386-573

386-574

จังหวัดระยอง

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดล�ำปาง

จังหวัดล�ำพูน

จังหวัดเลย
เลย
จังหวัดศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสงขลา
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สาขา                                                              รหัส            โทรศัพท์                                                                             โทรสาร
ถนนจุติอนุสรณ์ หาดใหญ่

074

230-883, 230-883-4

231-289

เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

074

339-709, 399-710

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

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

074

721-219, 721-220

721-221

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

042

711-393, 711-993, 712-195, 714-691, 714-692

713-403

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

035

522-356, 522-358

522-360

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสตูล
สตูล
จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสกลนคร
สกลนคร
จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สาขาในเขตภูมิภาค
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สาขา                                                              รหัส            โทรศัพท์                                                                             โทรสาร
โรบินสัน สุพรรณบุรี

035

454-391, 454-392

454-393

อู่ทอง

035

552-007, 552-009

552-020

044

042-775, 042-776

042-777

034

715-454, 715-455, 714-018, 714-019, 711-682,
740-123

715-456

036

511-326, 512-803, 522-640, 522-641, 522-642,
522-643, 512-804

512-276

045

511-590, 511-591, 511-594

511-592

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

055

411-655, 411-800

412-380

035

611-262, 612-418, 625-130

625-131

อุทัยธานี

056

511-187, 511-122, 524-942

511-613

บ้านไร่

056

539-002, 539-003

539-004

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

อยุธยา

035

241-417, 241-418

242-417

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

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา

035

330-471, 330-472

330-473

จังหวัดสุรินทร์
โรบินสัน สุรินทร์
จังหวัดสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
จังหวัดสิงห์บุรี
สิงห์บุรี
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
อ�ำนาจเจริญ
จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
จังหวัดอ่างทอง
อ่างทอง
จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอยุธยา
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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, 856-21-217174

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*

Intertrust Bank (Cayman) Limited.
P.O. Box 1034, 103 South Church Street, Harbour Place,
4th Floor, George Town, Grand Cayman,  
Cayman Islands KY1-1102

ผู้จัดการสาขา

Ms Soontaree Cheevaphat (คุณสุนทรี ชีวะพัฒน์)

โทรศัพท์

662-299-1180

โทรสาร

662-242-3139

อีเมล

soontaree.che@tmbbank.com

* ตั้งแต่ 18 มกราคม 2559 เปลี่ยนที่อยู่เป็น :
ที่อยู่ไปรษณีย์ : Harbour Place, 5th Floor, 103 South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands
ที่อยู่จดทะเบียน : P.O. Box 1353, George Town, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands

สาขาในต่างประเทศ
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ส�ำนักงานแลกเปลี่ยนเงิน
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2558

ส�ำนักงานแลกเปลี่ยน

โทรศัพท์

กรุงเทพมหานคร
จตุจักร ประตู 1

02-272-5530

จตุจักร ประตู 2

02-272-4715-6

จตุจักร ประตู 3

02-272-4105-6

เซ็นทรัลเวิลด์

02-646-1326

ท่าเรือสาทร

02-212-1885-6

พันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน�้ำ

02-256-0412

แพลทินัม ประตูน�้ำ 

02-121-9404

แพลทินัม ประตูน�้ำ 2

02-121-9493

ฟู้ดแลนด์ สุขุมวิท ซอย 5

02-255-1660

มาบุญครองเซ็นเตอร์

02-686-3690

โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย

02-318-9770

สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ

02-612-3132

สายพานรับกระเป๋าผู้ โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ, ดอนเมือง

02-504-3656

ห้องโถงผู้ โดยสารขาเข้า ชั้น 1, ท่าอากาศยานกรุงเทพ (AH)

02-535-3172

ห้องโถงผู้ โดยสารขาออก ชั้น 3, ท่าอากาศยานกรุงเทพ (DH)

02-535-3171

ห้องโถงผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (DH2)

02-504-3754

ห้องพักผู้ โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ, ดอนเมือง

02-504-3655

ห้องพักผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (DL1)

02-504-3753

อินทรา-ประตูน�้ำ 

02-208-0978

ชลบุรี
ซันไชน์ พัทยา

038-371-440-2

รถยนต์ ให้บริการแลกเปลี่ยนเงิน

038-371-440-2

พังงา
สาขาเขาหลัก

076-443-445-7

ภูเก็ต
ซาบาน่ารีสอร์ท

076-388-445

เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต

076-248-514
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ส�ำนักงานแลกเปลี่ยน

โทรศัพท์

ดีวาน่า

076-340-035

ท่าอากาศยานภูเก็ต

076-328-383-5

บางลามอลล์

076-344-511

บ้านไทย

076-340-618

ฟรีดอม สตรีท บางลา

076-340-291

โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต วินเทจ พาร์ค

076-340-698

โรงแรมป่าตอง เมอร์ลิน 1 (ภูเก็ต)

076-341-048

วงเวียนกะรน

076-396-088

สาขาถ.พระบารมี หาดป่าตอง

076-343-454-61

ห้องโถงผู้ โดยสารขาเข้า ชั้น 1, ท่าอากาศยานภูเก็ต

076-326-737

หาดกะตะ

076-330-088

ห้องโถงผู้ โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ (IB)

076-351-413

สามารถดูรายละเอียดสาขาเพิ่มเติมได้ที่เวบไซต์ธนาคาร www.tmbbank.com หรือบริการลูกค้าสัมพันธ์ 1558

ส�ำนักงานแลกเปลี่ยนเงิน
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ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจ
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2558

ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจ   

โทรศัพท์

โทรสาร

พหลโยธิน

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

02-242-3505

สีลม

02-235-8009-10

02-235-8011

อโศก

02-204-2723-5

02-204-2726

ช่องนนทรี

02-285-3874

02-285-3875

กรุงเกษม

02-221-1085, 02-226-1598

02-221-1275

บรมราชชนนี

02-886-5435-6

02-434-1756

รังสิต-ปทุมธานี

02-567-5646

02-567-5662

สมุทรปราการ

02-753-3600-1

02-753-3602

สมุทรสาคร

034-811-419-20

034-811-418

เชียงใหม่

053-410-102

053-410-909

เชียงราย

053-719-373

053-745-108

ล�ำปาง

054-322-723

054-323-661

พิษณุโลก

055-249-145

055-248-800

นครราชสีมา

044-263-620-1

044-258-767

อุบลราชธานี

045-284-473-5

045-254-307

ขอนแก่น

043-332-663-4

043-332-664

อุดรธานี

042-344-266 ต่อ 31

042-243-288

สระบุรี

036-213-237

036-318-541

นครสวรรค์

056-312-393

056-312-766

ชลบุรี

038-270-794, 038-283-526

038-283-652

พัทยา

038-368-126

038-367-536

ระยอง

038-800-401, 038-800-404

038-800-402

นครปฐม

034-256-682

034-256-697

ราชบุรี

032-311-096

032-311-218

สุราษฎร์ธานี

077-221-823

077-264-228

ตรัง

075-223-686

075-223-687

ภูเก็ต

076-230-083

076-230-084

หาดใหญ่

074-355-750, 074-354-749

074-354-491
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ธนาคารตัวแทน
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2558

ประเทศ   

ธนาคารตัวแทน

ออสเตรเลีย

Australia and New Zealand Banking Group Limited, Westpac Banking Corp., Sydney

แคนาดา

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

Commerz Bank AG, Deutsche Bank AG

ฮ่องกง

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

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.,
Kasikorn Bank 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.

ธนาคารตัวแทน
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับ เลขานุการบริษัท หัวหน้าตรวจสอบภายใน และหัวหน้าก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
(ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2558)

นางสาวนพวรรณ แสงธีรกิจ

นางสาวธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร

ม.ล.อยุทธ์   ไชยันต์

อายุ: 45 ปี

อายุ: 51 ปี

อายุ: 57 ปี

เลขานุการบริษัท

ต�ำแหน่งในธนาคาร

• เลขานุการบริษัท
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์องค์กร เเละ
หัวหน้าเจ้าที่บริหารบรรษัทภิบาล

คุณวุฒิทางการศึกษา

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
• อักษรศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

• Company Secretary Program
and Board Reporting Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ท�ำงาน

• ม.ค.59 - ปัจจุบัน: เลขานุการบริษัท

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบรรษัทภิบาล
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ม.ค.58 - ธ.ค.58 : เลขานุการบริษัท
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่,
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์องค์กร
และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบรรษัทภิบาล  
• 2553 - ธ.ค.57: ผู้อ�ำนวยการ เจ้าหน้าที่
บริหารสังคม เพื่อความยั่งยืน,
สื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

หัวหน้าตรวจสอบภายใน
ต�ำแหน่งในธนาคาร

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาตรี บัญชี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรม

• การธนาคาร โดยสมาคมธนาคารไทย
• วุฒิบัตรการตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบัญชี
• การอบรมสัมนาวิชาชีพ มาตรฐานการบัญชีไทย
มาตรฐานการบัญชีสากล
• การบัญชีธนาคาร และความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
• การบัญชีบริหาร และ การบัญชีการเงิน
• การบัญชีเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ และ
Treasury Finance
• แนวทางการบริหารความเสี่ยง
• Basel II และ 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
• IT Best Practice ( Mobile Banking
E-Banking, New IT Outsourcing and
BOT Audit Sharing)
• Risk Management Committee Program
• SEC
• ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบกับ
บทบาทการสอบทานข้อมูลการเงินและข้อมูล
ที่มิใช่การเงิน
• หลักเกณฑ์การด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องและ
การค�ำนวณ LCR และหลักเกณฑ์การอนุญาต
และการก�ำกับดูแลธุรกรรมอนุพันธ์ฯ

ประสบการณ์ท�ำงาน

• ม.ค. 56 - ปัจจุบัน: หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
ตรวจสอบ 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: เจ้าหน้าที่บริหาร
ปฏิบัติความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ,
หัวหน้าส่วนตรวจสอบ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
ส�ำนักงานใหญ่ สาขาประเทศไทย
• มี.ค. 50 - ก.พ. 51: เจ้าหน้าที่บริหารการ
บัญชีและระบบบัญชีประจ�ำภูมิภาค ธนาคาร
เอชเอสบีซี ส�ำนักงานใหญ่ภาคพื้นเอเซีย ฮ่องกง
• พ.ย. 48 - ก.พ. 50: เจ้าหน้าที่อาวุโส
โครงการพัฒนาและเปลีย่ นแปลงระบบบัญชีกลาง
ธนาคารเอชเอสบีซี ส�ำนักงานใหญ่
ประเทศอังกฤษ
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หัวหน้าก�ำกับดูแลการปฎิบัติงาน
ต�ำแหน่งในธนาคาร

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารก�ำกับการปฏิบัติงาน

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท MBA (บัญชีและการเงิน)  
University of Bridgeport,
Connecticut, U.S.A
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ 2 ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรม

• Director Certification Program : DCP
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (รุ่น 150)
• ผู้ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการ
ธนาคารพาณิชย์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ความรูเ้ กีย่ วกับการปฏิบตั งิ านด้านธุรกิจหลักทรัพย์
ส�ำหรับผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปี 2558  
ของส�ำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
• Professional Banker’s Program,
The Wharton School,
University of Pennsylvania, USA
• Pacific Rim Banker’s Program,
University of Washington, Seattle, USA

ประสบการณ์ท�ำงาน

• 2555 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
ก�ำกับการปฏิบัติงาน
• 2552 - 2555 : ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
บรรษัทภิบาลและเลขานุการบริษัท
• 2550 - 2551: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
เจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบรรษัทภิบาลและ
ก�ำกับการปฏิบัติงาน

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2558

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

1. บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จ�ำกัด

กรรมการของบริษัท มี 3 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
นายฟรานซิสคัช เจอราดัซ โรเคิช
นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ์
นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย

2. บริษัท เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ คอนแทรคท์ จ�ำกัด

กรรมการบริษัทมี 2 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
นางสาวสาวิตรี ชัยชวลิต
นางสาววรินทร กาญจนปาลกุล

3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จ�ำกัด

กรรมการบริษัทมี 8 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
นายโรนัลด์ บาร์ท ฮูชแมน
นายฟรานซิสคัช เจอราดัซ โรเคิช
นางชมภูนุช ปฐมพร
นางสาวอาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร
นางมารี แรมลี
นางปรัศนีย์ สุระเสถียร
นางศิริจันทร์ พิพิทวิทยากุล
นายสมจินต์ ศรไพศาล
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หน้านี้ปล่อยว่างไว้โดยเจตนา
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