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วิสัยทัศน์
ทีเอ็มบี จุดประกายให้ทุกคน
ใช้พลังของตนเอง
เพื่อเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น
พันธกิจ
• ให้ลูกค้าสามารถใช้ชีวิตได้เต็มที่ในแบบที่ต้องการ
• เพิม่ มูลค่ากิจการและผลตอบแทนที่เหมาะสม
แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
• เป็นที่ทำ�งานที่ดีที่สุด ที่ให้พนักงานได้รับโอกาส
และการพัฒนา รวมทั้งสามารถใช้ศักยภาพได้เต็มที่
ในการกล้าทำ�ในสิ่งที่แตกต่าง
• มีส่วนร่วมในการสร้างและเพิ่มคุณค่าของสังคม
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

TMBBank.com
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ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

5

ข้อมูลที่สำ�คัญทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

อัตราส่วนทางการเงิน

2560

2559

2558

2557

2556

อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญ

34,713

35,631

36,430

35,848

34,826

ความสามารถในการทำ�กำ�ไร

9,979

10,870

13,210

14,253

14,004

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

24,734

24,761

23,220

21,595

20,822

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิและรายได้จากการดำ�เนินงานอื่นๆ

12,705

10,462

10,230

8,358

8,385

รวมรายได้จากการดำ�เนินงาน

37,439

35,223

33,450

29,953

29,207

ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่นๆ

17,792

16,589

16,467

15,774

14,550

8,915

8,649

5,479

3,437

7,613

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก 2/
สัดส่วนเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ต่อเงินรับฝาก 3/

รายการสำ�คัญในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

2560

2559

2558

2557

10.0%

10.2%

12.9%

14.6%

9.7%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

1.1%

1.0%

1.1%

1.2%

0.8%

อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ 1/

47.3%

46.9%

49.2%

52.6%

50.5%

ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย

3.13%

3.17%

3.02%

2.95%

3.12%

105.2%

99.1%

90.1%

92.8%

94.3%

85.9%

80.4%

73.2%

69.3%

62.5%

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่หนึ่ง

13.2%

12.8%

11.3%

11.0%

10.6%

อัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยง

17.3%

18.1%

16.7%

18.3%

15.9%

อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ

2.35%

2.53%

2.99%

2.85%

3.87%

อัตราส่วนสำ�รองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ

143%

143%

142%

157%

140%

2.05

1.91

1.75

1.60

1.42

8,547

8,980

9,270

8,854

9,015

431

452

450

460

458

2,841

2,783

2,796

2,365

2,379

ฐานะสภาพคล่อง

ภาษีเงินได้

2,004

1,740

2,153

1,190

1,296

กำ�ไรสำ�หรับปี

8,728

8,244

9,351

9,552

5,748

8,687

8,226

9,333

9,539

5,738

41

18

18

13

10

164

1,596

37

1

(25)

กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

8,892

9,841

9,389

9,552

5,723

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)

0.1982

0.1879

0.2134

0.2185

0.1316

2560

2559*

2558

2557

2556

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ

644,342

594,356

581,844

531,429

500,478

จำ�นวนพนักงาน

รวมสินทรัพย์

843,872

797,316

838,937

809,182

765,732

จำ�นวนสาขา

เงินรับฝาก

611,430

598,948

644,694

571,625

529,606

จำ�นวนตู้ ATM (ข้อมูลปี 2558-60 รวม ADM)

รวมหนี้สิน

754,016

713,468

762,339

739,389

703,899

รวมส่วนของเจ้าของ

89,856

83,848

76,598

69,793

61,833

ส่วนของธนาคาร

89,856

83,723

76,491

69,704

61,757

0

125

107

89

76

ส่วนที่เป็นของธนาคาร
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำ�นาจควบคุม
รวมกำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้

รายการสำ�คัญในงบแสดงฐานะการเงิน

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
ความสามารถในการสร้างรายได้

ความสามารถในการทำ�กำ�ไร

กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนหักสำ�รองฯ

14,409

14,155

(หน่วย: ล้านบาท)

16,937

18,667

กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคาร
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น

14.6%

19,736
9.7%

9,539

(หน่วย: ล้านบาท)

12.9%

9,333

10.2%

10.0%

8,226

8,687

5,738
ปี 2556
หมายเหตุ: งบการเงินรวม
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ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

หมายเหตุ: งบการเงินรวม

ความเพียงพอของเงินกองทุน (งบเฉพาะธนาคาร)

คุณภาพสินทรัพย์

อื่นๆ
มูลค่าหุ้นตามบัญชี

หมายเหตุ: * ปรับปรุงใหม่
1/ ไม่รวมรายการพิเศษและรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินให้สินเชื่อ
2/ ไม่รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
3/ รวมเงินฝาก No-Fixed และ ME แต่ไม่รวม NCD และ FCD

คุณภาพสินทรัพย์

ความเพียงพอของเงินกองทุน

อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ
อัตราส่วนสำ�รองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่หนึ่ง
อัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยง

140%

3.87%

ปี 2556
หมายเหตุ: งบการเงินรวม

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

2556

ข้อมูลที่สำ�คัญทางการเงิน

157%

142%

143%

143%

15.9%
10.6%

2.85%

2.99%

ปี 2557

ปี 2558

2.53%

2.35%

ปี 2559

ปี 2560

18.3%

11.0%

ปี 2556

ปี 2557

17.3%
16.7% 18.1%
13.2%
12.8%
11.3%

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

หมายเหตุ: งบการเงินเฉพาะ
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สารจากประธานกรรมการ
ในปี พ.ศ. 2560 ภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจไทยขยายตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคการส่งออก ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการฟื้นตัวของการค้าโลก และสภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศคู่ค้า เช่นเดียวกับภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวสอดรับกับความเชื่อมั่นผู้บริโภค และความเชื่อมั่นภาคธุรกิจที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ทำ�ให้เศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2560
ขยายตัวได้ร้อยละ 4
ภายใต้การฟื้นตัวของสภาพเศรษฐกิจที่เริ่มเด่นชัดขึ้น ทำ�ให้ธนาคารสามารถขยายฐานสินเชื่อคุณภาพได้ร้อยละ 9 และมีปริมาณเงินฝากเติบโตขึ้นร้อยละ 2 อย่างไรก็ดี แม้จะมี
สัญญาณการฟื้นตัวของสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น แต่การฟื้นตัวของสภาพเศรษฐกิจของไทยนั้นยังกระจายตัวไม่ทั่วถึงทุกภาคส่วน ด้วยเหตุนี้ ธนาคารจึงให้ความสำ�คัญกับการ
ดำ�เนินธุรกิจอย่างรอบคอบและดำ�รงอัตราส่วนสำ�รองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพไว้ในระดับที่มั่นคง ที่ร้อยละ 143 เท่ากับปีที่ผ่านมา และลดอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพลงมา
อยู่ที่ร้อยละ 2.35 การดำ�เนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ธนาคารมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 10
ธนาคารยังคงยึดถือแนวทางที่จะดำ�เนินธุรกิจอย่างรอบคอบนี้ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า ธนาคารมีการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะ
แม้ในสภาวะที่เศรษฐกิจฟื้นตัวแล้ว ธนาคารยืนหยัดในจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องและส่งมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับนักลงทุน
นอกจากนั้น ธนาคารยังให้ความสำ�คัญกับการตอบแทนชุมชนและสังคม โดยในปีที่ผ่านมา พนักงานของธนาคารทั้งจากสำ�นักงานใหญ่ และจากสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ รวมกว่า
4,000 คน ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของโครงการ “ไฟ-ฟ้า” ซึง่ สนับสนุนให้คนในชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนเอง และเป็นผูข้ บั เคลือ่ นการพัฒนาชุมชนทีต่ นอยูอ่ าศัย พนักงาน
จิตอาสาเหล่านี้ ได้ร่วมกับชุมชนจัดทำ�โครงการพัฒนาชุมชน 37 โครงการทั่วประเทศ เพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน
ด้วยความพยายามที่จะดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนี้ ส่งผลให้ธนาคารได้รับเกียรติจากสถาบันไทยพัฒน์ ให้จัดอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน สะท้อนให้เห็นถึง
การดำ�เนินงานที่โดดเด่นในประเด็นความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของธนาคาร เหตุการณ์นี้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของธนาคาร นอกเหนือจากการที่
ธนาคารได้รับการจัดอันดับ “ดีเลิศ” (Excellence) ด้านการกำ�กับดูแลกิจการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งอยู่ภายใต้การสนับสนุนของสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน และในช่วงปลายปี พ.ศ. 2560 ธนาคารยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นส่วนหนึ่งของดัชนี
FTSE4Good ภายใต้การกำ�กับการประเมินโดยคณะกรรมการอิสระของ FTSE ESG Advisory ความสำ�เร็จเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงพันธสัญญาของธนาคารที่มุ่งมั่นที่จะสร้าง
ธุรกิจที่ยั่งยืนด้วยมาตรฐานระดับโลก
ในปีที่ผ่านมา ธนาคารสานต่อการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานของธนาคารผ่าน “การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล” ในทุกๆ ด้านของธนาคาร เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการที่
ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง (Need-Based) ช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และได้รับการบริการจากธนาคารได้อย่างสะดวกสบาย และง่าย
ยิง่ ขึน้ (Simple & Easy) ธนาคารคาดหวังให้การปรับเปลีย่ นเหล่านีส้ ง่ ผลให้ลกู ค้าสามารถใช้ชวี ติ ได้อย่างเต็มที่ และพนักงานไม่จ�ำ เป็นต้องยึดติดกับการทำ�งานรูปแบบเดิมอีกต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นรูปธรรม
ท้ายที่สุดนี้ คณะกรรมการธนาคารใคร่ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน สังคม และชุมชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจการของธนาคาร
ให้เจริญก้าวหน้าสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ธนาคารมีความมั่นใจว่า ด้วยความทุ่มเทอุทิศตนของพนักงาน และผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นเดียวกันภายใต้ปรัชญา
“Make THE Difference” ธนาคารจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และการบริการที่มีเอกลักษณ์ ยกระดับให้ ทีเอ็มบี
เป็นธนาคารชั้นนำ�ที่สามารถตอบโจทย์ของผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย และสร้างค่านิยมที่ดีให้กับสังคมส่วนรวมอย่างยั่งยืน
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ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงองค์กร (TMB Transformation) ครั้งสำ�คัญในปี 2552 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของทีเอ็มบีภายใต้ปรัชญา Make THE Difference นับเป็นเวลากว่า 9 ปีแล้ว
ที่ทีเอ็มบียังคงมุ่งมั่นคิดค้นและลงมือทำ�เพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งเดิมๆ ให้ดีขึ้น เป็นที่มาของการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน ก่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดี
สำ�หรับลูกค้า ทั้งยังช่วยพัฒนามาตรฐานวงการธนาคารไทย
ที่ทีเอ็มบี เราท้าทายตัวเองอยู่เสมอ เรายังคงตั้งคำ�ถามอยู่ตลอดว่า สิ่งที่เราทำ�อยู่ในวันนี้ ยังสามารถทำ�ให้ดีขึ้นได้อีกหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยี
เข้ามามีบทบาทมากขึ้น เราตระหนักดีกว่ารูปแบบการใช้ชีวิตและความต้องการของลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว คำ�ตอบที่เคยตอบโจทย์ลูกค้าในวันนี้ อาจไม่ดีพอ
สำ�หรับวันพรุ่งนี้
เราจึงไม่เคยหยุดคิด กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง พัฒนาตั้งแต่วิธีการทำ�งาน ศักยภาพของพนักงาน ไปจนถึงระดับองค์กร เพื่อหาคำ�ตอบที่ดีกว่ามานำ�เสนอให้กับลูกค้า และมุ่งหวังว่า
ประสบการณ์ทางการเงินทีล่ กู ค้าได้รบั จะต่อยอดให้ทเี อ็มบีได้รบั ความไว้วางใจจนเป็นธนาคารทีล่ กู ค้าอยากบอกต่อและแนะนำ�มากทีส่ ดุ ในประเทศไทย (The Most Advocated
Bank in Thailand)
ความสำ�เร็จทางการเงิน
การเติบโตและผลการดำ�เนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความสำ�เร็จจากความตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำ�งาน การคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่ตอบโจทย์ความต้องการ (Need-Based) ง่ายและไม่ยุ่งยากซับซ้อน (Simple and Easy)
โดยในปี 2560 ธนาคารสามารถขยายฐานสินเชือ่ คุณภาพเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9 โดยเฉพาะจากสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยสำ�หรับลูกค้ารายย่อยทีเ่ ติบโตได้อย่างต่อเนือ่ ง เป็นผลมาจากการ
ปรับปรุงกระบวนการนำ�เสนอสินเชือ่ ให้มคี วามรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึน้ ทางด้านเงินฝาก ทีเอ็มบียงั คงมุง่ เน้นการขยายฐานเงินฝากลูกค้ารายย่อยเป็นหลัก ผ่านการนำ�เสนอ
ผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ให้ประโยชน์กับลูกค้าอย่างแท้จริง นำ�โดย TMB All Free ที่ให้ประโยชน์ด้านการทำ�ธุรกรรม ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และมีลูกค้าเข้ามาเปิดบัญชี
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึงเดือนละกว่า 5 หมื่นราย ส่งผลให้เงินฝาก TMB All Free ขยายตัวร้อยละ 51 จากปีที่แล้ว ส่วนเงินฝาก TMB No-Fixed ที่ให้ประโยชน์ด้านการออม ขยายตัวได้
ร้อยละ 16 ทำ�ให้ภาพรวมเงินฝากเติบโตร้อยละ 2 สอดคล้องกับแผนการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร
อีกหนึ่งผลลัพธ์จากการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และการพัฒนาบริการในทุกๆ ช่องทางการให้บริการ ได้แก่ บริการด้านกองทุนรวม
ซึง่ นอกเหนือจาก TMB Open Architecture ทีค่ ดั สรรกองทุนเด่นจาก บลจ.ชัน้ นำ� 8 แห่ง มาเสนอให้กบั ลูกค้าแล้ว ทีเอ็มบียงั ได้เพิม่ บริการทีป่ รึกษาด้านการลงทุน (TMB Advisory)
โดยร่วมมือกับ Amundi ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการลงทุนระดับโลก พร้อมกับให้บริการผ่านระบบ VDO Conference รวมทั้งเพิ่มช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่าน
“TMB TOUCH” เพื่อให้ลูกค้าสะดวกและง่ายในการซื้อขายกองทุนในยุคดิจิทัล ทำ�ให้รายได้ค่าธรรมเนียมกลุ่มลูกค้ารายย่อยจากค่าธรรมเนียมการขายกองทุนรวมเติบโตได้ดี
ที่ร้อยละ 76 ขณะที่ค่าธรรมเนียมแบงก์แอสชัวรันส์ก็เติบโตได้ดีเช่นกันที่ร้อยละ 71
รายได้ที่ยังคงเติบโตได้ดี พร้อมกับการพัฒนาประสิทธิภาพการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้ในปีที่ผ่านมา ทีเอ็มบีมีกำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนหักสำ�รองฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6
จากปี 2559 มาอยู่ที่ 19,736 ล้านบาท และเป็นโอกาสให้ธนาคารเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินและความสามารถในการรองรับความเสี่ยง ด้วยการตั้งสำ�รองฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
จากปีกอ่ น ส่งผลให้อตั ราส่วนสำ�รองฯ ต่อสินเชือ่ ด้อยคุณภาพ (NPL Coverage Ratio) อยูใ่ นระดับสูงทีร่ อ้ ยละ 143 ขณะทีอ่ ตั ราส่วนสินเชือ่ ด้อยคุณภาพลดลงมาอยูท่ รี่ อ้ ยละ 2.35
จากร้อยละ 2.53 ในปีก่อนหน้า ซึ่งหลังจากหักสำ�รองฯ และภาษี ทีเอ็มบีมีกำ�ไรสุทธิอยู่ที่ 8,687 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปีก่อน พร้อมคงสถานะเงินกองทุนที่มั่นคง โดยมี
อัตราส่วนเงินกองทุนรวม (CAR) และอัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 (Tier 1) ภายใต้เกณฑ์ Basel III อยูท่ รี่ อ้ ยละ 17.3 และร้อยละ 13.2 สูงกว่าเกณฑ์ขนั้ ต่�ำ ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ร้อยละ 9.75 และร้อยละ 7.25 ตามลำ�ดับ ซึ่งการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และฐานะทางการเงินที่มั่นคงจะเป็นรากฐานสำ�คัญของการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในระยะยาว
ไม่หยุดตั้งคำ�ถาม เพื่อหาคำ�ตอบที่ดีกว่า
การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล ถือเป็นความท้าทายอีกครั้งหนึ่ง ที่ทีเอ็มบี เราพร้อมเสมอกับการเปลี่ยนแปลง แต่แน่นอนว่าจะมีสิ่งหนึ่งที่เราจะยังคงยึดมั่น นั่นก็คือแนวคิด
Make THE Difference ซึ่งเป็นสิ่งผลักดันให้เราไม่หยุดตั้งคำ�ถาม กล้าที่จะเปลี่ยน เพื่อหาคำ�ตอบที่ดีกว่า
เปลี่ยนสู่ Flat organization เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรที่เร็วขึ้น
เพื่อที่จะนำ�องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมการดำ�เนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าเรื่องของเทคโนโลยี สภาวะการแข่งขัน ผู้แข่งขันหน้าใหม่ที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนือ่ ง การปรับตัวขององค์กรเป็นสิง่ ทีจ่ �ำ เป็นอย่างยิง่ ในยุคดิจทิ ลั แนวทางการทำ�งานแบบเดิมๆ ย่อมไม่สามารถขับเคลือ่ นองค์กรขนาดใหญ่ให้ตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงได้
ทันท่วงที ทีท่ เี อ็มบี เราจึงเปลีย่ นโครงสร้างองค์กรให้มลี �ำ ดับขัน้ ลดลง (De-Layer) เพือ่ ให้องค์กรมีโครงสร้างแบบแบนราบ (Flat Organization) มากขึน้ ขณะทีพ่ นักงานจะได้รบั
การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพในการทำ�งานแบบ Agile เพื่อให้มีความพร้อมและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว โดยในปี 2560 เราได้เห็นผลลัพธ์
ที่ดีจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการพัฒนา TMB TOUCH ซึ่งเดิมทำ�เป็นโปรเจคใหญ่ใช้เวลา 10 เดือน แต่หลังจากเปลี่ยนวิธีการทำ�งานโดยแยกโปรเจคใหญ่ออกเป็นชิ้นย่อยๆ
(Project Sprint) ทำ�ให้สามารถลดระยะเวลาการออกฟังก์ชั่นใหม่ๆ ลงมาเหลือเพียง 5 สัปดาห์
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ทัง้ นี้ สิง่ ทีพ่ นักงานทีเอ็มบีทกุ คนยึดมัน่ ก็ยงั คงเป็นการทำ�งานโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) เพือ่ ให้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง
ด้วยเหตุนี้ เราจึงมั่นใจว่า ไม่ว่าโจทย์ความต้องการของลูกค้าจะเปลี่ยนไปอย่างไร เราจะหาคำ�ตอบที่ดีกว่าให้กับลูกค้าได้เสมอ
เพื่อส่งมอบประสบการณ์ทางการเงินที่ดีกว่าให้กับลูกค้า
ในการเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทีเอ็มบีมีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างรูปแบบการให้บริการแบบดิจิทัลที่เป็นมากกว่าการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
(More than APP) เราจะใช้เทคโนโลยีเป็นเครือ่ งมือในการรูจ้ กั และเข้าใจลูกค้าให้ดยี งิ่ ขึน้ รวมทัง้ เป็นเครือ่ งมือในพัฒนาการให้บริการ เชือ่ มโยงทุกช่องทางการให้บริการ
เพือ่ ให้ลกู ค้าทำ�ธุรกรรมได้อย่างไม่ตดิ ขัด (Seamless) ไม่วา่ ลูกค้าจะอยากใช้บริการทีส่ าขา ผ่าน Call Center หรือผ่านแอปพลิเคชัน อย่างเช่น บริการด้านกองทุนรวม
ของเรา ที่ลูกค้าทำ�การซื้อขายกองทุนได้ในทุกช่องทาง
และทีแ่ ตกต่างไปจากการธนาคารแบบเดิมๆ (Traditional Banking) ก็คอื การทีท่ เี อ็มบีเชือ่ มโยงการทำ�ธุรกรรมทางการเงินให้เข้ากับรูปแบบการใช้ชวี ติ ของลูกค้าแต่ละคน
โดยตัวอย่างแรกก็คือ TMB WOW ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ลูกค้าสามารถสนุกกับการทำ�ธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัล นอกเหนือจากการทำ�ธุรกรรมที่ฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้ว ลูกค้ายังสามารถสะสมคะแนนจากการทำ�ธุรกรรมและการร่วมสนุกกับกิจกรรมบนแอปพลิเคชัน TMB TOUCH ที่ลูกค้าสามารถเลือกใช้คะแนน
ได้ตรงกับความชื่นชอบของตนเอง ไม่ว่าจะแลกรับบัตรเงินสดสำ�หรับกาแฟร้านโปรด ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ� ไปจนถึงตั๋วเครื่องบินเพื่อท่องเที่ยวต่างประเทศ เป็นต้น
เพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน
แนวคิด Make THE Difference ของทีเอ็มบี ไม่ได้จำ�กัดอยู่เพียงการทำ�งานเพื่อส่งมอบบริการที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการสร้างความเปลี่ยนแปลง
ด้านบวกให้กับสังคมเช่นกัน ที่สำ�คัญการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ไม่ใช่เพียงชั่วครั้งคราว
ในปี 2560 ทีเอ็มบียังคงสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมของโครงการ ไฟ-ฟ้า โดยการจัดกิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืนรวม 37 ชุมชนทั่วประเทศ โดยได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงานทั่วประเทศกว่า 4,000 คน ในการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างอาชีพให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ มูลนิธิทีเอ็มบีก็ยังได้
จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล TMB | ING ParkRun ระดมทุนเพื่อเด็กโรคหัวใจ ซึ่งในปี 2560 สามารถช่วยเด็กโรคหัวใจให้ได้เข้ารับการผ่าตัดถึง 412 คน เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน 216 คน
แน่นอนว่าความสำ�เร็จในปีทผี่ า่ นมาในทุกๆ ด้าน จะเกิดขึน้ ไม่ได้ หากไม่ได้รบั ความร่วมมือจากพนักงาน การสนับสนุนจากลูกค้า และผูถ้ อื หุน้ ทุกท่าน ผมจึงขอใช้โอกาสนี้
ขอบคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในความสำ�เร็จของทีเอ็มบี และสำ�หรับก้าวต่อไป ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยแนวทางในการส่งมอบบริการตามแผนกลยุทธ์
ทีเ่ ราได้ก�ำ หนดไว้แล้วอย่างชัดเจนในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Need-Based) ด้วยความง่าย ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน (Simple and Easy) เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั
ประโยชน์ทมี่ ากกว่า ตลอดจนความพร้อมในด้านดิจทิ ลั ประกอบกับความมุง่ มัน่ ในการทำ�งานเต็มศักยภาพของพนักงานทุกคน จะทำ�ให้ทเี อ็มบีสามารถก้าวข้ามสิง่ ต่างๆ
ทีเ่ ป็นความท้าทายในปี 2561 และสร้างสรรค์สงิ่ ทีด่ กี ว่าให้กบั ลูกค้า สร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างมีคณ
ุ ภาพให้กบั ผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ มีสว่ นร่วมในการสร้างประโยชน์
กลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนในระยะยาว

นายปิติ ตัณฑเกษม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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Digital Banking ที่มากกว่าแค่ Application
Digital Banking
> ME by TMB
TMB Touch Mobile Application
TMB Business Touch Mobile Application
TMB Business Click
Digital Drop Leads / Call Me Now
TMB QR Payment
TMB Advisory
Scan เพื่อชมโฆษณา

ไม่หยุดที่จะตั้งคำ�ถาม
เพื่อค้นหาคำ�ตอบที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม
> ตลอดระยะเวลา 9 ปีทผี่ า่ นมา ทีเอ็มบีไม่หยุดทีจ่ ะท้าทายและมุง่ มัน่ ตัง้ คำ�ถามกับสิง่ เดิมๆ เพือ่ ค้นหาคำ�ตอบสำ�หรับโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้า พนักงาน ผูถ้ อื หุน้ สังคม และชุมชนให้ดยี งิ่ ขึน้ กว่าเดิม ไม่วา่ จะเป็นผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการทำ�งาน และกิจกรรมเพือ่
สังคม ซึง่ สิง่ นีเ้ ป็นส่วนสำ�คัญทีท่ �ำ ให้ทเี อ็มบีเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง และการค้นหาคำ�ตอบเหล่านีล้ ว้ นมีจดุ เริม่ ต้นมาจากการที่
ทีเอ็มบียึดมั่นในแนวคิด Make THE Difference เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตลูกค้าดีขึ้น เป็นปรัชญาในการทำ�งานของเรา
ด้วยพลังความเชือ่ ในแนวคิด Make THE Difference ทีเอ็มบีจงึ ยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ท้าทายและตัง้ คำ�ถามกับการธนาคารแบบเดิมๆ
มุ่งมั่นที่จะค้นหาวิธีการใหม่ๆ คำ�ตอบใหม่ๆ และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ เพื่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการของทีเอ็มบีให้ดียิ่งขึ้นไปอีก
รวมถึงการพัฒนาระบบดิจทิ ลั แบงก์กงิ้ และกระบวนการดิจทิ ลั ทรานสฟอร์เมช่นั ภายในองค์กรเพือ่ ตอบโจทย์ทางการเงินสำ�หรับวิถี
การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปของลูกค้าในยุคดิจิทัล และส่งมอบประสบการณ์ในแบบเฉพาะของทีเอ็มบีที่ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
เพื่อให้ลูกค้าของทีเอ็มบีได้ประโยชน์เพิ่มมากกว่า มีชีวิตที่ดีขึ้น สามารถจัดการธุรกรรมทางการเงินได้ดีกว่าเดิม ในทุกที่ ทุกเวลา

ทีเอ็มบีมุ่งมั่นในการทำ�ความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และนำ�สิ่งที่เราเรียนรู้มาพัฒนาดิจิทัลแบงก์กิ้งที่จะตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าอย่างแท้จริง ซึ่ง
รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการดิจทิ ลั แบงก์กงิ้ ทีใ่ ห้ลกู ค้ามีอ�ำ นาจในการบริหารจัดการการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ทกุ ที่ ทุกเวลา ปลอดภัย เพียงปลายนิว้
สัมผัส ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการเวลาในการใช้ชีวิตประจำ�วันได้ดียิ่งขึ้น
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทีเอ็มบีไม่หยุดที่จะค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางดิจิทัล ส่งผลให้ทีเอ็มบีสามารถตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างที่ไม่
เคยมีมาก่อน ไม่ว่าจะเป็น ME by TMB ธนาคารดิจิทัลรูปแบบใหม่แห่งแรกในเมืองไทย รวมถึงผลิตภัณฑ์ดิจิทัลในรูปแบบอื่นๆ เช่น TMB TOUCH Mobile Application, TMB
Business TOUCH Mobile Application, TMB Business CLICK, Digital Drop Leads /Call Me Now รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่จะส่งมอบให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ทีเอ็มบียงั ได้พฒ
ั นาสินค้าและบริการทางดิจทิ ลั ใหม่ๆ ที่ไม่ได้จ�ำ กัดอยูเ่ พียงแค่ในแอปพลิเคชัน ไม่วา่ จะเป็นสาขาทีเอ็มบีรปู แบบใหม่, บริการจ่ายเงินผ่าน QR Code, TMB
Advisory ที่สามารถให้คำ�แนะนำ�ทางด้านการลงทุนผ่านทางระบบ VDO Conference และบริการทางดิจิทัลอื่นๆ ที่จะช่วยให้ลูกค้าของทีเอ็มบี มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
ในปี 2560 ทีเอ็มบีได้น�ำ เสนอวิสยั ทัศน์ทางด้านดิจทิ ลั แบงก์กงิ้ ซึ่งนำ�เสนอว่าดิจิทลั แบงก์กงิ้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่แอปพลิเคชัน ทีเอ็มบีตอ้ งการทำ�ให้ลกู ค้าสามารถใช้ดจิ ิทลั แบงก์กงิ้ มา
ช่วยทำ�ให้ชวี ติ ประจำ�วันสะดวกสบายมากยิง่ ขึน้ ช่วยวางแผนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และช่วยให้ลกู ค้าบริหารการเงินเพือ่ ทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายในชีวติ ได้เร็วขึน้
โดยวิสัยทัศน์ทางด้านดิจิทัลแบงก์กิ้งของทีเอ็มบีนี้ มีการสื่อสารผ่านทางภาพยนตร์โฆษณา “TMB Digital Banking เป็นได้มากกว่า APP” ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องผ่านพิธีกรผู้มี
ชือ่ เสียง คุณกันต์ กันตถาวร ทีม่ ากระตุน้ ให้เห็นว่า การมีดจิ ทิ ลั เข้ามาในชีวติ สามารถช่วยให้ชวี ติ ลูกค้าดีขนึ้ ได้หลายด้าน แม้แต่การธนาคารแบบดิจทิ ลั ก็สามารถเป็นอะไรได้มากกว่า
แค่แอป เพราะความต้องการทางการเงินของลูกค้าไม่ได้หยุดอยูเ่ พียงแค่สงิ่ ทีอ่ ยูใ่ นแอป และทีเอ็มบีเชือ่ ว่าดิจทิ ลั แบงก์กงิ้ สามารถก่อให้เกิดสิง่ ทีด่ ตี อ่ ลูกค้าได้อกี มากมาย ไม่วา่ จะเป็นการ
เพิ่มความคล่องตัวในชีวิตประจำ�วัน ช่วยให้ความต้องการเป็นจริงได้ง่ายขึ้น หรือช่วยให้สามารถลงทุนสร้างอนาคตและบรรลุเป้าหมายได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ผ่านผลิตภัณฑ์และ
บริการดิจิทัลแบงก์กิ้งใหม่ๆ ที่ไม่ได้อยู่เพียงแค่ในแอป
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Make THE Difference ในการตอบแทน
กลับคืนสู่สังคมในแบบที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

ไฟ-ฟ้า โดยทีเอ็มบี
เปลี่ยน...เพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

TMB l ING ParkRun 2017

“ไฟ-ฟ้า” กิจกรรมสังคมเพือ่ ความยัง่ ยืนจากทีเอ็มบี ทีม่ งุ่ จุดประกายเยาวชนและชุมชน โดยมีกลยุทธ์หลักในการดำ�เนินงานทีส่ ะท้อนแนวคิด Make THE Difference ผ่านโครงการ
เพื่อสังคมต่างๆ มากมาย โดยโครงการหลักๆ ได้แก่

TMB ING ParkRun ภายใต้แนวคิด “You Can…Make THE Difference” การวิ่งหนึ่งเดียวที่ผู้วิ่งสามารถช่วยระดมเงินบริจาค เพื่อมอบชีวิตใหม่ให้กับเด็กผู้ป่วยโรคหัวใจของ
มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยนอกจากการเข้าร่วมวิ่งแล้ว นักวิ่งยังสามารถชวนเพื่อน
มาร่วมให้กำ�ลังใจในการวิ่งของตนเองด้วยการบริจาคเพิ่มเติมเพื่อช่วยเด็กผู้ป่วยโรคหัวใจได้อีกด้วย
โดยในปีนี้ TMB I ING ParkRun 2017 ได้เปลี่ยนแปลงระบบการซื้อบัตรและการชำ�ระเงินให้ผ่านทางระบบดิจิทัลทั้งหมด โดยนักวิ่งสามารถลงทะเบียนซื้อบัตรผ่านทางเว็บไซต์
www.makeTHEdifference.org/parkrun รวมถึงการระดมเงินบริจาคผ่านทางโซเซียลเน็ตเวิรค์ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงนีจ้ ดั ทำ�ขึน้ เพือ่ ตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของนักวิง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปในยุคดิจิทัล
ซึง่ ในการระดมเงินบริจาคนัน้ นักวิง่ TMB I ING ParkRun 2017 ทุกคนทีซ่ อื้ บัตรสามารถช่วยเด็กผูป้ ว่ ยโรคหัวใจเพิม่ เติมได้ โดยการสร้างเพจระดมเงินบริจาคในชือ่ ของนักวิง่ เอง
และชักชวนให้เพือ่ นๆ เข้ามามีสว่ นร่วมในการบริจาคผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.makeTHEdifference.org/parkrun และสามารถชำ�ระเงินบริจาคผ่านช่องทางดิจทิ ลั แบงก์กงิ้ ได้ทนั ที

> ในปีนี้ทางทีเอ็มบี ได้สมทบเงินบริจาคที่ ได้จาก
การระดมเงินบริจาคให้อีกหนึ่งเท่าตัว

ในปี 2560 TMB l ING ParkRun 2017 สามารถระดมเงินได้มากถึง 8,240,000
บาท ซึ่งเงินจำ�นวนนี้มาจากการซื้อบัตรของนักวิ่งและการร่วมบริจาคของเพื่อน
ผู้สนับสนุนนักวิ่ง รวมกับเงินสมทบจากทางทีเอ็มบี โดยรายได้จากค่าบัตรทั้งหมด
ไม่หักค่าใช้จ่ายรวมกับเงินบริจาคนี้ ทางมูลนิธีทีเอ็มบีได้มีการส่งมอบให้แก่มูลนิธิ
เด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ
ไปแล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา และเงินจำ�นวนนี้สามารถนำ�ไปใช้ใน
การผ่าตัดเด็กผู้ป่วยโรคหัวใจได้ถึง 412 คน ทั้งนี้ จำ�นวนเด็กผู้ป่วยที่จะได้รับการ
ผ่าตัดด้วยเงินบริจาคจากงานวิ่งในปีนี้ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 216 คน (ในปี 2559
สามารถช่วยเด็กได้ 196 คน)

ศูนย์เรียนรู้ ไฟ-ฟ้า สำ�หรับเยาวชน

ปัจจุบนั ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้ามีทงั้ สิน้ 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ ไฟ-ฟ้าประดิพทั ธ์ ศูนย์ ไฟ-ฟ้าประชาอุทศิ ศูนย์ ไฟ-ฟ้าจันทน์ และศูนย์ ไฟ-ฟ้าบางกอกน้อย เพือ่ ให้โอกาสและปลูกฝังให้เยาวชน
ในชุมชนที่มีอายุ 12 – 17 ปี ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผ่านการเรียนรู้ และการทำ�กิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ อาทิ ศิลปะ ดนตรี กีฬา รวมถึงการพัฒนาทักษะ
และศักยภาพภาวะการเป็นผู้นำ� โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ด้วยจุดมุ่งหมายให้เยาวชนไฟ-ฟ้าจะสามารถนำ�สิ่งที่เรียนรู้ไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว และช่วยกันเปลี่ยนแปลงสังคม
รอบข้างให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

โครงการเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืน

นอกจากศูนย์เรียนรู้ ไฟ-ฟ้า ทีเอ็มบียังส่งเสริมพนักงานทีเอ็มบีท่ัวประเทศให้เข้าร่วม
โครงการเปลีย่ นชุมชนเพือ่ ความยัง่ ยืน ซึง่ เป็นกิจกรรมทีม่ อบโอกาสให้อาสาสมัครทีเอ็มบี
จากสาขาทั่วประเทศรวมถึงสำ�นักงานใหญ่ ได้พัฒนาชุมชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นอย่าง
ยั่งยืน โดยในปี 2560 ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครทีเอ็มบีทั่วประเทศ
เข้าร่วมโครงการเปลีย่ นชุมชนเพือ่ ความยัง่ ยืนและโครงการอาสาสมัครอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยตัวอย่างโครงการจากทั้งหมด 37 โครงการ ที่อาสาสมัครทีเอ็มบีได้จุดประกายการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนในปี 2560 ได้แก่

Make THE Difference เพื่อสังคม
> TMB ING ParkRun 2017

Scan เพื่อไปที่เว็บไซต์

Make THE Difference เพื่อสังคม
> ไฟ-ฟ้า โดยทีเอ็มบี

> โครงการ “ท่วม-อยู่-ได้”
โดยการผนึกกำ�ลังอาสาสมัครทีเอ็มบีใน 3 สำ�นักงานเขตในภาคใต้ ร่วมมือกับ
ชุมชนและโรงเรียนเพือ่ แก้ไขปัญหาน้�ำ ท่วมอย่างยัง่ ยืน ผ่านการพัฒนาองค์ความรู้
และสร้ า งอาชี พ ได้ แ ก่ โครงการ “ท่ ว ม-อยู่ - ได้ แปลงผั ก ลอยน้ำ � ที่ โ รงเรี ย น
บ้านหนองจอก” จ.สุราษฎร์ธานี โครงการ “ท่วม-อยู-่ ได้ สร้างรายได้ สรรค์อาชีพ”
จ.ตรัง และโครงการ “ท่วม-อยู่-ได้ คิดส์สนุก ต้านน้ำ�ท่วม” จ.พัทลุง

> โครงการ “โปรแกรมจิตอาสาเพื่อน้องผู้พิการทางสายตา”
> โครงการ “ธนาคารโรงเรียนเพื่อเด็กพิเศษ”
เป็นความร่วมมือระหว่างอาสาสมัครทีเอ็มบีกับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่ เพือ่ ปลูกฝังเด็กหูหนวกให้รกั การออม
ที่ร่วมกันพัฒนาโปรแกรม Volunteer Matching เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ�
และจุดประกายการดำ�เนินงานของธนาคารโรงเรียนเพื่อเด็กพิเศษให้เป็นระบบ
ทางการศึกษาของน้องๆ ผู้พิการทางสายตา รวมถึงการจัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ อาสาสมัครยังได้ริเริ่มจัดทำ�คู่มือการไปธนาคารสำ�หรับ
เพื่อกระตุ้นให้บุคคลภายนอกมาร่วมกันเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือสังคม
ผู้พิการทางการได้ยิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ธนาคารสามารถสื่อสารเบื้องต้นกับลูกค้า
ให้มากขึ้นด้วย
ผู้พิการทางการได้ยินที่มาธนาคารได้

ไฟ-ฟ้า กิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืนจากการจุดประกายโดยทีเอ็มบี ร่วมกับอาสาสมัครทีเอ็มบีทุกคน จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งดีๆ อย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชน
ชุมชน และสังคม พร้อมส่งต่อพลังแห่งการเปลี่ยน...เพื่อให้สังคมดีขึ้นอย่างยั่งยืนตามแนวคิด Make THE Difference ต่อไป
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ลูกค้าบุคคล

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อลูกค้าบุคคล
> TMB Advisory
TMB All Free และ TMB No Fixed

TMB Advisory
บริการที่ปรึกษาด้านการลงทุนสำ�หรับทุกคน

มุ่งมั่นที่จะค้นหาคำ�ตอบที่ดีกว่า
ให้กับลูกค้า
> ทีเอ็มบีมุ่งพัฒนาบริการธนาคารในช่องทางดิจิทัล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีกว่าเดิม และให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่
ควรจะได้จากดิจิทัลแบงก์กิ้งอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็น TMB TOUCH Mobile Application, TMB Business TOUCH Mobile
Application, TMB Internet Banking และช่องทางเอทีเอ็ม โดยผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านีจ้ ะสอดประสานกับช่องทางการบริการ
ที่สาขาและบริการทางโทรศัพท์ รวมถึงธนาคารได้เริ่มนำ�เสนอขายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางดิจิทัล ซึ่งลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อ
กลับธนาคารผ่านทางช่องดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย สะดวกสบาย
เพราะดิจิทัลแบงก์กิ้งไม่ได้เป็นเพียงแค่แอปพลิเคชัน ดังนั้น ทีเอ็มบีจึงได้เริ่มทดลองสิ่งใหม่ๆ กับดิจิทัลแบงก์กิ้ง ไม่ว่าจะเป็นสาขา
รูปแบบใหม่ การจ่ายเงินรูปแบบใหม่ๆ ตลอดจนบริการให้คำ�ปรึกษาการลงทุนผ่านระบบดิจิทัล

ทีเอ็มบี ยกระดับบริการด้านการลงทุน ‘TMB Advisory’ ให้ลกู ค้ามีชวี ติ ทีด่ ขี น้ึ อย่างต่อเนือ่ ง
ตอกย้ำ�การเป็นธนาคารไทยแห่งแรก และแห่งเดียวที่สร้างความแตกต่างด้วยการเปิด
เสรีภาพในการลงทุน (Open Architecture) ให้ลูกค้าทุกคนสามารถเข้าถึงความมั่งคั่ง
ด้วยกองทุนเด่นที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีจาก 8 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำ�
ซึ่งเป็นพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ประกอบด้วย บลจ.ทหารไทย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) บลจ.ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล
บลจ.อเบอร์ดนี บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) บลจ.วรรณ บลจ.ทิสโก และล่าสุดบลจ.กสิกรไทย
นอกจากนี้ ทีเอ็มบี ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกอย่าง Amundi มาช่วยออกแบบ
พอร์ตการลงทุน 5 แบบ ที่เน้นจัดสรรสัดส่วนการลงทุนระยะยาว (Asset Allocation)
ด้วยกองทุนเด่นๆ ตามระดับความเสี่ยงของลูกค้า พร้อมให้คำ�แนะนำ�การปรับพอร์ต
การลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะตลาด รวมถึงควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน
ให้อยู่ในกรอบที่วางไว้ โดยบริการนี้จะไม่มีข้อผูกมัด และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกด้วย
ทั้งนี้ ลูกค้ายังสามารถเลือกรับคำ�แนะนำ�และปรึกษาได้ฟรีผ่านทาง TMB Advisory
Channel ได้หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น TMB Advisory Room ที่สาขา เพื่อ
ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญผ่านทาง VDO Conference แบบส่วนตัว, การสอบถามและซื้อ
ขายกองทุนผ่าน TMB Contact Center 1558, การรับข่าวสารการลงทุนได้ฟรีจาก
LINE @TMBadvisory, การอัพเดทข้อมูลกองทุนเด่นๆ แบบ Real-time ทีเ่ ว็บไซต์ TMB
Advisory และลูกค้ายังสามารถติดตามความเคลือ่ นไหว ซือ้ ขายกองทุนได้สะดวกยิง่ ขึน้
โดยผ่าน TMB TOUCH Mobile App อีกด้วย

scan เพื่อไปที่เว็บไซต์

TMB Primary Banking
เลือกใช้ เลือกออมกับ TMB ดีที่สุด

ทีเอ็มบี มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด โดยเฉพาะลูกค้าที่ชอบใช้และชอบออมในเวลาเดียวกัน เพื่อให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมาย
ในการทำ�ธุรกรรมและการออมได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยสิทธิประโยชน์ของบัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ฟรี
> กด โอน จ่าย ฟรี ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีดอกจัน ไม่จำ�กัดจำ�นวนครั้ง ปลายทางรับเงินทันที ไม่ต้องรอ 1 วันทำ�การเมื่อโอนเงินต่างธนาคาร
> ทำ�ธุรกรรม 5 ครั้ง/เดือนขึ้นไป รับดอกเบี้ยพิเศษ ในบัญชีเพื่อออม “ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์” ฝากไม่ประจำ� ถอนได้ ดอกสูง จาก 1.3% เป็น 1.6% ต่อปี ตั้งแต่บาทแรก หรือ
ดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคล แคชทูโก ในอัตราที่ลดลง 3%

scan เพื่อไปที่เว็บไซต์
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ลูกค้า SME
TMB TOUCH Mobile Application
ทุกเรื่องเงินครบ จบ ใน ทัช เดียว

ทีเอ็มบี ทัช โมบายแบงก์กง้ิ แอปพลิเคชัน มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้ เพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า เพิ่มความสะดวก และความง่ายในการใช้งาน เพื่อให้ชีวิตลูกค้าดีขึ้น
พร้อมการันตีความปลอดภัยในการทำ�ธุรกรรมของลูกค้า บริการเด่นของทีเอ็มบี ทัช
โมบายแบงก์กิ้งแอปพลิเคชัน:
> บริการเช็คยอดเงินทันใจ
> บริการจัดการบัตรครบวงจร ที่ครอบคลุมทั้งบัตรเดบิต บัตรเครดิต และบัตรกด
เงินสด ไม่ว่าจะเป็นการเปิดใช้งานบัตร การอายัดบัตร การเปลี่ยน-ขอรหัสใหม่
และการออกบัตรใหม่
> บริการจ่ายบิลและโอนเงินด้วย QR Code
> TMB WOW โปรแกรมสะสมคะแนนจากการทำ�ธุรกรรมเพื่อแลกรับของรางวัล
> บริการแบ่งจ่าย So GooOD 0% 3 เดือนจากยอดบัตรเครดิต

scan เพื่อไปที่เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อลูกค้า SME
> TMB SME One Bank
TMB Business Touch
SME Call Me Now

SME One Bank
บัญชีเดียวที่ให้ SME ทำ�ธุรกรรม
ได้อย่างไร้ข้อจำ�กัด

scan เพื่อไปที่เว็บไซต์

บัญชีธรุ กิจทีด่ ที สี่ ดุ ตอบโจทย์ SME อย่างครบวงจรเพราะลดต้นทุนธุรกิจอย่างที่ไม่เคย
มีมาก่อน จากการฟรีค่าธรรมเนียม โอน รับ จ่าย เมื่อใช้คู่กับ TMB Business Touch
การันตีด้วยรางวัล Best SME Product 2017 จากนิตยสารชั้นนำ�ทางการธนาคาร
The Asian Banker
> ฟรีโอน ข้ามแบงก์ ข้ามเขต
> ฟรีรับเงิน รับเช็ค ข้ามแบงก์ข้ามเขต เข้าบัญชีทีเอ็มบี
> ฟรีจ่ายชำ�ระค่าสินค้าและบริการ
> ทำ�ทุกธุรกรรมได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านแอปพลิเคชัน TMB Business TOUCH

TMB Business TOUCH
แอปพลิเคชันสำ�หรับ SME ครบ จบ
ทุกธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ

scan เพื่อไปที่เว็บไซต์

ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนข้ามแบงก์ ข้ามเขต เมื่อใช้คู่กับ SME One Bank ให้ SME ทำ�
ธุรกรรมได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ส่งรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง และติดตามสถานะได้
แบบ Real-time
> เช็คยอดบัญชี และจ่ายจากวงเงิน OD ได้ทันที
> โอนเงินเดือนพนักงาน หรือโอนหลายบัญชีได้ในครั้งเดียว
> ไม่พลาดทุกการใช้จ่าย ด้วยบันทึกช่วยจำ�
> อายัดเช็คได้ทันที
> โอนเงินไปต่างประเทศโดยไม่ต้องส่งเอกสารตัวจริง

TMB WOW
ยิ่งใช้ ยิ่งว้าว

ทีเอ็มบี ยกระดับประสบการณ์ด้านดิจิทัลแบงก์กิ้ง เพื่อตอกย้ำ�แนวคิด ดิจิทัลแบงก์กิ้งต้องเป็นมากกว่าแอป โดยมุ่งเน้นใช้ดิจิทัลเป็นสื่อในการเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ตอบสนอง
ความต้องการในการใช้บริการทางธนาคารเพิ่มมากขึ้น โดย TMB WOW ถือเป็นโปรแกรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและคุณสมบัติพิเศษที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อลูกค้าของ
ทีเอ็มบีที่ใช้ TMB TOUCH โดยลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม “TMB WOW” เมื่อทำ�ธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีรูปแบบการสะสมคะแนนแบบ Gamification ที่มีลำ�ดับ
ชัน้ การสะสมพร้อมคะแนนพิเศษ เพิม่ สีสนั ให้การทำ�ธุรกรรมต่างๆ เป็นเรือ่ งที่ไม่นา่ เบือ่ อีกต่อไป โดยคะแนนที่ได้รบั สามารถนำ�ไปแลกรับของรางวัลต่างๆ ได้หลากหลาย ตัง้ แต่หมวด
อาหารและเครื่องดื่ม ไปจนถึงการแลกตั๋วเครื่องบิน

scan เพื่อไปที่เว็บไซต์

SME Call Me Now

บริการพิเศษเพื่อ SME เพียงกรอกข้อมูลออนไลน์ แล้วธนาคารจะติดต่อกลับภายใน 5 นาที

20

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

There’s Always A BETTER ANSWER

21

กำ�ไรจากการดำ�เนินงานหักสำ�รองฯ
(ล้านบาท)
18,667

ไม่หยุดตั้งคำ�ถาม พัฒนาและดำ�เนินธุรกิจ
อย่างรอบคอบ เพื่อการเติบโตอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน

19,736
ในปี 2560 ทีเอ็มบีมี

รายได้จากการดำ�เนินงานหลักเติบโตอย่างต่อเนื่อง
โดยกำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนหักสำ�รองฯ อยู่ที่ 19,736 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปีก่อนหน้า

4,726
2552

2559

2560
อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้

> สิ่งที่ทีเอ็มบียึดมั่นมาโดยตลอด คือต้องไม่หยุดพัฒนา เพราะเราเชื่อมั่นว่าจะมีคำ�ตอบที่ดีกว่าเสมอในการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์
และบริการให้กับลูกค้า เช่นเดียวกันกับการบริหารธุรกิจอย่างรอบคอบเพื่อให้ธนาคารเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
โดยในปี ที่ ผ่า นมา ที เ อ็ ม บี ยั ง คงมุ่ ง เน้ น ขยายธุ ร กิ จ อย่ า งรอบคอบภายใต้ ภ าวะเศรษฐกิ จ ที่ ฟื้ น ตั ว อย่ า งค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไป
ซึ่งผลการดำ�เนินงานในปี 2560 สะท้อนให้เห็นถึงผลที่เกิดจากความตั้งใจเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

72%

การพัฒนาประสิทธิภาพการดำ�เนินงาน

เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของธนาคารเช่นกัน โดยในปี 2560 การเพิ่มขึ้น
ของค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินงานเป็นไปตามการขยายตัวทางธุรกิจ ส่งผล
ให้อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้อยู่ที่ร้อยละ 47 คงที่จากปีก่อน
2552

47%

47%

2559

2560

ในประการสำ�คัญ ทีเอ็มบี มุง่ เน้นการดำ�เนินธุรกิจอย่างรอบคอบ โดยดูแลคุณภาพสินทรัพย์อย่างใกล้ชดิ และควบคุมอัตราส่วน
สินเชื่อด้อยคุณภาพให้อยู่ในระดับต่ำ�ที่ร้อยละ 2.35 พร้อม คงความสามารถในการรองรับความเสี่ยงในระดับสูง
เห็นได้จากอัตราส่วนสำ�รองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพที่ร้อยละ 143
อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ

อัตราส่วนสำ�รองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ
143%

12.70%

143%

58%

2552

2.53%

2.35%

2559

2560

8,226

8,687

2552

2559

2560

กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคาร

ความสามารถในการทำ�กำ�ไรเพิม่ ขึน้ ทีเอ็มบีมกี �ำ ไรสุทธิ 8,687 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปีก่อนหน้า หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ที่ร้อยละ 10

1,956
2552
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คณะกรรมการ

7

6

1

4

12

5

8

10

2

9

3

1. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
• ประธานกรรมการ

2. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท
• กรรมการ

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

7. นายจุมพล ริมสาคร
• กรรมการ
• ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการสรรหา
		 กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

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

9. นายวอน นิเจล ริกเตอร์
• กรรมการ
• กรรมการบริหาร

4. นายสิงหะ นิกรพันธุ์
• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

5. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการสรรหา
		 กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
• กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล
• กรรมการ
• ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการสินเชื่อ

10. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหา
		 กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

11. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ

12. นายปิติ ตัณฑเกษม
• กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• กรรมการบริหาร
• กรรมการสินเชื่อ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
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11

25

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท

อายุ 62 ปี

อายุ 60 ปี

ประธานกรรมการ

กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 5 มิถุนายน 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ธ.ค. 60 - ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
บริษัท ยู ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
มิ.ย. 60 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)
ก.พ. 59 - ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)
พ.ย. 58 - ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ต.ค. 58 - ปัจจุบัน
• ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ประสบการณ์การทำ�งาน

ต.ค.58 - ก.ค. 60
• สมาชิก สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
พ.ค. 58 - ก.ย. 58
• รองประธานกรรมการคนที่ 3 บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
ก.ค. 57 - ก.ย. 58
• กรรมการและประธานกรรมการ กำ�หนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
เม.ย. 57 - ก.ย. 58
• กรรมการและประธานคณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน บริษทั การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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ต.ค. 56 - ก.ย. 58
• ปลัดกระทรวงการคลัง
ต.ค.56 - ก.ย. 58
• ประธานกรรมการกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ (กบข.)
ต.ค. 56 - ก.ย. 58
• ประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ต.ค. 56 - ก.ย.58
• ประธานกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ต.ค. 56 - ก.ย.58
• ประธานกรรมการจัดทำ�บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ สำ�นักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ต.ค. 56 - ก.ย. 58
• กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
ต.ค. 56 - ก.ย.58
• กรรมการ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
ต.ค. 56 - ก.ย. 58
• กรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ก.พ. 56 - ก.ย. 58
• กรรมการ สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
เม.ย. 57 - ก.ค. 57
• กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำ�กัด
ส.ค. 56 - เม.ย. 57
• กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
ต.ค. 55 - มี.ค. 57
• กรรมการ องค์การเภสัชกรรม
ต.ค. 55 - ก.ย. 56
• รองปลัดกระทรวงการคลัง
เม.ย. 56 - พ.ค. 56
• กรรมการ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดักส์ จำ�กัด (มหาชน)
ม.ค. 56 - พ.ค. 56
• กรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ก.พ. 54 - พ.ค.56
• กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2548 - ก.พ. 56
• กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2554 - 2555
• กรรมการ บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ�ภาคตะวันออก จำ�กัด (มหาชน)
2553 - 2555
• อธิบดี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2553 - 2555
• กรรมการ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (กบศ.)
2553 - 2555
• กรรมการ กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ (กบข.)
2553 - 2555
• กรรมการ องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (MTJA)
2553 - 2555
• กรรมการและเลขานุการ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม
•
•
•
•

วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ต.ค. 59 - ปัจจุบัน
• ผู้บัญชาการทหารบก
ต.ค. 59 - ปัจจุบัน
• เลขาธิการ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.)
ก.ค. 57 - ปัจจุบัน
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
ก.ค. 57 - ปัจจุบัน
• กรรมการบริหาร องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)

ประสบการณ์การทำ�งาน

ต.ค. 58 - ก.ย.59
• ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองทัพบก
ต.ค. 56 - ก.ย.58
• ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
ต.ค. 54 - ก.ย.56
• รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
ต.ค. 52 - ก.ย. 54
• ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1
เม.ย. 52 - ก.ย.52
• เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

คณะกรรมการ
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นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส

นายสิงหะ นิกรพันธุ์

อายุ 67 ปี

อายุ 63 ปี

กรรมการ
• ประธานคณะกรรมการบริหาร
• กรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 10 มกราคม 2557

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 28 ธันวาคม 2550

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม

• MBA (Accounting & International Finance), Columbia University, New York, 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

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

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

ธ.ค.56 - พ.ค. 59
• Board member, Capstone Partners (Asia)
2549 - พ.ค. 55
• Director, ING Mauritius
2549 - ก.ย. 54
• Vice Chairman of the Board, ING Vysya Bank Ltd. India
2549 - 2552
• CEO Global Private Banking & Trust, Retail Banking Asia – Singapore, ING Group N.V.
2547 - 2549
• CEO Global Private Banking & Trust, Amsterdam, ING Group N.V.
2546 - 2547
• CEO and Vice Chairman, ING Barings London, ING Group N.V.
2542 - 2546
• Vice Chairman, ING Investment Management Amsterdam, ING Group N.V

• Master of Science (Human Relations and Management),
Abilene Christian University, Dallas, Texas, USA
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำ�หรับนักบริหารระดับสูง
สถาบันพระปกเกล้า
• Advanced Management for Bankers, Wharton School of the University
of Pennsylvania, USA
• Strategic Board Master Cass Retreat, Successful Formulation & Execution
the Strategy, Ethical Leadership Program, 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 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำ�งาน

2551 - 2555
• ผู้อำ�นวยการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
2548 - 2554
• กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
2549 - 2551
• ประธานกรรมการ บริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
2549 - 2551
• กรรมการ บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอดไวซอรี่ จำ�กัด
2549 - 2551
• ประธานกรรมการ บริษัท ฟิทซ์ เรทติ้ง จำ�กัด
2547 - 2551
• กรรมการ บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำ�กัด (มหาชน)
2546 - 2551
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยแอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จำ�กัด

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2556 - ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไอเอฟเอสแคปปิตอล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
พ.ย. 55 - ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ถิรไทย จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

เม.ย. 59 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำ�มันพืช จำ�กัด
พ.ค. 58 - ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟลอยด์ จำ�กัด
เม.ย.57 - ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และรองประธานกรรมการ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ก.พ. 56 - ปัจจุบัน
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะอนุกรรมการความเสี่ยง
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
2549 - ปัจจุบัน
• ที่ปรึกษาอาวุโส สมาคมกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

คณะกรรมการ
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นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ

นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล

อายุ 63 ปี

อายุ 59 ปี

กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการสรรหา
กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
• กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ
• ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการสินเชื่อ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 กันยายน 2558

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 10 เมษายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม

2557 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำ�กัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน
• กรรมการบริหาร บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำ�กัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) จำ�กัด
2555 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) จำ�กัด
2554-ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) จำ�กัด
2554 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
2553 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
2552 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
2552 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จำ�กัด
2552 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จำ�กัด
2552 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาทเนอร์ส จำ�กัด

ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ประสบการณ์การทำ�งาน

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Sul Ross State University, USA
• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Ethical Leadership Program และ Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ต.ค. 60 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2017) จำ�กัด
ต.ค. 60 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท เอพี เอ็มอี 9 จำ�กัด
ต.ค. 60 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท เอพี เอ็มอี 8 จำ�กัด
ก.ค. 60 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท เอพี เอ็มอี 7 จำ�กัด
ก.ค. 60 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท เอพี เอ็มอี 6 จำ�กัด
ส.ค. 59 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำ�กัด
มี.ค. 59 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำ�กัด
2557 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2014) จำ�กัด
2556 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท ไทยบิ๊กเบลลี่ จำ�กัด
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พ.ค. 59 - ก.ย. 60
• กรรมการ บริษัท เอพี เอ็มอี 5 จำ�กัด
พ.ค. 59 - ก.ย. 60
• กรรมการ บริษัท เอพี เอ็มอี 4 จำ�กัด
ก.ค. 58 - พ.ค. 60
• กรรมการ บริษัท เอพี เอ็มอี 3 จำ�กัด
2557 - มิ.ย. 59
• กรรมการ บริษัท เอพี (รัชโยธิน) จำ�กัด
เม.ย. 58 - เม.ย. 59
• กรรมการ บริษัท เอพี เอ็มอี 2 จำ�กัด
2557 - ก.ย. 58
• กรรมการ บริษัท เอพี (เอกมัย) จำ�กัด
มี.ค. 58 - มิ.ย. 58
• กรรมการ บริษัท เอพี เอ็มอี 1 จำ�กัด
2558 - พ.ค. 58
• กรรมการ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2015) จำ�กัด
2557 - พ.ค. 58
• กรรมการ บริษัท เอพี (เพชรบุรี) จำ�กัด

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

•
•
•
•

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

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
มี.ค. 60 - ปัจจุบัน
• COO Risk, ING Bank N.V., Amsterdam

ประสบการณ์การทำ�งาน

ม.ค. 59 - ก.พ. 60
• Global Head of ORM, ING Bank N.V., Amsterdam
ธ.ค. 54 - ก.พ. 58
• Global Head Non Financial Risk, ING Bank N.V.
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)

คณะกรรมการ
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นายจุมพล ริมสาคร

นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

อายุ 57 ปี

อายุ 62 ปี

กรรมการ
• ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการสินเชื่อ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 มิถุนายน 2558

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 7 เมษายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม
•
•
•
•
•
•
•
•

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นิติศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน
หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง สำ�นักนายกรัฐมนตรี
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำ�นักงาน ก.พ.
การกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Director Certification Program, Financial Statement for Directors,
Role of Chairman Program และ Advanced Audit Committee Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

มิ.ย.60 - ปัจจุบัน
• ประธาน คณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ
และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
มิ.ย.60 - ปัจจุบัน
• กรรมการ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
มิ.ย.60 - ปัจจุบัน
• กรรมการ คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
มิ.ย.60 - ปัจจุบัน
• กรรมการ คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ
ก.พ.59 - ปัจจุบัน		
• กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2558 - ปัจจุบัน
• รองปลัด กระทรวงการคลัง
ก.ค.57 - ปัจจุบัน
• กรรมการอำ�นวยการ โรงงานยาสูบ
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คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม

ประสบการณ์การทำ�งาน

2558 - มิ.ย.60
• ประธานกรรมการ คณะกรรมการการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง
2558 - มิ.ย.60
• ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำ�กับดูแลการบริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
2558 - มิ.ย.60
• กรรมการ คณะกรรมการกำ�กับการดำ�เนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์
2558 - มิ.ย.60
• กรรมการ คณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งและกำ�กับการดำ�เนินงานของกองทุนโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
2558 - มิ.ย.60
• ประธานกรรมการ คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ
2558 - มิ.ย.60
• ประธานกรรมการ คณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ
2558 - มี.ค.60
• กรรมการ บริษัทไปรษณีย์ ไทย จำ�กัด
2558 - 2558
• กรรมการ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำ�กัด
2557 - 2558
• ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจำ�กระทรวงการคลัง
2557 - 2558
• ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำ�นักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2556 - 2557
• ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจำ�กรมสรรพสามิต
2556 - 2557
• ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี กรมสรรพสามิต
2555 - 2557
• รองประธาน คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา
2554 - 2557
• กรรมการ บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
2554 - 2557
• ประธาน คณะกรรมการโรงงานไพ่
2554 - 2556
• รองอธิบดี กรมสรรพสามิต

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

•
•
•
•
•

เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์บัญฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School
Advanced Bank Management Program,
Wharton School of the University of Pennsylvania, USA
• Advanced Bank Management Program, Asian Institute of Management
• Advanced Audit Committee Program, Director Certification Program,
Risk Management Program for Corporate Leaders และ Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

เม.ย. 60 - ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
ส.ค. 58 - ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ม.ค. 60 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท เคอร์ลอสการ์ บราเธอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด
ม.ค. 59 - ปัจจุบัน
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

คณะกรรมการ

ประสบการณ์การทำ�งาน

ก.ย. 59 - เม.ย. 60
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
2551 - พ.ค. 58
• รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารความเสี่ยง (Chief Risk Officer)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
2557 - ก.พ. 58
• รองประธานกรรมการ ธนาคารวีนาสยาม (เวียดนาม)
เม.ย.54 - ก.พ. 58
• กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำ�กัด
2554 - 2557
• กรรมการ ธนาคารวีนาสยาม (เวียดนาม)
2551 - 2554
• ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำ�กัด
2551 - 2554
• กรรมการ บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำ�กัด
2548 - 2554
• กรรมการ บริษัท ทริส เรตติ้ง จำ�กัด
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นายวอน นิเจล ริกเตอร์

นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง

อายุ 62 ปี

อายุ 73 ปี

กรรมการ
• กรรมการบริหาร

กรรมการอิสระ                    
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 28 ธันวาคม 2550

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม

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

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ย. 60 - ปัจจุบัน
• Director, Velldan Pty Ltd.
พ.ย. 60 - ปัจจุบัน
• Chairman, Ratesetter Australia Pty Ltd.
พ.ย. 60 - ปัจจุบัน
• Advisory, Spriggy, Australia
ต.ค. 60 - ปัจจุบัน
• Director, Gordon District Cricket Club, Sydney, Australia
ต.ค. 60 - ปัจจุบัน
• Advisory, Ernst & Young Australia
พ.ย. 59 - ปัจจุบัน
• Advisory Council Member, Australian Digital Currency and Commerce Association
ก.ค. 59 - ปัจจุบัน
• Advisory Council Member, Humanity in Business
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วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 กันยายน 2547

ประสบการณ์การทำ�งาน

ธ.ค. 59 - พ.ย. 60
• Non Executive Director, Ratesetter Australia Pty Ltd.
ก.ค. 59 - ก.ค. 60
• Advisor, ING Group N.V.
ก.ย. 57 - มิ.ย. 59
• Member, Challengers & Growth Countries Management Team, ING Bank N.V.
ก.ย. 57 - มิ.ย. 59
• Member of Leadership Council, ING Bank N.V.
ส.ค. 55 - มิ.ย. 59
• CEO and Member of the Board, ING Bank (Australia) Limited
ส.ค. 55 - มิ.ย. 59
• Member Council Australian Bankers’ Association
ส.ค. 55 - มิ.ย. 59
• CEO Retail Banking Asia, ING Bank N.V.
ก.พ. 53 - มิ.ย. 59
• Member of the Board of Directors, Member of Risk Committee, Member of Audit
Committee, and Member of Remuneration Committee, ING Bank (Australia) Limited
2557 - มี.ค.58
• Member of Board IT Steering Committee, ING Vysya Bank Ltd. India
มิ.ย. 52 - มี.ค. 58
• Member of Corporate Governance Committee, Member of Audit Committee, Member
of Board Credit Committee, Chairman of Risk Management and Review Committee,
and Member of Remuneration Committee, ING Vysya Bank Ltd. India
มี.ค. 55 - ก.ย. 57
• Member of Retail Banking International Management Team and Member of Senior
Leadership Team, ING Group N.V.
2543 - ก.ค. 57
• Member of Management Council, ING Group N.V.
ก.พ. 54 - มี.ค. 56
• Non Executive Director and Member of Strategy Committee, KB Financial Group
ม.ค. 53 - ก.ค. 55
• CEO, ING Banking Asia

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม
•
•
•
•

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

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2556 - ปัจจุบัน
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
มิ.ย. 52 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์ จำ�กัด และบริษัทย่อย 3 แห่ง ดังนี้
• กรรมการ บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท โอเชียนนิคแคนเนอรี่ จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท เคเอฟฟู้ดส์ จำ�กัด
2535 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท ทิวาธาร จำ�กัด

ประสบการณ์การทำ�งาน

พ.ย. 55 - มิ.ย. 59
• กรรมการ บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำ�กัด
2548 - มิ.ย. 59
• กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)
เม.ย. 56 - เม.ย. 57
• กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มหาชน)
2540 - 2547
• Partner, Linklaters LLP., London
2540 - 2546
• Managing Partner, บริษัท ลิ้งเลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด

คณะกรรมการ
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นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์

นายปิติ ตัณฑเกษม

อายุ 58 ปี

อายุ 47 ปี

กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• กรรมการบริหาร
• กรรมการสินเชื่อ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 12 กุมภาพันธ์ 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม
•
•
•
•
•
•

ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ Oklahoma State University, USA
ปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน Oklahoma State University, USA
หลักสูตรการบริหารการจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
หลักสูตรผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงระดับสูง บริษัท กริดทีมเวิร์ค จำ�กัด
Ethical Leadership Program, Advanced Audit Committee Program,
Boards that Make a Difference, Role of the Chairman Program, Director Certification
Program และ Director Associate Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 มกราคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม

• ปริญญาเอก สาขาการบริหารกลยุทธ์ โครงการความร่วมมือ ระหว่าง University of Nebraska
at Lincoln สหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและอสังหาริมทรัพย์
Kenan – Flagler Business School, University of North Carolina at Chapel Hill 		
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน
• Chartered Financial Analyst CFA Institute
• Financial Derivatives, EuroMoney Training
• Executive Education: Building Leading Customer-Centric Organization
• Director Certification Program, Boards that Make a Difference,
และ Anti-Corruption for Executive Program, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ก.ค. 58 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ก.ค. 60 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำ�กัด
ก.ค. 60 - ปัจจุบัน
• กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ม.ค. 59 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
มิ.ย. 55 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท พี ดับบลิว คอนซัลแตนท์ จำ�กัด

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ก.ย. 58 - ปัจจุบัน
• คณะทำ�งานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน DIGITAL ECONOMY สำ�นักงานเลขานุการ
คณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน ภาคเอกชน (กกร.)
เม.ย. 52 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำ�กัด
ส.ค. 39 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท ติยณา จำ�กัด

ประสบการณ์การทำ�งาน

ธ.ค. 59 - มิ.ย. 60
• ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ม.ค. 57 - ธ.ค. 59
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีเอ็มบี จำ�กัด
เม.ย. 55 - ธ.ค. 59
• ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เอสซีเอ็มบี จำ�กัด
ส.ค. 58 - ก.ค. 59
• ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ค. 57 - มิ.ย. 58
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน)
ก.ย. 57 - ม.ค. 58
• ประธานคณะทำ�งานกำ�กับและติดตามการบริหารงาน NPL
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
พ.ย. 57 - ธ.ค. 57
• กรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการบริหารหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่ไม่มีหลักประกัน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ก.ค. 54 - พ.ค. 57
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา
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ต.ค. 57 - เม.ย. 60
• กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
พ.ค. 60 - ธ.ค. 60
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
พ.ย. 51 - เม.ย. 60
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
ต.ค. 59 - มิ.ย. 60
• คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) (เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงิน
และงบประมาณ) สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
มิ.ย. 59 - มิ.ย. 60
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (ด้านจิตวิทยาองค์กร)
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
เม.ย. 60 - พ.ค. 60
• ประธานอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการด้านการเงินและการบัญชี การรถไฟแห่งประเทศไทย
ก.พ. 60 - พ.ค. 60
• กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ธ.ค. 59 - เม.ย. 60
• ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหาร สำ�นักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
มิ.ย. 57 - พ.ค. 59
• อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
เม.ย. 54 - เม.ย. 58
• กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด และ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำ�กัด

ประสบการณ์การทำ�งาน

เม.ย. 60 - ธ.ค. 60
• กรรมการสรรหา บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
เม.ย. 58 - ธ.ค. 60
• กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
ต.ค. 57 - ธ.ค. 60
• กรรมการอิสระ บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
ก.ย. 59 - เม.ย. 60
• ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุ: นายปิติ ตัณฑเกษม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน นายบุญทักษ์ หวังเจริญ (ดำ�รงตำ�แหน่งถึง 31 ธันวาคม 2560) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

คณะกรรมการ
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คณะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายฟรานซิสคัช
เจอราดัซ โรเคิช

นางสาวเทียนทิพย์
นาราช

อายุ 50 ปี

อายุ 47 ปี

นายเสนธิป
ศรี ไพพรรณ
อายุ 46 ปี

อายุ 41 ปี

อายุ 44 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านปฏิบัติการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลูกค้าธุรกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลูกค้าเอสเอ็มอี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลูกค้ารายย่อย

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

นายปิติ
ตัณฑเกษม

นายลอเรนโซ
ทัสซาน-บัสซัท

อายุ 47 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาเอก สาขาการบริหารกลยุทธ์
โครงการความร่วมมือ ระหว่าง University
of Nebraska at Lincoln สหรัฐอเมริกา
และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการเงินและอสังหาริมทรัพย์
Kenan – Flagler Business School,
University of North Carolina
at Chapel Hill สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาอุตสาหการ,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำ�งาน

• มกราคม 2561 – ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
• พฤษภาคม 2560 – ธันวาคม 2560
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
• 2551 – เมษายน 2560
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
• 2550 – 2551
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประสบการณ์ทำ�งาน

• 2556 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (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

• กรรมการสินเชื่อ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง

• Master of Business Administration
• Master of Business Administration
(MBA), Business Administration,
(MBA), University of North Carolina
University of Michigan, USA
at Chapel Hill, USA
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์
• Master of Science, Computer
Information Systems มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาตรบัณฑิต
ประสบการณ์ท�ำ งาน
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 2560 – ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าเอสเอ็มอี
ประสบการณ์ทำ�งาน
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
• 2560 - ปัจจุบัน
• 2557 – 2560
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ
SVP (Deputy CFO-Treasury)
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
• 2555 – 2560
•
2551 – 2557
กรรมการผู้จัดการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าบรรษัทธุรกิจ
S Ventures Co.,Ltd.
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
• 2550 – 2560
•
2544 – 2551
กรรมการผู้จัดการ
รองผู้อำ�นวยการฝ่าย Global Business
Business Navigator Consulting
acquisition and Sales Management,
• 2548 – 2549
ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
Senior Consultant

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประสบการณ์ทำ�งาน
• 2558 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านบริหารความเสี่ยง
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
• 2555 - 2558
Head of Risk Management
& Corporate Improvement,
ING Group: Bank of Beijing,
China
• 2554 - 2555
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
บริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
• 2551 - 2554
ผู้อำ�นวยการอาวุโส
Deputy Head of Retail & SME
Credit, Head of SME Credit
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)

นายโรนัลด์
บาร์ท ฮูชแมน

• Master Degree in Law,
Business Law and Civil Law,
University of Leiden,
The Netherlands

ประสบการณ์ทำ�งาน

• 2558 – ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
• 2553 – 2558
CEO, ING Austria
• 2556 - 2557
Programme Executive
Cybercrime Resilience,
ING Bank N.V., Amsterdam,
The Netherlands
• 2549 – 2553
Director of Payments,
ING Retail Netherlands

Bain & Company (Southeast Asia)
• 2545 – 2548
กรรมการผู้จัดการ
Business Navigator Consulting

หมายเหตุ:
- นายปติ ตัณฑเกษม ดํารงตําแหนง ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ประธานเจาหนาที่บริหาร มีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561
- นายแอนดรูว เคนท แจน หัวหนาเจาหนาที่บริหารบริหารเงิน ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง รักษาการประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน อีกตําแหนงหนึ่ง มีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561
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ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560
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เจ้าหน้าที่บริหาร
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย

ดร. เบญจรงค์ สุวรรณคีรี

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์องค์กร

นาย มักซิมิเลียน เฮ็มเพล

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริการลูกค้าสัมพันธ์

นาง พัตราภรณ์ สิโรดม

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล

น.ส. ชมภูนุช ปฐมพร

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสาขา

ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบรรษัทภิบาล

นาย ยืนยง ทรงศิริเดช

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารการปฏิบัติการและประสิทธิภาพธุรกิจสาขา

นาง กาญจนา โรจวทัญญู

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร

นาง มารี แรมลี

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจรายย่อย

นาย จเร เจียรธนะกานนท์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ
นาย อเล็กซานเดอร์ นนท์ แลงเฟลด์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกรรมระหว่างประเทศ

นาย ชวมนต์ วินิจตรงจิตร

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกรรมธนาคาร

นาย รัชกร ชยาภิรัต

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศ

นาย ภัทรวุฒิ ทรัพย์ ไสวผล

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจประกัน

นาง วรานิช อุชชิน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริการลูกค้าธุรกิจและบริหารช่องทางการค้า

นาง กิดาการ ชัฏสุวรรณ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์กองทุนรวม

นาย ณัฐพล สุขุม

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้าธุรกิจ

นาย มาแตง แวน เคอเลน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร Digital Channels and User Experience

นาง พาจนา รุจิเรข

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ

นาย สุทธิชัย ถิรานุชิต

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ

นาย ยัน โดดิออน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความเสี่ยงสินเชื่อเชิงกลยุทธ์

นาย เอกณัติ เกียรตินภาสินธุ์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่

นาย วรบูรณ์ ชินวัฒนกิจ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความเสี่ยงด้านตลาด

นาย วีระชัย อมรรัตน์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจทหารและลูกค้าองค์กรรัฐ

นาย ประวินทร์ คุโรวาท

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร

นาย วิกรานต์ ปวโรจน์กิจ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจและวาณิชธนกิจ

นาย วรุณ กาญจนภู

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกำ�กับการปฏิบัติงาน

นาย ยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารวาณิชธนกิจ

นาง สุวรรณี แคม

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกฎหมาย

นาย ศรัณย์ ภู่พัฒน์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจตลาดเงิน

น.ส. สุปรียา พิพัฒน์มโนมัย

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

น.ส. บุษรัตน์ เบญจรงคกุล

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดธุรกิจตลาดเงิน

นาย สุนทร รักพาณิชย์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาสินเชื่อธุรกิจ

นาย พีรพงศ์ นิธิไกรวุฒิ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ

ดร. กฤชวัฒน์ นพสันเทียะ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กและลูกค้ารายย่อย

นาง ฉันทชื่น ขาวมะลิ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ

นาง เฉิดประภา ฉลาดสุนทรวาที

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารพัฒนาสินทรัพย์

นาย ฐณะวัฒน์ วีระชยาภรณ์กุล

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ

นาย ชีวิน ปรางค์ชัยกุล

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารนโยบายและควบคุมความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

นาย ระบิล พรพัฒน์กุล

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารคุณภาพและติดตามกลุ่มสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าเอสเอ็มอี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง

น.ส. สุกัญญา ตรีเสน่ห์จิต

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก

นาย จักรพันธ์ จารุธีรศานต์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก

นาง รัตนา อรรคฉายศรี

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการและบริการ

นาย ชัยยุทธ ชุณหะชา

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารการขายและเพิ่มมูลค่าธุรกิจลูกค้าเอสเอ็มอี

นาย จอนท์ เจมส์ แม็คลีรี่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารควบคุมงานปฏิบัติการ

นาง พรรณวลัย อินทราพิเชฐ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ

นาย สุทธิกานต์ รุ่งศรีทอง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

นาย มนตรี ถิรศักดิ์ธนา

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสถาปัตยกรรมองค์กรและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ

นาย พร้อมพงษ์ พัฒนธีระเดช

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารกลุ่มลูกค้าบุคคลระดับกลาง

น.ส. ศันสนีย์ ปางมณี

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารกลุ่มลูกค้าธนบดีและธนบดีธนกิจ

น.ส. อาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน

น.ส. มิ่งขวัญ พัฒนวงศ์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารส่งเสริมการตลาดลูกค้าบุคคล

น.ส. แวววลัย วัฒนา

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารควบคุมทางการเงิน

น.ส. วราณี วรรณรัตน์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารพัฒนาช่องทางการบริการธนาคาร

นาย แอนดรูว์ เคนท์ แจน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

หมายเหตุ: นายแอนดรูว เคนท แจน ไดรับการแตงตั้งใหดำ�รงตำ�แหนง รักษาการประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน อีกตำ�แหนงหนึ่ง มีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561
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โครงสร้างองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการสินเชื่อ

คณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตรวจสอบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลูกค้ารายย่อย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลูกค้าเอสเอ็มอี

ธุรกิจสาขา

บริหารความสัมพันธ์
ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก 1-2

บริหารกลุ่มลูกค้าธนบดี
และธนบดีธนกิจ

บริหารการขายและเพิ่มมูลค่า
ธุรกิจลูกค้าเอสเอ็มอี

บริหารกลุ่มลูกค้าบุคคล
ระดับกลาง

บริหารกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอี

ส่งเสริมการตลาดลูกค้าบุคคล

บริหารผลิตภัณฑ์ และ
Portfolio ธุรกิจเอสเอ็มอี

ผลิตภัณฑ์ธุรกิจรายย่อย

บริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ

Digital Channels and
User Experience

บริหารคุณภาพบริการเอสเอ็มอี

พัฒนาช่องทาง
การบริการธนาคาร

บริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการธุรกิจ - CSBO

บริการลูกค้าสัมพันธ์
บริหารโครงการ
ระบบลูกค้าสัมพันธ์
บริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการธุรกิจ - CRBO

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลูกค้าธุรกิจ

บริหารกลุ่มลูกค้าธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ
และวาณิชธนกิจ

บริหารความสัมพันธ์
ลูกค้าธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ
วาณิชธนกิจ

บริหารความสัมพันธ์
ลูกค้าธุรกิจ 1-2

บริหารคุณภาพสินเชื่อ
และจัดการองค์ความรู้

บริหารความสัมพันธ์
ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ 1-2

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเครือข่ายธุรกิจ

กลยุทธ์องค์กร
ทรัพยากรบุคคล
บรรษัทภิบาล
สื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

บริหารความสัมพันธ์
ลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่
บริหารความสัมพันธ์
ลูกค้าธุรกิจทหารและลูกค้าองค์กรรัฐ

ธุรกรรมระหว่างประเทศ
ธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศ

บริหารความสัมพันธ์
ลูกค้าธุรกิจสถาบันการเงิน
บริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการธุรกิจ - CWBO

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านการเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านปฏิบัติการ

บริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

ควบคุมทางการเงิน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน

ปฏิบัติการและบริการ

บริหารเงิน

ควบคุมด้านปฏิบัติการ

ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

Operational Excellence

บริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการธุรกิจ
CEO/CFO/CRO

บริหารทรัพยากรอาคาร

พิจารณาสินเชื่อธุรกิจ
พิจารณาสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก
และลูกค้ารายย่อย
พัฒนาสินทรัพย์
บริหารนโยบายและควบคุม
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
บริหารคุณภาพและติดตาม
กลุ่มสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก

บริหารความเสี่ยงด้านตลาด

ติดตามหนี้รายย่อย

บริหารความเสี่ยงสินเชื่อ
เชิงกลยุทธ์
บริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการองค์กร

ธุรกิจตลาดเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ
ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
ระบบบริหารเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

กฎหมาย

บริการลูกค้าธุรกิจ
และบริหารช่องทางการค้า

กำ�กับการปฏิบัติงาน*
ควบคุมผลิตภัณฑ์

*รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
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ภาวะเศรษฐกิจไทย
และธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2560

ปี 2560 เป็นปีที่เศรษฐกิจไทยยังอยู่บนเส้นทางการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ด้วยแรงขับเคลื่อนของเกือบทุกองค์ประกอบเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้น โดยเฉพาะภาคส่งออกที่ได้แรงหนุนจาก
การฟืน้ ตัวของการค้าโลกและเศรษฐกิจประเทศคูค่ า้ ทีด่ ตี อ่ เนือ่ ง ทำ�ให้ทงั้ ปี 2560 มูลค่าส่งออกในรูปดอลลาร์สหรัฐขยายตัวได้ถงึ ร้อยละ 10 โดยเป็นการเติบโตทัง้ ในมิตขิ องสินค้าและ
ตลาดส่งออก เช่นเดียวกับภาคการท่องเทีย่ วทีเ่ ติบโตแข็งแกร่งสะท้อนจากนักท่องเทีย่ วต่างชาติมจี �ำ นวนสูงถึง 35.4 ล้านคน ซึง่ เป็นการขยายตัวในเกือบทุกสัญชาติโดยเฉพาะตลาด
นักท่องเทีย่ วจีน สำ�หรับกิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศมีทศิ ทางดีขนึ้ เช่นกันโดยการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนือ่ ง หนุนด้วยการปรับตัวดีขนึ้ ของภาคการผลิตเพือ่ การส่งออก
และการท่องเที่ยว ในด้านการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในส่วนของภาคการผลิตสอดคล้องกับการเติบโตของภาคการส่งออกและการลดลงของกำ�ลังการผลิตส่วนเกินในหลาย
อุตสาหกรรม แต่การลงทุนในสิ่งก่อสร้างยังคงลดลง ทำ�ให้ภาพรวมการลงทุนภาคเอกชนยังคงขยายตัวในระดับต่ำ� ขณะที่การลงทุนภาครัฐมีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจแผ่วลง
จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลจากการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ต่ำ�กว่าเป้าหมายและการปรับตัวด้านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ทั้งนี้ จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีโมเมนตัมเติบโตดี
ทำ�ให้เศรษฐกิจในปี 2560 ขยายตัวได้ร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับขยายตัวร้อยละ 3.3 ในปี 2559

แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2561

TMB Analytics คาดเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวดีตอ่ เนือ่ งทีร่ อ้ ยละ 4.2 สอดคล้องกับการฟืน้ ตัวอย่างแข็งแกร่งของเศรษฐกิจโลกและแรงส่งทีส่ งู ขึน้ ของเศรษฐกิจไทยในปีกอ่ น
หน้า ในส่วนของเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวผลักดันการส่งออกของไทยให้ขยายตัวได้ร้อยละ 4.8 และเป็นผลดีต่อการท่องเที่ยวให้มีแนวโน้มสดใสต่อเนื่อง สำ�หรับเครื่องยนต์เศรษฐกิจ
ด้านอื่นๆ โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึ้นจากปัจจัยหนุนทั้งการส่งออกที่สดใสและการลงทุนภาครัฐซึ่งในปีนี้คาดว่าจะเห็นเม็ดเงินลงทุนมากขึ้นจาก
งบลงทุนภาครัฐทีส่ งู ขึน้ กว่าหลายๆ ปีทผี่ า่ นมา และส่วนของเมกะโปรเจกต์ทสี่ นับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) รวมแล้วกว่า 1 ล้านล้านบาท สอดคล้อง
กับการปรับดีขนึ้ ของความเชือ่ มัน่ ภาคธุรกิจภายใต้บรรยากาศการลงทุนทีด่ ขี นึ้ และเสถียรภาพการเมืองในประเทศ ด้านตลาดการเงิน คาดว่าอัตราดอกเบีย้ นโยบายมีแนวโน้มปรับ
สูงขึ้นจากร้อยละ 1.5 เป็นร้อยละ 1.75- 2.0 ณ สิ้นปี สอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและทิศทางการดำ�เนินนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลัก ขณะที่ เงินบาทมี
แนวโน้มแข็งค่าต่อเนือ่ งสอดคล้องกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยทีป่ รับดีขน้ึ ต่อเนือ่ งและกระแสเงินทุนไหลเข้ามาในภูมภิ าค โดยมีแนวโน้มเคลือ่ นไหวในช่วง 31.50-32.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2561
2560
2561 (คาดการณ์)
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ที่มา : สศช. กระทรวงพาณิชย์ และ TMB Analytics
(.) แสดงสัดส่วนต่อ GDP ในปี 2560

สําหรับบทวิเคราะหทางเศรษฐกิจและอุตสาหกกรรมของ TMB Analytics สามารถอานเพิ่มเติมไดที่ www.tmbbank.com/analytics
หรือสแกน QR Code
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ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

ภาวะเศรษฐกิจไทยและธุรกิจธนาคารพาณิชย์
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ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ปี 2560

ผลการดำ�เนินงานของธนาคารพาณิชย์ในปี 2560 กลับมาขยายตัวในอัตราทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยความต้องการสินเชือ่ เพิม่ ขึน้ ในอัตราทีน่ อ้ ยกว่าอัตราการเพิม่ ของเงินฝาก ทำ�ให้อตั ราส่วน
สินเชื่อต่อเงินฝาก ลดลงเล็กน้อยเป็นร้อยละ 96.3 จากร้อยละ 96.9 ของปี 2559 ส่งผลให้สภาพคล่อง ณ สิ้นปีอยู่ที่ 3.4 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ระดับ 3.1 ล้านล้านบาท
ในส่วนของสินทรัพย์รวมของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศนั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 เป็น 16.6 ล้านล้านบาท

สำ�หรับเงินฝากปรับตัวดีขนึ้ ตามความความต้องการของสินเชือ่ ทีเ่ พิม่ มากขึน้ ทำ�ให้ธนาคารพาณิชย์มกี ารแข่งขันเรือ่ งระดมเงินฝากมากขึน้ ได้ อาจเห็นการปรับอัตราดอกเบีย้ เงินฝาก
ประจำ�พิเศษเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีนี้ อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ�เนื่องจากราคาน้ำ�มันดิบที่ปรับลดลงมาเป็นอย่างมากอาจทำ�ให้ทิศทางของนโยบายการเงิน
ยังผ่อนคลายต่อเนื่อง ซึ่งในที่สุดสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์อาจตึงตัวขึ้นเล็กน้อยจากผลของการขยายตัวของสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเงินฝาก

ปี 2560 ธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบมีปริมาณสินเชื่อทั้งสิ้น 12.5 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2559 ร้อยละ 4.4 ซึ่งกลับมาขยายตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้นหลังจากชะลอตัวมา 4 ปี
ติดต่อกัน ปัจจัยหลักมาจากการกลับมาฟืน้ ตัวของสินเชือ่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ทีก่ ลับมาฟืน้ ตัวทีร่ อ้ ยละ 5.7 จากอุตสาหกรรมภาคการผลิต ธุรกิจก่อสร้างและ
อสังหาริมทรัพย์เป็นสำ�คัญ ดังจะเห็นได้จากสัญญาณการฟืน้ ตัวของภาคส่งออกและดัชนีความเชือ่ มัน่ ภาคธุรกิจ ในขณะทีส่ นิ เชือ่ ธุรกิจขนาดใหญ่เติบโตในระดับต่�ำ เพียงร้อยละ 0.2
จากการชำ�ระหนี้คืนและเปลี่ยนไประดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้และตราสารทุนมากขึ้นจากประโยชน์ของดอกเบี้ยต่ำ� สินเชื่ออุปโภคบริโภคขยายตัวร้อยละ 6.1 ปรับตัวดีขึ้นจาก
ปีทแี่ ล้วจากสินเชือ่ รถยนต์ซงึ่ ปรับตัวดีขนึ้ จากผลของการสิน้ สุดมาตรการรถคันแรก สินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยชะลอตัวลงจากผลของความต้องการซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยลดลงและปริมาณสต็อก
คงค้างของที่อยู่อาศัยที่ยังคงอยุ่ในระดับสูง ส่งผลให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเติบโตชะลอตัวลงมาอยู่ที่ร้อยละ 5.5 จากเดิมที่เคยอยู่ที่ร้อยละ 7 ในปีก่อนหน้า

ในส่วนของแนวโน้มการแข่งขันทางธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในปี 2561 จะเห็นภาพหลักๆ ดังต่อไปนี้
1. ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
ธนาคารจะมีการลงทุนในระบบดิจิทัลมากขึ้นทั้งในส่วนของระบบเทคโนโลยีและบุคลากร เนื่องจากเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย รวดเร็วและต้นทุนในการดำ�เนินงาน
ต่�ำ กว่าเมือ่ เทียบกับช่องทางอืน่ ซึง่ การปรับเปลีย่ นไปเป็นช่องทางดิจทิ ลั จะช่วยให้ธนาคารพลิกโฉมรูปแบบการทำ�ธุรกิจโดยเน้นประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience)
มากขึ้น ตลอดจนสามารถใช้ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจทำ�ธุรกรรมของลูกค้า (Customer Journey) ซึ่งจะมีขนาดใหญ่มหาศาล (Big Data) ขึ้นมาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์
(Analytics) ในการวางกลยุทธ์และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพือ่ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุดหรือสามารถบริหารความเสีย่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ เพือ่ ที่
จะรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ทกุ เมือ่ นอกจากนัน้ แล้ว โดยในปีนจี้ ะเห็นการปรับเปลีย่ นรูปแบบโครงสร้างองค์กรของธนาคารให้สอดรับกับการแข่งขันด้าน
ดิจิทัล โดยเน้นความคล่องตัวและฉับไว (Agile) ในการส่งมอบความต้องการให้กับลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น

สำ�หรับอัตราดอกเบีย้ เงินให้สนิ เชือ่ (MLR) ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่งแรกลดลง 6 basis points จากร้อยละ 6.26 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 6.20 ถึงแม้วา่ ดอกเบีย้ นโยบาย
ยังคงอยู่ที่ร้อยละ 1.50 ซึ่งธนาคารพาณิชย์เกือบทุกแห่งประกาศลดดอกเบี้ยเพื่อแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้าจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา จึงส่งผลให้
ส่วนต่างระหว่าง MLR กับดอกเบี้ยฝากประจำ� 12 เดือน (Spread) ลดลงเป็น 480 basis points
ปี 2560 เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบมีปริมาณทั้งสิ้น 13 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2559 ร้อยละ 5 ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
แต่ขยายตัวได้ดีกว่าสินเชื่อเพียงเล็กน้อย สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ำ� ทำ�ให้สัดส่วนบัญชีเงินฝากประจำ�ร้อยละลดลงเหลือเพียงร้อยละ 38 จากเดิมที่ในปีที่แล้ว
อยู่ที่ร้อยละ 40 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ทั้ง 4 แห่งยังคงที่ตามอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ยกเว้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำ� 6 เดือน และ12 เดือนที่ลดลง
เล็กน้อยสะท้อนภาพการบริหารต้นทุนเงินฝากของธนาคารภายใต้สภาวะดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ำ�
NPL ของธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้นปี 2560 อยู่ที่ 429 พันล้านบาท (Gross NPL) เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2559 จำ�นวน 43 พันล้านบาท โดยสัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวม (NPL Ratio)
อยูท่ รี่ อ้ ยละ 2.91 เพิม่ ขึน้ 8 basis points ซึง่ เป็นผลจากสินเชือ่ SME ทีม่ แี นวโน้มคุณภาพสินเชือ่ ยังด้อยลงอย่างต่อเนือ่ ง โดย NPL Ratio อยูท่ รี่ อ้ ยละ 4.4 โดยเฉพาะในกลุม่ ธุรกิจ
การค้าและการพาณิชย์จากกำ�ลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังชะลอตัวอยู่ ในขณะที่สินเชื่ออุปโภคบริโภคมี NPL Ratio อยู่ที่ร้อยละ 2.7 จากคุณภาพสินเชื่อบ้านและที่อยู่อาศัยด้อยลง
110 basis points อยู่ที่ร้อยละ 3.2 จากการชะลอตัวของการบริโภคภาคเอกชนและการลดลงของความต้องการซื้อที่อยู่อาศัย
ในปี 2560 ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีกำ�ไรสุทธิรวม 174 พันล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 14 พันล้านบาท หรือร้อยละ 7 จากการตั้งสำ�รองเพิ่มขึ้นกว่า
ร้อยละ 18 เพื่อรองรับการด้อยลงของคุณภาพสินเชื่อตามแนวโน้มของ NPL ที่ปรับตัวสูงขึ้นในปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม รายได้ดอกเบีย้ ยังเติบโตได้เล็กน้อยถึงแม้อตั ราดอกเบีย้ ให้สนิ เชือ่ ได้ปรับลดลงในช่วงต้นไตรมาสที่ 2 ของปี ธนาคารพาณิชย์ ได้บริหารต้นทุนดอกเบีย้ ได้ดขี นึ้ จนทำ�ให้
ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ ลดลงไปกว่าร้อยละ 4 ส่งผลให้รายได้ดอกเบีย้ สุทธิเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3 ในส่วนรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ เพิม่ สุทธิปรับดีขนึ้ ร้อยละ 3 จากรายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการ
ยังคงเติบโตอยู่ ขับเคลื่อนโดยค่านายหน้าการทำ�ประกันภัยผ่านธนาคาร (Bancassurance) และกองทุนรวม

แนวโน้มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ปี 2561

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในปี 2561 คาดว่าจะมีทศิ ทางการดำ�เนินงานทีด่ ขี นึ้ ตามการปรับดีขนึ้ ของภาวะเศรษฐกิจจากการฟืน้ ตัวของภาครัฐและเอกชน มาตรการทีร่ ฐั บาลพยายาม
ส่งเสริมเริ่มจะเห็นผล ได้แก่ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ เป็นผลดีกบั อุตสาหกรรมตลอดจนสายการผลิต (Supply Chain) ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยอุตสาหกรรมทีจ่ ะได้รบั อานิสงส์
จากมาตรการฯ ได้แก่ อุตสาหกรรมรับเหมาและวัสดุกอ่ สร้าง และนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) เพือ่ กระตุน้
การลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมทีใ่ ช้เทคโนโลยีขนั้ สูง จะทำ�ให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมการบิน การผลิตและโลจิสติกส์ นอกจากนัน้ การเติบโตของการท่องเทีย่ วตาม
แนวโน้มการเข้ามาของจำ�นวนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังส่งผลดีให้กับอุตสาหกรรมบริการและค้าปลีกซึ่งจะได้รับการจับจ่ายใช้สอยที่เพิ่มขึ้น
คุณภาพสินเชื่อในปีนี้จะทยอยปรับตัวดีขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวดีขึ้นของภาคส่งออก การลงทุน โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้า SME ในขณะที่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
โภคภัณฑ์มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น เช่น ค้าส่งสินค้าเกษตร เป็นต้น ทั้งนี้ การกำ�ลังซื้อของผู้บริโภคที่กลับมาจะทำ�ให้ธุรกิจ SME กลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้ง
ในส่วนของสินเชื่ออุปโภคบริโภค สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลน่าจะกลับมาเติบโตได้อีกครั้งในปีนี้ ด้วยผลจากราคาสินค้าเกษตรที่ทยอยกลับมาจะทำ�ให้กำ�ลังซื้อของ
คนในระดับภูมภิ าคกลับมาอีกครัง้ ในส่วนของสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยน่าจะกลับมาฟืน้ ตัวได้บา้ ง จากการขยายตัวของเส้นทางคมนาคม ทัง้ ในส่วนของรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ และ
มอเตอร์เวย์ ทีเ่ ชือ่ มโยงภูมภิ าคเข้าด้วยกัน นอกจากนัน้ แล้ว การก่อสร้างรถไฟฟ้าภายในกรุงเทพและปริมณฑลจะช่วยดึงความต้องการอสังหาริมทรัพย์ตามแนวรถไฟฟ้ากลับมาได้
นอกจากนัน้ แล้ว ในปีทผี่ า่ นมาผูป้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์ ได้ชะลอการเปิดโครงการใหม่เพือ่ ดูสถานการณ์ ดังนัน้ สต็อกของบ้านและคอนโดได้ทยอยลดลงไปบางส่วนเพือ่ ดูทศิ ทาง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในปีนี้ ทั้งนี้ คุณภาพสินเชื่อที่อยู่อาศัยอาจจะต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เกิดจากปี 2559 ที่รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์
จากรัฐบาลส่งผลให้มีผู้กู้จำ�นวนมากเข้ามา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่เพิ่งเริ่มทำ�งานใหม่และยังไม่เคยผ่อนชำ�ระมาก่อน ดังนั้น อาจมีอัตราการผิดนัดชำ�ระมากขึ้นกว่าเดิม
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ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

2. National e-Payment
เป็นแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศในเรือ่ งการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานระบบการชำ�ระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ พัฒนาระบบการชำ�ระเงินของไทยเข้าสู่
สังคมดิจิตอล (Cashless Society) โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคการเงินเข้ามาร่วมกำ�หนดยุทธศาสตร์นี้โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการชำ�ระเงินทั้ง
ระบบ สร้างรากฐานของระบบธนาคารพาณิชย์เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนโฉมภาคการเงินครั้งสำ�คัญในประวัติศาสตร์ ซึ่งในปีนี้ ระบบ Request to Pay และ
Dynamic QR Payment จะช่วยทำ�ให้ผู้บริโภคสามารถใช้ธุรกรรมทางการเงินได้สะดวกขึ้น ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากลูกค้าต่อรายลดลง และรัฐบาลสามารถขยายฐานภาษีได้
มากขึ้น ซึ่งปัจจัยหลักที่จะผลักดันให้ e-Payment เติบโต นั่นคือ การเกิดขึ้นของ e-Commerce ซึ่งขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับการดำ�เนินชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง
โดยเน้นความรวดเร็วและสะดวกสบายมากขึ้น ดังนั้น การชำ�ระเงินผ่าน e-Payment นอกจากจะส่งผลให้ทำ�ธุรกรรมทางการเงินให้สะดวกและรวดเร็วแล้ว ยังช่วยให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นอีกด้วย
3. Fintech
Fintech ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปีที่ผ่านมา เช่น การโอนเงินและชำ�ระเงิน การลงทุน และประกันภัย เป็นต้น ซึ่งปัจจัยที่ผลักดันให้ Fintech เติบโตได้เร็วนั้นมาจากตอบสนอง
ความต้องการทางการเงินทัง้ ภาคธุรกิจและบุคคล ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับต้นทุนด้านการดำ�เนินกิจการทีถ่ กู ลงมากกว่าสถาบันการเงิน
ดั้งเดิมโดยอาศัยการระดมทุนผ่าน Venture Capital ทำ�ให้ Fintech สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยเหตุนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้จัดตั้งศูนย์ทดสอบเพื่อสร้างนวัตกรรม Fintech หรือเรียกว่า
Regulatory Sandbox ขึน้ มา เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการทางการเงิน โดยให้ทดลองบริการกับผูบ้ ริโภคจริง และจำ�กัดความเสีย่ ง
ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำ�เสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ต่อผู้บริโภค และนำ�ไปสู่การพิจารณากำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลที่เหมาะสมอีกด้วย ซึ่งในปีนี้น่าจะมี Fintech รูปแบบอื่นๆ เข้ามา
มากขึ้น เช่น การให้สินเชื่อระหว่างกัน (Peer-to-Peer Lending) และ การให้บริการการลงทุน Robo-Advisor หรือการระดมทุนผ่าน ICO (Initial Coin Offering)
4. Trade Finance
จากแนวโน้มการนำ�เข้าส่งออกเติบโตอย่างต่อเนื่องจะดันให้ธุรกรรม Trade Finance สูงขึ้น โดยธนาคารจะแข่งขันผลิตภัณฑ์ใหม่และจะสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมให้กับธนาคารได้
มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตลาดลูกค้ากลุม่ SME เนือ่ งจากมีโอกาสทางธุรกรรมการค้าการลงทุนระหว่างกันในภูมภิ าคอาเซียนมากขึน้ โดยเฉพาะการค้าชายแดนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ นอกจากนั้น ธนาคารกลางทั้ง 10 แห่งของอาเซียนได้จัดทำ�หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลบริการทางการเงินสำ�หรับธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมและการให้บริการของสถาบันการเงินในภูมิภาคที่เกี่ยวกับธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศมีความโปร่งใส สามารถเปรียบเทียบเพื่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการได้
จึงเป็นโอกาสของธนาคารที่จะขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
5. การเชื่อมโยงระดับภูมิภาค
การร่วมมือในลักษณะพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคารภายในอาเซียน รวมทั้งธนาคารของจีนและญี่ปุ่นจะมีมากขึ้นเป็นลำ�ดับ เนื่องจากแต่ละประเทศยังระมัดระวังการเปิดเสรี
ทางการเงิน ดังนั้น การที่ธนาคารจากต่างประเทศจะเข้าไปตั้งสาขาใหม่หรือรวมกิจการเป็นสิ่งที่ทำ�ได้ไม่ง่าย การตั้ง Qualified ASEAN Banks (QABs) กับประเทศเป้าหมายจะ
เพิ่มจำ�นวนธนาคารพาณิชย์ ไทยที่ออกไปทำ�ธุรกิจในภูมิภาคและจำ�นวนธนาคารพาณิชย์จากภูมิภาคที่จะเข้ามาท้าธุรกิจในประเทศ ซึ่งจะทำ�ให้เกิดบริการทางการเงินที่อำ�นวย
ความสะดวกในการทำ�ธุรกรรมการค้าและการลงทุนเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจมากขึ้นตามไปด้วย
6. e-Marketplace Platform
ในปี 2561 จะได้เห็นการเปลี่ยนรูปแบบการทำ�ธุรกิจของธนาคารและสถาบันการเงินหลายๆ แห่ง จากเดิมที่เป็นตัวกลางทางการเงิน (Financial Intermediary) เป็นตัวกลางในการ
แลกเปลี่ยนสิ่งของ (Marketplace) ตามพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำ�หนดแนวทางอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ดำ�เนิน
ธุรกิจลักษณะนี้ได้เพื่อเป็นช่องทางการซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงชำ�ระเงินออนไลน์ และสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
ภาวะเศรษฐกิจไทยและธุรกิจธนาคารพาณิชย์
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กลยุทธ์องค์กรและการประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์: การเติบโตของสินเชื่อ
สินเชื่ออุปโภคบริโภค (32%)
สินเชื่อ SME (38%)

อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์: สินเชื่อที่ ไม่ก่อให้เกิดรายได้

สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (30%)
รวม

(หน่วย: %yoy)

สินเชื่ออุปโภคบริโภค
สินเชื่อ SME

จุดมุ่งหมายของแบรนด์

สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
รวม

(หน่วย: %)

4.4

2.9
2.7

6.1
5.7
4.4

1.8

0.2
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

(หน่วย: %)
ประจำ� > 2ปี
ประจำ� 1-2ปี
ประจำ� 6-12เดือน
ประจำ� 3-6เดือน
ประจำ� <3เดือน

2%
5%
16%
8%
9%

2%
5%
16%
6%
9%

กระแสรายวัน
และออมทรัพย์

60%

62%

ปี 2557

เพิ่มจำ�นวนเงินฝากที่มีคุณภาพ

(หน่วย: %)

1.3%

-5pbs
1.23

ปี 2560

-2pbs
1.40 1.38

1.18

0.93

ประจำ� 3 เดือน

ประจำ� 6 เดือน

ประจำ� 12 เดือน

156

169

อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์: โครงสร้างรายได้ค่าธรรมเนียม

189

9%
7%

7%
4%

ใช้เงินทุนและบริหารสภาพคล่องอย่างเหมาะสมที่สุด
30%

ปี 2558

ปี 2559

19%

อื่นๆ

บัตรเครดิต

5%

บัตร ATM บัตรเดบิต
และ Internet Banking

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

12%

บริการโอนเงินและเรียกเก็บเงิน

ปี 2557

สร้างรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอย่างยั่งยืน

(หน่วย: พันล้านบาท)

176

สร้างรากฐานแบรนด์ DNA ของธนาคาร 4 ประการคือ:
• ท้าทายสิ่งที่เป็นอยู่ – เราท้าทายบรรทัดฐานเดิมๆ ของตลาด เพื่อเสนอสิ่งที่ดีกว่าให้กับลูกค้า
• ใส่ใจทุกรายละเอียด – ใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อสามารถนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่คุณภาพดีที่สุดสำ�หรับลูกค้า
• จริงใจ – โปร่งใสและคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นอันดับแรก
• ง่ายและใช้งานได้จริง – ทำ�ให้การใช้บริการทางการเงินเป็นเรื่องง่ายสำ�หรับลูกค้า
ทีเอ็มบีมุ่งเน้นความสำ�คัญในการสร้างความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง ทั้งในระดับบุคคลและระดับชุมชน
(รวมถึงความเข้าใจในระหว่างกลุ่มลูกค้า) ซึ่งจะทำ�ให้ธนาคารสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่
ตรงตามความต้องการของลูกค้า และยังไม่เคยมีในวงการธนาคารไทย
ทีเอ็มบีมุ่งมั่นที่จะเพิ่มฐานเงินฝากที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งบริหารต้นทุนเงินฝากให้ใกล้เคียงกับ
ธนาคารชั้นนำ�ที่เป็นคู่แข่ง
การเพิ่มจำ�นวนเงินฝากคุณภาพจะช่วยให้ธนาคารสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับลูกค้า ขณะเดียวกัน
เงินฝากที่มีคุณภาพยังสามารถแปลงเป็นสินทรัพย์ที่เหมาะสมได้ในภายหลัง ซึ่งทำ�ให้ธนาคารมีผลกำ�ไร
มากยิ่งขึ้น
ทีเอ็มบีให้ความสำ�คัญกับธุรกรรมทางการเงิน เนื่องจากเป็นสิ่งที่สนองตอบความต้องการพื้นฐาน
ด้านธนาคารของลูกค้าทั้งหมด และยังช่วยให้ธนาคารมีความใกล้ชิดกับลูกค้าและเข้าใจลูกค้ามากขึ้น
การมองเห็นการทำ�ธุรกรรมของลูกค้าได้ดีขึ้นจะช่วยให้ธนาคารมีการบริหารสภาพคล่องและ
การบริหารความเสี่ยงที่ดีขึ้น รวมทั้งมีต้นทุนในการกู้ยืม (Funding Cost) ลดลง

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่งแรก
ที่มา: CEIC

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
อัตราการเติบโต (%yoy)
16.7%

สร้างความเป็นเลิศด้านธุรกรรมทางการเงิน

0.50

กระแสรายวัน
และออมทรัพย์

อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์: รายได้ค่าธรรมเนียม
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วิถีทางที่จะบรรลุเป้าหมายทางกลยุทธ์ 7 ประการ
มีความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง

ปี 2560

2559
2560

0.50

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปี 2559

16.7%

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปี 2556

ปี 2558

อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์: อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยแยกตามอายุเงินฝาก

0.93

ปี 2559

15%

ปี 2556

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์: โครงสร้างเงินฝากแยกตามอายุเงินฝาก
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ทีเอ็มบี ให้ลูกค้าสามารถใช้ชีวิตได้เต็มที่ในแบบที่ต้องการ
แบรนด์ของธนาคาร
แบรนด์ของธนาคารทีเอ็มบี "Make THE Difference"

18%

บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

16%

สำ�หรับทีเอ็มบี ความเป็นเลิศด้านธุรกรรมทางการเงิน ยังหมายถึงการให้บริการลูกค้าด้วยวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
การสร้างรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจะส่งผลให้ธนาคารสามารถบริหารเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากใช้เงินทุนเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการปล่อยสินเชื่อ อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
ในสภาวะผันผวนของวัฏจักรธุรกิจ
ทีเอ็มบีมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ ที่จะบรรลุเป้าหมายกำ�ไรสุทธิตามความคาดหวังของนักลงทุน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ธนาคารได้มุ่งเน้นเพิ่มจำ�นวนลูกค้าในกลุ่มที่มีอัตราผลตอบแทน
หลังปรับค่าความเสี่ยง (Risk-Adjusted Return) ที่ดีกว่า เช่น กลุ่ม SME พร้อมกับบริหาร
สภาพคล่องในเชิงรุกและเพิ่มส่วนแบ่งการใช้จ่ายเงินของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Share of Wallet)
โดยการ Cross-Selling และการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ลูกค้าปัจจุบัน
ในขณะที่ธนาคารเติบโตขึ้น ธนาคารจะต้องปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำ�งานทั้งทางด้านรูปแบบของ
การประกอบธุรกิจและกระบวนการทำ�งาน

ค่านายหน้า

ปี 2560
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

กลยุทธ์องค์กรและการประกอบธุรกิจ

ทุกภาคส่วนของธนาคารมีส่วนสำ�คัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำ�งานผ่านโครงการ
Lean Organization และ Lean Six Sigma
ทีเอ็มบีมุ่งมั่นที่จะสร้างพนักงานที่มีขีดความสามารถและศักยภาพสูง โดยพนักงานมีแนวคิดและทักษะใน
การทำ�งาน ร่วมมือกันข้ามสายงาน และตัดสินใจเพื่อบรรลุกลยุทธ์ขององค์กร
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ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

โครงการ Transformation ของทีเอ็มบี

กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนหักสำ�รองฯ

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น
(หน่วย: พันล้านบาท)

(หน่วย: %)

12.9%

19.7
18.7

10.2%

10.0%

ปี 2559

ปี 2560

เพื่อให้ทีเอ็มบีเป็นองค์กรที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางและมุ่งเน้นการทำ�งานที่มีประสิทธิภาพสูง ทีเอ็มบีได้ดำ�เนินการตามโครงการ Transformation ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระยะ โดยโครงการ
นี้จะส่งผลดีต่อธนาคารในทุกๆ ด้าน ช่วยเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมทุกฝ่าย ทั้งลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานและสังคมไทยโดยรวม
ระยะ

จุดเด่นหลัก

สถานะ

1. การสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง
2551 – 2552

•
•
•
•
•

การปรับโครงสร้างองค์กร
การปรับปรุงขั้นตอนการทำ�งานครบวงจร
การปรับเปลี่ยนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
การยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยง

เสร็จสมบูรณ์
• คุณภาพสินทรัพย์โดยรวมได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น
• บรรลุควอไทล์สูงสุดในด้านความผูกพันของพนักงาน
ต่อองค์กร

2. การขยายฐานลูกค้าที่มีคุณภาพ
2553 – 2554

• การขยายฐานลูกค้า SME และลูกค้ารายย่อย
• การเป็นเลิศทางด้านบริการและการดำ�เนินงาน
• การให้บริการทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมที่สามารถตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
• การพัฒนาคุณภาพช่องทางบริการ
• การสร้างแบรนด์ทีเอ็มบีให้แข็งแกร่งขึ้น

เสร็จสมบูรณ์
• การเพิ่มฐานลูกค้าประสบความสำ�เร็จ จากการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง
• การปรับปรุงและย้ายสาขาให้ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า
• การเปิดตัวแนวคิด Make THE Difference

3. สร้างความแตกต่าง
และเพิ่มส่วนแบ่งการใช้จ่ายเงิน
ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
2555 – 2557

• การเป็นเลิศทางด้าน Transactional banking และ
ประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของธนาคาร
(Branded Customer Experience)
• ยกระดับความสัมพันธ์กับลูกค้าด้านการบริการธุรกรรม
ทางการเงิน โดยนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
• การมีคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้น
(โดยมีสัดส่วนสินเชื่อ SME มากขึ้น)
• การเปิดตัวรูปแบบช่องทางบริการที่เชื่อมต่อถึงกัน
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาช่องทางดิจิทัล

เป็นไปตามแผน
• นำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
• ดำ�เนินการ Cross-Selling ตามความเข้าใจลูกค้า
อย่างลึกซึ้งในระดับอุตสาหกรรมและระดับกลุ่มลูกค้า
• ดำ�เนินการปรับปรุงสัดส่วนของสินเชื่อให้มีผลตอบแทน
หลังจากหักค่าความเสี่ยงสูงสุด
• นำ�เสนอช่องทางการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่เป็นเลิศที่สุด

4. สร้างความเปลี่ยนแปลง
และก้าวเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆ
2558 เป็นต้นไป

• มุ่งเน้นในการสร้างดิจิตอลแพลตฟอร์มที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงและมอบ
สิทธิประโยชน์เพิ่ม เพื่อให้ลูกค้าใช้ชีวิตเต็มที่
ในแบบที่ต้องการ
• พัฒนาขีดความสามารถพนักงาน และ
ปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้พนักงานสามารถ
ใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่
• สามารถก้าวเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า
• สร้างศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
(Data analytic) เพื่อให้ธนาคารสามารถนำ�เสนอ
ผลิตภัฒฑ์และบริการที่เมาะกับลูกค้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
• นำ�รูปแบบการทำ�งานแบบใหม่เข้ามาใช้ และ
ปรับกระบวนการหลัก ให้สามารถสร้างประการณ์ที่ง่าย
และใช้งานได้จริงให้กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

เป็นไปตามแผน
• เตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับดิจิทัลแพลตฟอร์ม
และระบบชำ�ระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
• ลดความเหลื่อมล้ำ�ในองค์กรด้วยการลดระดับชั้นของ
โครงสร้างองค์กรจาก 6 ขั้นมาเป็น 5 ขั้นเพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในองค์กร
• วางแผนและแนวทางการจัดการข้อมูลลูกค้า ทั้งในด้าน
ความครบถ้วน คุณภาพข้อมูล และการนำ�ข้อมูลมาใช้
• เปลี่ยนการทำ�งานจากแยกฝ่ายงานมาเป็นการทำ�งาน
ร่วมกันหลายฝ่ายงาน ทำ�ให้ขั้นตอนการทำ�งาน
สั้นลง มีความร่วมมือมากขึ้น ซึ่งในที่สุดจะทำ�ให้องค์กร
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

17.0
ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2558

มีความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง
ลูกค้ารายย่อยที่มีการทำ�ธุรกรรมทางการเงินอย่างสม่ำ�เสมอ (1)

เพิ่มฐานเงินฝากที่มีคุณภาพ
สัดส่วนเงินฝากลูกค้ารายย่อยต่อเงินฝากรวม
(หน่วย: ล้านคน)

2.3

ปี 2558

67%

2.5

2.4

ปี 2559

(หน่วย: %)

ปี 2560

ปี 2558

สร้างความเป็นเลิศด้านธุรกรรมทางการเงิน
สัดส่วนลูกค้ารายย่อยที่ทำ�ธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัลอย่างสม่ำ�เสมอ(2)

70%

68%

ปี 2559

ปี 2560

สร้างรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอย่างยั่งยืน
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อค่าเฉลี่ยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้

(หน่วย: %)

1.32%

36%

11%
ปี 2558

ปี 2559

1.58%

ปี 2558

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2560

บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้

Tier 1
CAR

(หน่วย: %)

18.1%

16.7%
12.8%

1.3%

ปี 2558

17.3%

(หน่วย: %)

49.2%

13.2%

ปี 2559

วัดจากการทำ�ธุรกรรมทางการเงินรายเดือนและยอดเฉลี่ยเงินฝาก

50

1.34%

21%

ใช้เงินทุนอย่างเหมาะสมที่สุด
อัตราส่วนเงินกองทุน

(1)

(หน่วย: %)

ปี 2560
(2)

ปี 2558

46.9%

47.3%

ปี 2559

ปี 2560

ช่องทางดิจิทัลประกอบด้วยอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

กลยุทธ์องค์กรและการประกอบธุรกิจ

51

กลุ่มลูกค้าธุรกิจ

กลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอี

เป้าหมายของกลุ่มลูกค้าธุรกิจ
ทีเอ็มบียงั คงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นธนาคารหลักทีล่ กู ค้าเลือกเป็นอันดับ 1 ในการทำ�ธุรกรรมทางการเงิน (Most advocated operating bank) ควบคู่ไปกับการเป็นทีป่ รึกษาทีช่ ว่ ยเพิม่ พูน
ศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด ผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินและโซลูชั่นทางธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า

เป้าหมายของกลุ่มธุรกิจลูกค้าเอสเอ็มอี
เป็นธนาคารอันดับหนึ่งที่ลูกค้าเอสเอ็มอี (SME) ชื่นชอบ และแนะนำ�ต่อ (Most advocated bank)

ภาพรวมในปี 2560
ทีเอ็มบีให้ความสำ�คัญกับการส่งมอบประสบการณ์การทำ�ธุรรกรรมทางการเงินที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า (Need-based) มีกระบวนการทำ�ธุรกรรมที่ง่ายและสะดวก
(Simple & Easy) ผ่านช่องทางดิจิทัลได้ในทุกที่และทุกเวลา ส่งผลให้ธนาคารมีสัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมจากการทำ�ธุรกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น ทีเอ็มบียังมุง่ เน้นในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุก (Proactive Risk Management) และการบริหารจัดการพอร์ตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (Portfolio Optimization)
• การทำ�ธุรกรรมทางการเงินแบบดิจิทัลและระบบการชำ�ระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์: ทีเอ็มบีสนับสนุนนโยบายภาครัฐ “National e-Payment” หรือระบบการชำ�ระเงินแบบ
		 อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างระบบการชำ�ระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ลดการใช้เงินสดและลดต้นทุนในการ
		 จัดการเงินสดทั้งระบบ โดยทีเอ็มบีประสบความสำ�เร็จในการพัฒนาระบบการชำ�ระเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย เช่น พร้อมเพย์ (PromptPay), การชำ�ระค่า
		 บริการแบบดิจิทัล (Digital bill payment) และ QR code ซึ่งในปีที่ผ่านมา ทีเอ็มบีสามารถผลักดันให้กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่จำ�นวนหลายพันบริษัทใช้บริการธุรกรรม
		 ทางการเงินผ่าน TMB Business Click และ TMB Business Touch ซึ่งเป็นช่องทางดิจิทัลของธนาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจของลูกค้าอย่างเป็นรูปธรรม
• ซัพพลายเชนโซลูชั่น (Supply chain solutions): ทีเอ็มบีเน้นย้ำ�ความเป็นผู้นำ�ในการให้บริการซัพพลายเชนโซลูชั่น ด้วยการนำ�เสนอนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
		 ของทุกธุรกิจในห่วงโซ่ ทั้งในกลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจ องค์กรภาครัฐ และองค์กรด้านการทหาร
• การบริหารจัดการด้านความรู้ให้แก่ลูกค้า: ในปีที่ผ่านมา ทีเอ็มบี มีการจัดสัมมนาและจัดกิจกรรมเสริมความรู้ที่ช่วยเตรียมความพร้อมและมุ่งตอบโจทย์ทางธุรกิจให้กับ
		 ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพและต่อยอดธุรกิจของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ด้านการควบรวมกิจการ (M&A), ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
		 และเงินตราต่างประเทศผ่านระบบ FX simulation รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ�ธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วย
		 ในการสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจของตนเองให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน
• การให้บริการทีย่ ดึ ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer centric sales model): ทีเอ็มบีให้ความสำ�คัญกับการรู้จักและเข้าใจลูกค้า โดยมุง่ เน้นการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
		 บริหารจัดการ เพื่อส่งมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ง่ายและสะดวก “Simple & Easy” ให้แก่ลูกค้า โดยนำ�เอาแนวคิดเรื่อง Lean รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์
		 ใช้ในการช่วยลดความซ้ำ�ซ้อน ลดขั้นตอนและกระบวนการการทำ�งาน เพื่อช่วยลดต้นทุนในการดำ�เนินงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธนาคาร
แผนงานสำ�หรับปี 2561
• การเติบโตธุรกิจหลักและการบริหารจัดการพอร์ตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (Core business expansion and portfolio optimization): ทีเอ็มบียังคงมุ่งมั่นที่จะเติบโต
		 ธุรกิจหลักอย่างมีประสิทธภาพ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนสินเชื่อระยะยาวให้มากขึ้น ทีเอ็มบียังคงมุ่งมั่นที่จะขยายฐานลูกค้าอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย
		 โดยทีเอ็มบีจะปรับกลยุทธการขายตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทัง้ ทีมขาย ทีมผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษ และกิจกรรมทางการตลาดทีเ่ ฉพาะเจาะจงไปยังอุตสาหกรรมนัน้ ๆ นอกจากนี้
		 ทีเอ็มบีจะยังคงมุ่งเน้นด้านคุณภาพของสินเชื่อผ่านการคัดกรองล่วงหน้าและการตรวจสอบที่เข้มข้น
• การเป็นผู้นำ�ในด้านซัพพลายเชน (Leader in supply chain connectedness): ทีเอ็มบีจะยังคงมุ่งเน้นการเป็นผู้นำ�ในการให้บริการซัพพลายเชนโซลูชั่น และมุ่งมั่นในการ
		 พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทัง้ ด้านการเงินและด้านธุรกิจ ด้วยซัพพลายเชนโซลูชนั่ ทีเอ็มบีสามารถช่วยลูกค้าและเครือข่ายทางธุรกิจ
		 ของลูกค้าในการเติบโตทางธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน ลดขั้นตอนการทำ�งาน ลดต้นทุน และช่วยให้ลูกค้าบริหารจัดการได้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
		 ประโยชน์จากข้อมูลทางธุรกรรมต่างๆ โดยทีเอ็มบียังคงมุ่งมั่นในการขยายฐานลูกค้าของธนาคารด้วยซัพพลายเชนโซลูชั่น ซึ่งไม่เพียงแต่ขยายฐานลูกค้าในภาคธุรกิจ
		 ขนาดใหญ่เท่านั้น แต่รวมทั้งลูกค้าภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
• การเป็นผูน้ �ำ ด้านการบริการทางธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มดิจทิ ลั (Integrated digital transactional banking): ทีเอ็มบียงั คงมุง่ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางธุรกรรม
		 บนแพลตฟอร์มดิจทิ ลั แบบองค์รวม เพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า รวมทัง้ การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทีใ่ ช้งา่ ยไม่ซบั ซ้อนให้กบั ลูกค้าอย่างต่อเนือ่ งในทุกช่อง
		 ทาง ทั้งโซลูชั่นการรับและจ่ายเงินผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital payment solutions) แอปพลิเคชันสำ�หรับร้านค้า โดยทีเอ็มบีให้ความสำ�คัญกับการเสนอผลิตภัณฑ์
		 และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
• การเป็นที่ปรึกษาที่ช่วยให้ลูกค้าเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการยกระดับความสามารถของบุคลากร (TMB as value-added advisor): ทีเอ็มบียังคงมุ่งมั่นพัฒนาบุคคลากร
		 อย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานให้มคี วามรูค้ วามชำ�นาญรอบด้าน เพือ่ ทีส่ ามารถให้ค�ำ ปรึกษาอย่างมืออาชีพและเป็นประโยชน์สงู สุดแก่
		 ลูกค้าธุรกิจ รวมทั้งการมุ่งสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่อยากทำ�งานด้วยมากสุดและสามารถดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถผ่านโครงการ
		 “Turning banker” และ “Management trainee”
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ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

ภาพรวมในปี 2560
สถานการณ์เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตในกรอบทีจ่ �ำ กัด ทีเอ็มบีจงึ ให้ความสำ�คัญในการบริหารต้นทุนการดำ�เนินงานและการบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์ โดยมุง่ เน้นการขยาย
สินเชื่อกับกลุ่มลูกค้าปัจจุบันที่เดินบัญชีสม่ำ�เสมอกับทีเอ็มบี และขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ ผ่านการนำ�เสนอบัญชีธุรกิจ SME One Bank ที่ไม่มีค่าธรรมเนียม และทำ�ธุรกรรมได้อย่าง
สะดวก ทัง้ นี้ ธนาคารยังคงพัฒนาศักยภาพในการพิจารณาการอนุมตั สิ นิ เชือ่ อย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการในการตรวจสอบและติดตามสินเชือ่ เพือ่
ให้มั่นใจว่าภาพรวมสินเชื่อของธนาคารมีคุณภาพดีซึ่งจะทำ�ให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป
เพือ่ พัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าในการใช้บริการของทีเอ็มบี นอกจากบริการสินเชือ่ TMB Smart Biz ทีส่ ามารถให้วงเงินเกินมูลค่าหลักประกันสูงสุด 3 เท่า ทัง้ วงเงินเสริมสภาพคล่อง
และเงินกูร้ ะยะยาว ซึง่ ทีเอ็มบีตระหนักดีวา่ ความรวดเร็วในการได้รบั สินเชือ่ มีความสำ�คัญต่อความสำ�เร็จของธุรกิจ SME เป็นอย่างมาก นอกจากการปรับปรุงกระบวนการสินเชือ่
ให้มีประสิทธิภาพ โดยลดปริมาณเอกสาร และทำ�ขั้นตอนต่างๆ ให้ง่ายยิ่งขึ้น ธนาคารได้ใช้ SMART Tools ผ่าน Mobile Tablet เพื่อให้เจ้าหน้าที่ธนาคารเข้าใจลูกค้าได้ดีขึ้น
และสามารถนำ�เสนอบริการที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าได้ทันที ณ สถานประกอบการของลูกค้า
เพื่อเป็นการต่อยอดความสำ�เร็จของผลิตภัณฑ์ SME One Bank บัญชีธุรกิจที่ไม่มีค่าธรรมเนียม ง่าย และดีที่สุดโดยได้รับรางวัล SME Product of the year 2017 จากสถาบัน
Asian Banker ทีเอ็มบีได้เปิดตัว TMB Business Touch ซึ่งเป็น Mobile business banking application เจ้าแรกของประเทศไทย เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำ�ธุรกรรม และ
พัฒนาประสบการณ์ทด่ี ขี องลูกค้าในการใช้บริการของธนาคาร ซึง่ เมือ่ ลูกค้าใช้ SME One Bank และ TMB Business Touch ร่วมกันแล้วลูกค้าก็จะสามารถทำ�ธุรกรรมทางการเงิน
โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ง่าย และสะดวกได้ในทุกที่และทุกเวลา นอกจากนั้น เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้ SME ที่มีการค้ากับต่างประเทศ ในเดือนสิงหาคม 2560 ทีเอ็มบียังพัฒนา
ให้ลูกค้าสามารถโอนเงินไปยังต่างประเทศได้ผ่าน TMB Business Touch ได้เป็นธนาคารแรกของประเทศไทยอีกด้วย
นอกเหนือจากบริการด้านการเงิน ทีเอ็มบียังมีบริการด้านอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้ SME เติบโตอย่างยั่งยืน โดยดำ�เนินการโครงการ Lean Supply Chain by TMB อย่างต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 4 โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ�ของไทยและองค์กรชั้นนำ�ในแวดวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้ดำ�เนินการไปแล้ว 11 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 2,000
คน สามารถลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้ธุรกิจ SME แล้วรวมกว่า 850 ล้านบาท
ปี 2560 แม้ภาวะเศรษฐกิจไทยเริ่มเติบโตได้ในกรอบที่จำ�กัด และสินเชื่อด้อยคุณภาพของลูกค้ากลุ่ม SME ทั้งประเทศยังอยู่ในระดับที่สูง แต่ธนาคารก็ประสบความสำ�เร็จในการ
รักษาส่วนแบ่งการตลาดสินเชื่อธุรกิจ SME โดยมีรายได้สินเชื่อขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากการขยายสินเชื่อจากฐานลูกค้าเดิมซึ่งเป็นกลุ่มที่ธนาคารฯ รู้จักและเข้าใจธุรกิจของ
ลูกค้าเป็นอย่างดี สำ�หรับยอดเงินฝากในการเดินบัญชี (Transactional Deposit Balance) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เชิงยุทธศาสตร์ของธนาคารมีการเติบโตกว่าร้อยละ 7
แผนงานสำ�หรับปี 2561
• มุ่งสู่การเป็นธนาคารหลักของ SME ในการทำ�ธุรกรรมทางการเงินผ่านโซลูชั่นที่ง่ายและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
• ขยายฐานสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพจากลูกค้าที่มีการเดินบัญชีกับธนาคารอย่างสม่ำ�เสมอ
• เพิ่มความสามารถในการบริหารฐานลูกค้าจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytic) เพื่อให้สามารถเข้าใจลูกค้าได้ดีขึ้น และสามารถนำ�เสนอบริการที่ตรงต่อความ
		 ต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
• ลดต้นทุนการดำ�เนินการ และสร้างประสบการณ์ที่ดีในการรับบริการของลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบผ่านกระบวนการที่ง่าย และสะดวกโดยการนำ�เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้
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53

กลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย
เป้าหมายของกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย
เป็นธนาคารที่ลูกค้าอยากบอกต่อและแนะนำ�มากที่สุด (The Most Advocated Bank) โดยส่งมอบประสบการณ์การทำ�ธุรกรรมการเงินที่ง่ายที่สุด และนำ�เสนอผลิตภัณฑ์
และบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้า ผ่านช่องทางการให้บริการที่เป็นหนึ่งเดียวกัน
ภาพรวมในปี 2560
ทีเอ็มบียังเติบโตอย่างต่อเนื่องภายใต้ปรัชญา Make THE Difference และยังคงใช้กลยุทธ์นำ�ด้วยผลิตภัณฑ์เงินฝากที่แตกต่างโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ในการดำ�เนินกลยุทธ์
ธุรกิจลูกค้ารายย่อยเพื่อก้าวไปสู่การเป็นธนาคารที่ลูกค้าอยากบอกต่อและแนะนำ�มากที่สุด (The most advocated bank)
ในปี 2560 ทีเอ็มบี ตอกย้ำ�แนวคิดดิจิทัลแบงก์กิ้งที่ว่า ต้องเป็นมากกว่าแอป มุ่งเน้นใช้ดิจิทัลเป็นตัวเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของลูกค้าภายใต้แนวคิดตรงใจ ง่ายและสะดวก สำ�หรับลูกค้า
(Need-Based and Simple & Easy) ไม่ว่าจะเป็นบริการโอนเงินพร้อมเพย์ บริการเช็คยอดทันใจ บริการจัดการบัตรแบบครบวงจรที่ลูกค้าสามารถอายัดพร้อมออกบัตรใหม่
รวมไปถึงการเปิดใช้งานบัตรเดบิต บัตรเครดิต บัตรกดเงินสดเรดดี้แคช รวมทั้งการขอหรือเปลี่ยนแปลงรหัสกดเงินสด และบริการเบิกเงินสดจากวงเงินบัตรเครดิตเข้าบัญชี
ที่สามารถทำ�ได้ง่ายๆ ด้วยตัวเองทุกที่ ทุกเวลา นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถซื้อขายกองทุน สแกน QR Code เพื่อชำ�ระค่าสินค้าและบริการ ซึ่งถือเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่
สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบ และปี 2560 นี้ ทีเอ็มบียังได้เปิดตัวบริการใหม่ล่าสุด TMB WOW ยิ่งใช้ ยิ่งว้าว ลอยัลตี้โปรแกรมที่ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสมที่เรียกว่า WOW
เมือ่ ทำ�ธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพิม่ สีสนั ให้การทำ�ธุรกรรมไม่เป็นเรือ่ งน่าเบือ่ อีกต่อไป โดยคะแนนที่ได้รบั ลูกค้าสามารถนำ�ไปแลกของรางวัลต่างๆ ได้หลากหลายไม่จ�ำ กัด
นับเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการอีกขั้น ส่งผลให้ในปี 2560 มีผู้ใช้บริการ TMB TOUCH กว่า 1.2 ล้านราย เติบโตขึ้นร้อยละ 68 ทั้งนี้ ธนาคารยังคงมุ่งเน้นนำ�เสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ผา่ นช่องทางดิจทิ ลั หรือ website www.tmbbank.com โดยมีอตั ราการเติบโตของจำ�นวนผูท้ ี่ได้สมัครบัตรเครดิตผ่านช่องทางดิจทิ ลั เพิม่ สูงถึงร้อยละ 33 ในปีทผี่ า่ นมา

นอกจากนั้น สำ�หรับผลิตภัณฑ์ประกันในปีนี้ ทีเอ็มบี เน้นย้ำ� 2 ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้ง 2 กลุ่มเป้าหมายหลักของธุรกิจลูกค้ารายย่อย คือ
“ประกันชีวิต ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9 (Life Saver 15/9)” เป็นประกันสำ�หรับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลาง (Middle Income) ที่ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี 2558 ภายใต้แนวคิด
“ประกันทำ�ง่าย ใครก็มีได้” นอกจากจะตอบโจทย์ลกู ค้าด้วยคุณสมบัตเิ ด่นของผลิตภัณฑ์ในส่วนของค่าเบีย้ น้อย เงินคืนระหว่างทางสูง มีความคุม้ ครองชีวติ และลดหย่อนภาษีได้แล้ว
ขั้นตอนการสมัครก็ง่าย อีกทั้งการใช้ภาษาในการสื่อสารก็เข้าใจได้ง่าย และชัดเจน (Simple & Easy) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำ�ให้ลูกค้ารู้จักและเข้าถึงประกันชีวิตที่ทีเอ็มบีมากขึ้น
ในปีปัจจุบันยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดี โดยยอดขายกรมธรรม์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจนมีจำ�นวนลูกค้าที่ถือกรมธรรม์นี้เป็นจำ�นวนร้อยละ 45
ของฐานลูกค้าทัง้ หมดทีม่ ปี ระกัน และในส่วนของกลุม่ ลูกค้าทีม่ รี ายได้ระดับสูง (Affluent Segment) ทีเอ็มบี พบว่า ลูกค้ามีไลฟ์สไตล์และความสนใจแตกต่างกัน 4 กลุม่ ตามช่วงวัย
จึงได้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ รูปแบบใหม่เพือ่ ตอบโจทย์ลกู ค้าได้อย่างแท้จริงทีเ่ รียกว่า ประกันชีวติ ควบการลงทุน “ทีเอ็มบี เวลธ์ต้ี ลิงค์ (TMB Wealthy Link)” หรือ ยูนติ ลิงค์
เป็นผลิตภัณฑ์ที่รวมเอาข้อดีของประกันชีวิตและกองทุนรวมมาไว้ด้วยกัน มีความยืดหยุ่นสูง โดยจุดเด่นที่แตกต่างจากตลาด คือ การทำ�ให้ยูนิตลิงค์เป็นเรื่องเข้าใจง่าย
ให้ผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ และออกแบบสัดส่วนของความคุ้มครองและการลงทุนให้เหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้า 4 ช่วงวัย ซึ่งในปีที่ผ่านมา ยอดผลิตภัณฑ์นี้ได้รับ
การตอบรับจากลูกค้าได้เป็นอย่างดี มีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีค่าเบี้ยประกันคิดเป็นร้อยละ 50 ของค่าเบี้ยประกันรายใหม่ทั้งหมดของปี 2560
แผนงานสำ�หรับปี 2561
• เพิ่มฐานลูกค้าที่ใช้ทีเอ็มบีเป็นธนาคารหลักในการทำ�ธุรกรรมการเงิน
• นำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่า ตรงตามความต้องการของลูกค้าในเวลาที่เหมาะสม
• ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
• เน้นให้บริการผ่านหลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะช่องทางดิจิทัล เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงบริการของธนาคารได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ทีเอ็มบียังคงให้ความสำ�คัญกับเงินฝากลูกค้ารายย่อย ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนที่สำ�คัญในการขับเคลื่อนเงินฝากของธนาคารและนำ�ไปสู่ต้นทุนทางการเงินที่มั่นคง โดยยังคงมุ่งไปใน
ทิศทางกลยุทธ์ที่ใช้เงินฝากเป็นตัวนำ� สืบเนื่องจากผลสำ�เร็จของผลิตภัณฑ์เงินฝากคุณภาพหลายรูปแบบ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดทั้งด้านการออม
และการทำ�ธุรกรรมในหลายปีที่ผ่านมา ในปี 2560 บัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี (บัญชีเพื่อการทำ�ธุรกรรม) ได้พัฒนาไปอีกขั้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการการทำ�ธุรกรรมของลูกค้า
ให้ลูกค้าสามารถกด โอน จ่าย ฟรี ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีดอกจัน ไม่จำ�กัดจำ�นวนครั้ง ที่สำ�คัญลูกค้าโอนต่างธนาคารฟรี และบัญชีปลายทางรับเงินทันที ไม่จำ�เป็นต้องรอ 1 วันทำ�การ
อีกต่อไป นอกจากนี้ หากลูกค้ามีการทำ�ธุรกรรมผ่านบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ตั้งแต่ 5 ครั้ง/เดือนขึ้นไป สามารถรับดอกเบี้ยบัญชีโน ฟิกซ์ (บัญชีเพื่อออม หรือบัญชีเงินฝาก
ไม่ประจำ� ถอนได้ ดอกสูง) เพิ่มอีกร้อยละ 0.3 เป็นการตอกย้ำ�ความเป็นผู้นำ�ในการสร้างคุณค่าและสิทธิประโยชน์ให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2560 นี้ ธนาคารมีจำ�นวนผู้ใช้บัญชี
ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี กว่า 2.2 ล้านคน
ทีเอ็มบี ยังคงส่งเสริมการให้บริการลูกค้าผ่านช่องทางดิจทิ ลั ด้วยการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ลกู ค้าได้ท�ำ ธุรกรรมด้วยตนเองเพือ่ ผลตอบแทนทีม่ ากกว่า ผ่าน ME by TMB ทีใ่ ห้
ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปถึง 4.5 เท่า และในปี 2560 นอกจากการให้บริการทางการเงินที่ทันสมัยแล้ว ME by TMB ยังเน้นการตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า
ในยุคดิจทิ ลั ที่ไม่หยุดนิง่ และไม่ชอบการรอคอย จึงได้เป็นธนาคารไทยแห่งแรกทีเ่ ปิดตัว ME BOT ซึง่ เป็น BOT อัจฉริยะทีส่ ามารถตอบคำ�ถามลูกค้าเบือ้ งต้นได้แบบออนไลน์เรียลไทม์
ตลอด 24 ชม. ผ่านทางกล่องข้อความในเฟสบุคแฟนเพจ รวมถึงมีการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า ME by TMB โดยการพัฒนา ME by TMB Mobile Application ให้ใช้
งานได้ง่ายยิ่งขึ้น สามารถเข้าใช้งานด้วยรหัส PIN 6 หลัก หรือ ด้วยการสแกนลายนิ้วมือ โดยลูกค้าไม่จำ�เป็นต้องจำ� Username และ Password ซึ่งปัจจุบันมียอดผู้ใช้งาน ME by
TMB Mobile Application กว่า 150,000 ราย และด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดนิง่ นี้ ME by TMB จึงมีฐานลูกค้าในปัจจุบนั มากกว่า 300,000 ราย เพิม่ ขึน้ จากปีทผี่ า่ นมาถึงร้อยละ 20
ทีเอ็มบี ยังคงศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ซึ่งส่งผลให้ธนาคารสามารถนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการเงิน เช่น กองทุนรวม และผลิตภัณฑ์ประกัน ที่เหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ในปี 2560 ทีเอ็มบี ได้ยกระดับบริการด้านการลงทุนผ่าน
แนวคิด “TMB Advisory” เพื่อตอกย้ำ�การเป็นธนาคารไทยแห่งแรก และแห่งเดียวที่สร้างความแตกต่างด้วยการเปิดเสรีภาพการลงทุนให้ลูกค้าทุกคนสามารถเข้าถึงความ
มั่งคั่งด้วยกองทุนคุณภาพที่คัดสรรมาอย่างดีจากเหล่าพันธมิตร 8 บลจ.ชั้นนำ� อันได้แก่ บลจ.ทหารไทย, บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย), บลจ.ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล, บลจ.อเบอร์ดีน,
บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย), บลจ.วรรณ, บลจ.ทิสโก้ และล่าสุด บลจ.กสิกรไทย รวมไปถึงการมีพันธมิตรระดับโลกอย่าง อมุนดิ (Amundi) ที่เข้ามาช่วยออกแบบพอร์ตการลงทุน
5 แบบ ซึง่ ลูกค้าสามารถเข้าถึงและเลือกรับคำ�ปรึกษาได้ฟรี ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น ลูกค้าสามารถปรึกษากับผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการลงทุนผ่าน VDO Conference ได้แบบ Real Time
ที่ TMB Advisory Room ประจำ� 25 สาขาของทีเอ็มบี, สามารถสอบถาม ซื้อขายกองทุนผ่าน TMB Contact Center 1558 กด #9, เลือกรับข่าวสารการลงทุนอัพเดททุกวัน
ได้ฟรีจาก LINE @TMBadvisory และสามารถค้นหาข้อมูล อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เองที่เวบไซต์ TMB Advisory ซึ่งถือเป็นการยกระดับบริการด้านการลงทุน ทำ�ให้ลูกค้า
เข้าถึงกองทุนคุณภาพได้สะดวกขึ้น และเพิ่มความมั่นใจในการลงทุนในกองทุนรวมกับทีเอ็มบี ซึ่งในปีนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม
(AUM) เติบโตร้อยละ 28 หรือโตเป็น 3.5 เท่าของอุตสาหกรรม มีมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนรวม (AUM) สิ้นปี 2560 อยู่ที่ 2.87 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 0.6 แสนล้านบาท
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การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงที่สำ�คัญ
1.การบริหารความเสี่ยง
1.1 ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
การบริหารความเสี่ยง เป็นปัจจัยที่สำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจของธนาคารทหารไทย เพื่อให้ธนาคารสามารถสร้างมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
และเกิดความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน โดยยึดหลักการกำ�กับดูแลความเสี่ยงที่เข้มงวดตามกฎเกณฑ์ของทางการ ทั้งนี้กรอบการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
ประกอบด้วย โครงสร้างการจัดการที่เหมาะสมและชัดเจน กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ต่างๆและสภาพแวดล้อม และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่
มุ่งเน้นให้หน่วยงานธุรกิจตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ การวัดความเสี่ยงยังได้ถูกผนวกรวมอย่างครบถ้วนในการวางแผนด้านกลยุทธ์ ซึ่งทั้งหมดนี้นำ�ไปสู่การ
กำ�หนดกลยุทย์การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ดังนี้
• ในเรื่องผลิตภัณฑ์และพอร์ต กำ�หนดให้มีโครงสร้าง กรอบการพิจารณา การกำ�หนดราคา กระบวนการอนุมัติ และการบริหารที่เหมาะสม
• ในเรื่องกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กำ�หนดให้มีการกำ�กับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร รวมถึงการติดตามอย่างสม่ำ�เสมอ
• มีการกำ�หนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของธนาคาร ให้มีความโปร่งใสและสอดคล้องกัน
• กำ�หนดให้มีการมอบอำ�นาจดำ�เนินการที่สอดคล้องกับภาพรวมกลยุทธ์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
• กำ�หนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายใน
1.2 โครงสร้างการกำ�กับดูแลการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารจัดให้มีโครงสร้างการกำ�กับดูแลที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารความเสี่ยง ขณะเดียวกันต้องมั่นใจได้ว่าได้มีการกระจายอำ�นาจในการรับความเสี่ยงจากคณะ
กรรมการธนาคารไปยังคณะกรรมการชุดย่อยและ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเหมาะสม รวมทัง้ ต้องมีการบริหารจัดการประเด็นความเสีย่ งด้านต่างๆ รวมถึงกฎเกณฑ์ของทางการ
และสภาพแวดล้อมในการดำ�เนินธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ เพือ่ ให้หน่วยงานกำ�กับการปฏิบตั งิ านธุรกิจธนาคารมีการทำ�งานอย่างเป็น
อิสระ ธนาคารได้กำ�หนดให้มีการรายงานแบบคู่ขนาน ทั้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความเสี่ยง
โครงสร้างการกำ�กับดูแลความเสี่ยงของธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการสินเชื่อ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะพิจารณาสินเชื่อ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านบริหารความเสี่ยง

คณะนโยบายบริหารความเสี่ยง

คณะปรับปรุงคุณภาพสินเชื่อ 1

กลยุทธ์องค์กร

คณะปรับปรุงคุณภาพสินเชื่อ 2

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ

*รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวสอบด้วย
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บริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

คณะกรรมการควบคุม
ธุรกิจการเงิน
Portfolio Monitoring Committee

บริหารความเสี่ยงสินเชื่อ
เชิงกลยุทธ์

พิจารณาสินเชื่อธุรกิจ

บริหารความเสี่ยงด้านตลาด

พิจารณาสินเชื่อลูกค้าธุรกิจ
ลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน

บริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการองค์กร

สินเชื่อผู้บริโภค

คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์
และหนี้สิน

กำ�กับการปฏิบัติงาน*

พัฒนาสินทรัพย์

กฎหมาย

บริหารนโยบายด้านสินเชื่อ

ควบคุมผลิตภัณฑ์

บริหารคุณภาพและติดตาม
กลุ่มสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

คณะกรรมการธนาคารรับผิดชอบในการบริหารความเสีย่ งในภาพรวมของธนาคาร และได้กระจายอำ�นาจในการทบทวนและกำ�กับดูแลการบริหารความเสีย่ งในทุกด้านของธนาคาร
ให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงให้อำ�นาจในการอนุมัติกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง นโยบาย กรอบและมาตรฐานในการดำ�เนินงาน ตลอดจนระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้และเพดานความเสี่ยงต่างๆ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานธุรกิจยังคงเป็นผู้รับผิดชอบอันดับแรกในการบริหารความเสี่ยงพอร์ตที่หน่วยงานดูแล
ธนาคารจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย ในการตัดสินใจความเสี่ยงด้านต่างๆ เฉพาะด้าน ดังนี้:
1. คณะนโยบายบริหารความเสี่ยง: มีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการกำ�กับดูแลในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย กรอบการดำ�เนินงาน มาตรฐานการ
ดำ�เนินงาน เป้าหมายและเพดานของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
• คณะกรรมการควบคุมธุรกิจการเงิน: เป็นการประชุมระหว่างสายงานธุรกิจ สายงานปฏิบตั กิ าร และสายงานบริหารความเสีย่ ง โดยมีหน้าทีห่ ลักในการบริหารธุรกิจตลาดเงิน
		 ให้มีการดำ�เนินงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ทั้งในแง่การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานที่เชื่อมโยงกันใน
		 กระบวนการดำ�เนินธุรกิจตลาดการเงิน
• The Portfolio Monitoring Committee: เป็นการประชุมระหว่างสายงานธุรกิจและสายงานบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามดูแล ปรึกษาหารือและให้ความคิดเห็นต่อพอร์ต
		 ด้านสินเชื่อ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการดำ�เนินการในเชิงรุกในการบริหารพอร์ต ด้านสินเชื่ออย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร
2. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทีม่ ิใช่ดา้ นการเงิน: มีหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ งในธนาคารและบริษทั ย่อย โดยกำ�หนดกลยุทธ์และนโยบายความเสีย่ งทีม่ ใิ ช่ดา้ นการเงินและกำ�กับ
ดูแลเพือ่ ให้แน่ใจว่าจะดำ�เนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับ เพือ่ เน้นประสิทธิภาพของ “แนวป้องกัน 3 ชัน้ ” ธนาคารจัดตัง้ 3 หน่วยธุรกิจได้แก่ คณะกรรมการความเสีย่ ง
ที่มิใช่ด้านการเงิน ด้านธุรกิจรายย่อย ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดใหญ่ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงินระดับธนาคาร
• คณะกรรมการควบคุมตลาดการเงิน: ทำ�หน้าทีจ่ ดั ตัง้ การประชุมด้านความเสีย่ งระหว่างสายงานธุรกิจ ปฏิบตั กิ าร และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเป้าหมายหลักในการควบคุม
		 ความเสี่ยงในการดำ�เนินธุรกิจและการควบคุมสภาพแวดล้อม ธุรกรรมของตลาดการเงินตั้นแต่การอนุมัติและทบทวนผลิตภัณฑ์จนจบกระบวนการด้านการตลาดการเงิน
		 ของธนาคาร
3. คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน: มีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินและการบริหารเงิน
ทัง้ นี้ สายงานธุรกิจจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการประเมินและบริหารความเสีย่ งของตนเองภายใต้กรอบการดำ�เนินงานทีก่ �ำ หนดสายงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารความเสีย่ ง
อยูภ่ ายใต้การดูแลของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านบริหารความเสีย่ ง (ซึง่ เป็นสมาชิกของคณะประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร) มีหน้าที่
กำ�กับดูแล ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและนำ�การบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ มาใช้อย่างสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร
1.3 กระบวนการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารบริหารความเสี่ยง ผ่านทางกระบวนการสำ�คัญ 4 ด้าน ได้แก่
1) การระบุความเสี่ยง: ธนาคารจำ�แนกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำ�เนินงานออกเป็น 5 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ความเสี่ยงด้านตลาด (ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2) การวัดและประเมินความเสี่ยง: ธนาคารใช้วิธกี ารและเครื่องมือทีแ่ ตกต่างกันในการวัดความเสี่ยงแต่ละประเภท โดยใช้วิธีการวัดความเสี่ยงทัง้ ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดให้มีการทดสอบภาวะวิกฤติ เพื่อวัดคุณภาพของพอร์ต และความสามารถของธนาคารในการยืนหยัดในภาวะวิกฤติ
3) การติดตามและควบคุมความเสีย่ ง: ธนาคารควบคุมความเสีย่ งโดยการกำ�หนด ตัวชีว้ ดั ความเสีย่ ง (Key risk indicators) และขอบเขตความเสีย่ ง (Risk boundaries) รวม
ถึงเพดานความเสี่ยง (Risk limits) ทั้งในระดับธนาคารโดยรวม ระดับพอร์ต ระดับผลิตภัณฑ์ และระดับอื่นๆ ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดให้มีระบบการ
เตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) สำ�หรับความเสีย่ งด้านสินเชือ่ เพือ่ เป็นหนึง่ ในเครือ่ งมือทีช่ ่วยตรวจหาลูกค้าทีม่ แี นวโน้มว่าอาจมีผลประกอบการหรือคุณภาพที่
เสื่อมถอย
4) การรายงานความเสี่ยง: ธนาคารมีการรายงานสถานะของความเสี่ยงด้านต่างๆ ตลอดจนการดำ�เนินการต่างๆ ทั้งที่ได้ดำ�เนินการไปแล้วและกำ�ลังจะดำ�เนินการ ไปยัง
ผูเ้ กีย่ วข้อง คณะกรรมการต่างๆ และผูบ้ ริหารระดับสูงอย่างสม่�ำ เสมอ รายงานเกีย่ วกับความเสีย่ งดังกล่าว มีทงั้ ในระดับผลิตภัณฑ์ ระดับหน่วยงาน และระดับธนาคารโดยรวม
แนวป้องกัน 3 ระดับ
ธนาคารมีการลงทุนในการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมอย่างต่อเนือ่ งให้พนักงานในองค์กรตระหนักถึงการบริหารความเสีย่ ง โดยทีผ่ บู้ ริหารและพนักงานในสายงานธุรกิจ (แนว
ป้องกันระดับที่ 1) เป็นผูป้ ระเมินและรายงานความเสีย่ ง พร้อมทัง้ ดำ�เนินการเพือ่ ปรับลดความเสีย่ งนัน้ การลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนทัง้ ในเรือ่ งของการฝึกฝนอบรม การพัฒนา
เครื่องมือ กระบวนการและนโยบายที่สำ�คัญ ส่วนสายงานบริหารความเสี่ยง (แนวป้องกันระดับที่ 2) ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง
รับผิดชอบในการกำ�หนดกลยุทธ์ นโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ติดตามและดูแลการทำ�งานของสายงานธุรกิจ รวมถึงกระตุ้นให้มีการพิจารณาถึง
ความเสี่ยงและผลตอบแทนอย่างสมเหตุผล ส่วนผู้รับผิดชอบระดับที่ 3 คือสายงานตรวจสอบ ทำ�หน้าที่อย่างเป็นอิสระในการตรวจสอบการทำ�งานเพื่อให้มั่นใจว่าธนาคาร
มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และให้การเสนอแนะ เพื่อให้มีการพัฒนาปรับปรุงระเบียบและกรอบงานการควบคุมความเสี่ยง
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2. ปัจจัยความเสี่ยงหลัก
ปัจจัยความเสี่ยงหลัก ได้แก่ ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำ�เนินธุรกิจซึ่งธนาคารได้จำ�แนกไว้ 5 ด้าน ดังนี้
2.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสีย่ งด้านเครดิต คือความเสีย่ งทีอ่ าจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อธนาคาร อันเป็นผลมาจากผูก้ ู้ และ/หรือคูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถปฏิบตั ติ ามพันธะทางการเงินหรือเงือ่ นไขสัญญา
ที่ตกลงไว้ ความเสี่ยงด้านเครดิตส่วนใหญ่เกิดจากธุรกรรมการให้สินเชื่อและรายการภาระผูกพันนอกงบดุล เช่น การค้ำ�ประกันการกู้ยืมเงิน และตราสารอนุพันธ์ เป็นต้น
ธนาคารมีเป้าหมายในการบริหารความเสีย่ งด้านเครดิตเพือ่ สร้างผลตอบแทนให้เหมาะสมกับความเสีย่ ง โดยการควบคุมความเสีย่ งด้านเครดิตให้อยูใ่ นระดับทีธ่ นาคารยอมรับได้
และสร้างความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจอย่างยัง่ ยืนโดยให้การบริหารความเสีย่ งเป็นส่วนหนึง่ ของการดำ�เนินธุรกิจและการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร ธนาคารให้ความสำ�คัญ
และมุง่ มัน่ ในการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารความเสีย่ งด้านเครดิตอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการพัฒนาบุคลากร การกำ�กับดูแลด้านการบริหารความเสีย่ ง กระบวนการ
เครื่องมือและระบบวัดระดับความเสี่ยง รวมถึงการพัฒนาแนวทางบริหารความเสี่ยงในรูปของทุนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic capital) การปรับปรุงกระบวนการพิจารณา
สินเชื่อ (Credit Assessment & Origination) และเครื่องมือในการวัดระดับความเสี่ยง เช่น Risk Rating Model, Application Scorecard และ Behavior Scorecard จัดทำ�
และปรับปรุงนโยบาย กระบวนการ รวมถึงแนวทางในการวัด และบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต นอกจากนี้ ธนาคารยังคงมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงด้าน
สินเชื่อที่แข็งแกร่งภายในธนาคาร ผ่านการรู้จักและเข้าใจลูกค้าของธนาคารอย่างรอบด้าน พนักงานของธนาคารผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น เป็นไปตามหลักการป้องกัน 3 ลำ�ดับ
ในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (3 lines of defense credit risk management framework) ซึ่งช่วยในการลดความเสี่ยงดังกล่าว ดังนี้:
ผู้บริหารและพนักงานในสายงานธุรกิจ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกิดขึ้นภายในสายงาน (1st line of defense)
สายงานบริหารความเสีย่ งด้านเครดิต ( 2nd line of defense) ร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมการบริหารความเสีย่ งของ the 1st line of defense ทัง้ นี้ หน่วยงานบริหารความเสีย่ ง
มีความเป็นอิสระจากผู้บริหารและพนักงานที่ให้สินเชื่อ
สายงานตรวจสอบ เป็น the 3rd line of defense มีหน้าที่ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระต่อการออกแบบและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ในการบริหารความเสี่ยง
ด้านเครดิต
2.1.1 ปัจจัยเสี่ยงด้านเครดิต
คุณภาพสินเชือ่ : ธนาคารยังคงให้ความสำ�คัญต่อการปรับปรุงคุณภาพสินทรัพย์อย่างต่อเนือ่ ง สินเชือ่ ด้อยคุณภาพ (NPL) เกิดขึน้ เมือ่ ลูกหนี้ไม่สามารถชำ�ระหนี้ได้ตามข้อตกลง
ซึ่งอาจส่งผลต่อดอกเบี้ยรับของธนาคาร ในบางกรณีเมื่อไม่สามารถชำ�ระเงินต้นไม่วา่ ทั้งหมดหรือบางส่วน อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำ�กำ�ไรและความเพียงพอ
ของเงินกองทุนของธนาคาร
ธนาคารบริหารคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อโดยติดตามและทบทวนสถานะของลูกหนี้ และหรือคู่สัญญาอย่างสม่ำ�เสมอ ทั้งในระดับรายลูกค้าและระดับ portfolio ในส่วนของ
หลักการป้องกัน 3 ลำ�ดับในการบริหารความเสีย่ งด้านเครดิต (3 lines of defense credit risk management): เจ้าหน้าทีบ่ ริหารความสัมพันธ์ลกู ค้า (Relationship Managers)
ติดตามดูแลลูกค้าธุรกิจรายใหญ่เป็นรายลูกค้าและฝ่ายข้อมูลบริหารความเสี่ยง และระบบการตัดสินใจด้านเครดิต สนับสนุนข้อมูลในระดับ Portfolio ในส่วนของสินเชื่อรายย่อย
ธนาคารมีการติดตามดูแลลูกค้าในรูปแบบ Portfolio Management ธนาคารให้ความสำ�คัญต่อหนี้ที่มีปัญหา โดยกำ�หนดให้มีการทบทวนและรายงานสถานะของลูกหนี้
ด้อยคุณภาพบ่อยครั้งยิ่งขึ้น จัดให้มีระบบ Early Warning System และ Qualitative Risk Score เพื่อติดตามลูกหนี้ซึ่งยังเป็นหนี้ที่มีคุณภาพดีแต่อาจได้รับผลกระทบในทาง
ลบจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพหนี้ ธนาคารมีทีมงานปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และคณะกรรมการแก้ ไขหนี้ด้อยคุณภาพซึ่งจะให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับเงื่อนไขในการปรับ
โครงสร้างหนี้ ธนาคารตั้งสำ�รองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่างเพียงพอ สำ�หรับความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำ�หนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้ตั้ง
สำ�รองส่วนเกินเพื่อรองรับส่วนสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับหนี้คุณภาพดี (Loss incurred but not yet recognized) โดยคำ�นวณจากความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้ที่จะผิดนัด
ชำ�ระหนี้ (Probability of Default) ของลูกหนี้ในแต่ละระดับความเสี่ยง ยอดหนี้เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำ�ระหนี้ (Exposure at Default) ตามประเภทของสินเชื่อและความเสียหายเมื่อ
ลูกหนี้ผิดนัดชำ�ระหนี้ (Loss Given Default) ตามประเภทหลักประกัน
การเสื่อมค่าของมูลค่าหลักประกัน
เนือ่ งจากหลักประกันของสินเชือ่ ส่วนใหญ่ของธนาคารเป็นอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สนิ อืน่ ซึง่ มูลค่าของหลักประกันดังกล่าวอาจได้รบั ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ตัวอย่างเช่น การตกต่ำ�ของภาคอสังหาริมทรัพย์อาจส่งผลให้ยอดหนี้เงินต้นส่วนที่ค้ำ�ประกันโดยอสังหาริมทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินกว่าอัตราส่วนสินเชื่อต่อหลักประกันที่อนุมัติไว้
เดิม อีกทั้งการลดลงของมูลค่าหลักประกันอาจมีผลทำ�ให้ธนาคารต้องตั้งสำ�รองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น ธนาคารบริหารการเสื่อมค่าของมูลค่าหลักประกันโดยจัดทำ�นโยบาย
และวิธีปฏิบัติเพื่อกำ�หนดแนวทางและมาตรฐานในการประเมินราคาหลักประกันตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยความถี่ในการประเมินราคาหลัก
ประกันขึ้นกับระดับความเสี่ยงของสินเชื่อ
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การกระจุกตัวของสินเชื่อ
ความเสีย่ งจากการกระจุกตัวของสินเชือ่ เป็นปัจจัยเสีย่ งทีส่ �ำ คัญอย่างหนึง่ ในการบริหารความเสีย่ งด้านสินเชือ่ ธนาคารบริหารและติดตามดูแลการกระจุกตัวของสินเชือ่ ในแต่ละภาค
ธุรกิจ ประเทศคูส่ ญ
ั ญา และลูกหนีร้ ายใหญ่ โดยธนาคารได้ก�ำ หนดเพดานความเสีย่ งทีธ่ นาคารยอมรับได้ทงั้ ในรายภาคธุรกิจ ในแต่ละประเทศคูส่ ญ
ั ญา และรายกลุม่ ลูกค้า เพือ่ บริหาร
ความเสีย่ งด้านสินเชือ่ ทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั และทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตให้มกี ารกระจายตัวอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการกำ�หนดเพดานความเสีย่ งด้านสินเชือ่ สำ�หรับลูกหนี้
รายใหญ่รวมผูเ้ กีย่ วข้อง ตามระดับความเสีย่ งไว้ดว้ ย ทัง้ นี้ การบริหารความเสีย่ งจากการกระจุกตัวของสินเชือ่ ยังคงเป็นปัจจัยหลักในการบริหารความเสีย่ งด้านสินเชือ่ ของธนาคาร
2.1.2 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อ
นโยบายการจัดชั้นสินทรัพย์ และการกันเงินสำ�รองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ธนาคารได้จดั ชัน้ สินทรัพย์และกันสำ�รองตามแนวทางการปฏิบตั ขิ องธนาคารแห่งประเทศไทย เรือ่ ง สินทรัพย์ที่ไม่มรี าคาหรือเรียกคืนไม่ได้ และสินทรัพย์ทสี่ งสัยว่าจะไม่มรี าคาหรือ
เรียกคืนไม่ได้ของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งรวมถึงการจัดชั้นหนี้เชิงคุณภาพ โดยมีแนวปฏิบัติในการจัดชั้นหนี้สินเชื่อเชิงพาณิชย์ (Commercial Loan) เป็นรายลูกหนี้ ส่วนหนี้สินเชื่อ
อุปโภคบริโภค หรือลูกหนี้รายย่อย (Retail Loan) จะทำ�การจัดชั้นเป็นรายบัญชีตามระยะเวลาค้างชำ�ระแต่หากลูกหนี้รายใดใช้สินเชื่อทั้ง 2 ประเภท จะทำ�การจัดชั้นเป็นรายลูกหนี้
ตามแหล่งที่มาของรายได้หลักของลูกหนี้รายนั้น เพื่อให้สะท้อนถึงคุณภาพของสินทรัพย์ที่แท้จริงและกันสำ�รองค่าเผื่อหนี้สูญได้อย่างพอเพียง
นอกเหนือจากการกันสำ�รองตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าวข้างต้น ธนาคารได้มีการกันสำ�รองเป็นกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) เพิ่มเติมสำ�หรับลูกหนี้
ที่จัดชั้นปกติและจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ โดยพิจารณากันเงินสำ�รองกลุ่มลูกหนี้ดังกล่าวตามระดับความเสี่ยงแต่ละระดับตามนโยบายของธนาคาร
นโยบายการกันสำ�รองสำ�หรับรายการนอกงบดุล
ธนาคารมีการประมาณการหนี้สินจากรายการภาระนอกงบดุลทุกไตรมาส ซึ่งเป็นการกันสำ�รองตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงิน
สำ�รองของสถาบันการเงิน ในการกันเงินสำ�รองภาระผูกพันนอกงบดุล ดังต่อไปนี้
1. รายการกันสำ�รองภาระนอกงบดุลที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตในระดับสูง ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนดค่าแปลงสภาพ (Credit Conversion Factor) ในการคำ�นวณเงิน
กองทุนที่ต้องดำ�รงเท่ากับ 1.0 รวมถึงหนังสือค้ำ�ประกันสินเชื่อ
1.1 กรณีเป็นรายการนอกงบดุลของลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้นเป็นสินทรัพย์จัดชั้นต่ำ�กว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ และสูญ ตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นสินทรัพย์ที่กำ�หนดไว้ใน
			 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกันเงินสำ�รองในอัตราเดียวกันกับอัตราการกันเงินสำ�รองของลูกหนี้รายเดียวกันที่ปรากฏในงบดุล
1.2 กรณีเป็นรายการนอกงบดุลที่ไม่เป็นลูกหนีท้ ถี่ กู จัดชัน้ เป็นสินทรัพย์จดั ชัน้ ต่�ำ กว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ และสูญ ธนาคารพิจารณากันเงินสำ�รองภาระผูกพันจาก
			 ยอดประมาณการความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยการกันสำ�รองเป็นกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) เพิ่มเติมของภาระผูกพันดังกล่าว
2. กรณีเป็นรายการนอกงบดุลทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนดค่าแปลงสภาพน้อยกว่า 1.0 และเป็นลูกหนีท้ จี่ ดั ชัน้ ปกติและจัดชัน้ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ธนาคารได้มกี ารกันสำ�รอง
ภาระผูกพันเป็นกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) เพิ่มเติมของภาระผูกพันเช่นเดียวกัน
3. ธนาคารได้ประมาณการหนีส้ นิ อืน่ ๆ นอกเหนือจากข้อ 1 และข้อ 2 สำ�หรับหนีส้ นิ ทีม่ ภี าระผูกพันและมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอน ทีธ่ นาคารจะต้องสูญเสียตามภาระผูกพัน
ดังกล่าว
นโยบายการบริหารสินเชื่อมีปัญหา
ธนาคารตระหนักถึงการบริหารสินเชื่อที่มีแนวโน้มจะมีปัญหา (Potential Non-Performing Loan) และสินเชื่อมีปัญหา (Non-Performing Loan) เป็นเรื่องที่มีผลสำ�คัญต่อผล
ประกอบการของธนาคาร จึงได้จดั ทำ�นโยบายการบริหารสินเชือ่ ทีม่ แี นวโน้มจะมีปญ
ั หาและสินเชือ่ มีปญ
ั หาโดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ เป็นการลดจำ�นวนของสินเชือ่ มีปญ
ั หาทีจ่ ะเพิม่ ขึน้
โดยใช้หลักการการเข้าไปดำ�เนินการแก้ไขปัญหาก่อนเกิดและการแก้ไขปัญหาทีร่ วดเร็ว และติดตามดูแลอย่างมีประสิทธิภาพบนมาตรฐานเดียวกัน เพือ่ ทำ�ให้สนิ เชือ่ มีปญ
ั หากลับมา
เป็นสินเชื่อปกติ
ธนาคารจัดตั้งทีมเพื่อสนับสนุนการแก้ไขสินเชื่อที่มีแนวโน้มจะมีปัญหาขึ้นมา (ใน 2nd line of defense) ประกอบด้วย ทีมพัฒนากลั่นกรองคุณภาพหนี้ (NPL Prevention Team)
ภายใต้พฒ
ั นาสินทรัพย์ ดูแลลูกหนีท้ ค่ี าดว่าจะเริม่ ผิดนัดชำ�ระหนี้ หรือแสดงสัญญาณเตือนเริม่ แรก (Early Warning Signal) หรือเคยเกิดภาวะทีม่ คี วามเสีย่ งเป็นสินเชือ่ ด้อยคุณภาพ
(NPL) โดยเฉพาะลูกหนี้กลุ่มที่ถูกจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (Special Mention) เพื่อความรวดเร็วในการติดตามควบคุมดำ�เนินการป้องกัน ผู้ดูแลบัญชีลูกค้า (Relationship
Manager) จะประสานงานกับทีมพัฒนากลัน่ กรองคุณภาพหนี้ ร่วมเจรจากับลูกหนี้ เพือ่ ให้ตระหนักถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ รวมถึงตรวจสอบหาสาเหตุและระดับ
ของปัญหา และกำ�หนดแนวทางการแก้ไขในเบือ้ งต้น โดยใช้มาตรการต่างๆ ทีเ่ หมาะสมแล้วแต่ปญ
ั หาของลูกหนี้ อาทิเช่น ในกรณีขาดสภาพคล่องระยะสัน้ สำ�หรับลูกหนีท้ ยี่ งั สามารถ
ดำ�เนินกิจการต่อไปได้ อาจพิจารณาขยายระยะเวลาการชำ�ระหนี้ ปรับปรุงวงเงินฯลฯ ในกรณีประสบปัญหาระยะยาวและซับซ้อนสำ�หรับลูกหนี้ที่ยังสามารถดำ�เนินกิจการต่อไปได้
ธนาคารอาจพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามศักยภาพและความสามารถในการชำ�ระหนี้ เป็นต้น1
1

ธุรกิจขนาดเล็ก
- ก่อนเดือนพฤษภาคม 2560 การบริหารพอร์ตนัน้ แบ่งตามการจัดชัน้ ของลูกหนี้ โดยมีผดู้ แู ลบัญชีลกู ค้าเป็นผูด้ แู ลลูกหนีพ้ อร์ต Current และทีมพัฒนากลัน่ กรองคุณภาพหนี้ (NPL Prevention Team) เป็นผูด้ แู ลลูกหนีพ้ อร์ต DPD
- บริหารคุณภาพและติดตามกลุม่ สินเชือ่ ธุรกิจขนาดเล็ก ถูกจัดตัง้ ขึน้ ในเดือนพฤษภาคม 2560 (ประกอบด้วยการดูแลติดตามสินเชือ่ ในส่วนของลูกค้ากลุม่ Current (จากเดิมคือผูด้ แู ลบัญชีลกู ค้า) และ ลูกค้า	กลุม่ DPD
(ทีมพัฒนากลั่นกรองคุณภาพหนี้) เข้าด้วยกัน) โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการปรับปรุงคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กให้เป็นพอร์ตคุณภาพดี
การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงที่สำ�คัญ
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เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติของธนาคาร ทีมเอกสารสัญญาและระบียบปฏิบัติ (Documentation) และทีมกฎหมาย (Legal Strategy) จะประสานงานกับทีม
พัฒนากลั่นกรองคุณภาพหนี้ เพื่อจัดทำ�เอกสารหรือวิธีปฏิบัติงานเป็นพื้นฐานสำ�หรับการประเมินนั้นๆ ให้เป็นไปได้อย่างถูกต้อง
เพื่อติดตามผลการดำ�เนินงาน ทีมติดตามการชำ�ระหนี้ (Monitoring) จะเข้ามาดูแล ติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขในมาตรการต่างๆ อย่างใกล้ชิดโดยประสานงานกับทีมพัฒนา
กลั่นกรองคุณภาพหนี้ จนกว่าความเสี่ยงของลูกหนี้จะกลับสู่สภาวะปกติและจัดชั้นเป็นหนี้ปกติ
สำ�หรับลูกหนีม้ ปี ญ
ั หา (NPL) เพือ่ เป็นการรับประกันว่าแผนการปรับปรุงโครงสร้างหนีจ้ ะเป็นไปตามนโยบายของธนาคารและเกณฑ์ทางกฎหมาย ทีมพัฒนาสินทรัพย์จะประสานงาน
กับทีมกฎหมาย เพื่อพิจารณาหากลยุทธ์ที่เหมาะสม ก่อนเจรจากับลูกหนี้ ทั้งนี้ ธนาคารอาจพิจารณาตัดสินใจขาย NPL ที่ไม่มีศักยภาพในการดำ�เนินธุรกิจต่อไปและไม่สามารถ
ตกลงที่จะทำ�แผนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้รายกลุ่ม หรือรายบัญชี เพื่อให้การลด NPL เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในราคาของปัจจัยเสี่ยงด้านตลาด ซึ่งปัจจัยหลักประกอบด้วย ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากราคาตราสารทุน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ในการบริหารความเสีย่ ง ธนาคารได้จดั ให้มนี โยบายการบริหารความเสีย่ งด้านตลาดในด้านต่างๆ เพือ่ ใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางสำ�หรับการบริหารความเสีย่ งด้านตลาด หน่วยงาน
ธุรกิจมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดภายใต้มาตรฐานที่ได้กำ�หนดในนโยบายดังกล่าว ในขณะที่บริหารความเสี่ยงด้านตลาดเป็นหน่วยงานอิสระทำ�หน้าที่
ดูแลความเสี่ยงด้านตลาดโดยรวมของธนาคาร
ธนาคารควบคุมความเสี่ยงด้านตลาด โดยกำ�หนดเพดานความเสี่ยงภายใต้กรอบความเสี่ยงและความเสียหายสูงสุดที่ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร โดยสรุป
ความเสี่ยงด้านตลาดที่สำ�คัญมีดังนี้
2.2.1 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk) หมายถึง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อรายได้ และ/หรือมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคาร จากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจเกิดจากฐานะทั้งในงบดุลและนอกงบดุลที่อยู่ในบัญชีเพื่อการค้าและ/หรือบัญชีเพื่อการธนาคาร ทั้งนี้ ความเสียหายดังกล่าวอาจ
มีสาเหตุจากมูลค่าที่ลดลงเนื่องจากการแปลงมูลค่าเงินตราต่างประเทศของฐานะที่ถืออยู่ รวมทั้งการขาดทุนจากธุรกรรมการค้าเงินตราต่างประเทศหรือการแปลงมูลค่าจากเงิน
สกุลหนึ่งเป็นเงินอีกสกุลหนึ่ง
ธุรกิจตลาดเงินเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารฐานะเงินตราต่างประเทศในบัญชีเพื่อการค้าของธนาคาร บริหารความเสี่ยงด้านตลาดเป็นผู้กำ�หนดกรอบงานสำ�หรับมาตรการใน
การบริหารความเสีย่ งด้านตลาด ซึง่ กำ�หนดขึน้ เพือ่ ควบคุมระดับความเสีย่ งอันเกิดจากผลกระทบด้านลบจากการเปลีย่ นแปลงของภาวะตลาดมิให้เกินกว่าทีค่ วรจะเป็น ซึง่ อาจส่งผล
ต่อมูลค่าหรือผลตอบแทนของบัญชีเพื่อการค้าที่เกี่ยวกับสกุลเงินต่างประเทศของธนาคาร โดยมีการกำ�หนดเพดานความเสี่ยงในเรื่องดังต่อไปนี้
1. Delta – หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสัญญาใช้สิทธิ (Option) ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของสินทรัพย์อ้างอิง
2. Gamma – หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของ Delta ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของสินทรัพย์อ้างอิง
3. Vega - หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสัญญาใช้สิทธิ (Option) ต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิง
4. ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นสกุลเงินต่างประเทศ (Foreign Exchange) – หมายถึง มูลค่าขัน้ ต้น (Gross Amount) (มูลค่ารวมของฐานะซือ้ และขายของแต่ละสกุล) และมูลค่า
สุทธิ (Net Amount) (ส่วนต่างสุทธิของฐานะซื้อและขาย) สำ�หรับฐานะอัตราแลกเปลี่ยนที่ถือครองในแต่ละสกุล
ทัง้ นี้ หน่วยงานธุรกิจตลาดเงินเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการทำ�ธุรกรรมด้านการค้าและบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอภายใต้เพดานความเสีย่ งทีก่ �ำ หนดนี้ เพือ่ ให้เกิดผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม
ที่สุดจากการลงทุน และมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านตลาดทำ�หน้าที่ในการติดตามดูแลความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้เพดานความเสี่ยงที่กำ�หนดไว้
2.2.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
การเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ มีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคาร การบริหารความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ได้ด�ำ เนินการตามกรอบนโยบายที่ได้
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ซึง่ ธนาคารมีการกำ�หนดและควบคุมขอบเขตของความเสีย่ งอัตราดอกเบีย้ ในด้านต่างๆ เช่น ขอบเขตความเสีย่ งของรายได้ และขอบเขต
ความเสี่ยงของมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset & Liability Management Committee: ALCO) ได้รับมอบอำ�นาจจากคณะกรรมการ
ธนาคารให้เป็นผู้ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ภายในโครงสร้างและขอบเขตเพดานความเสี่ยงที่กำ�หนด
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ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

ธนาคารมีแนวทางในการบริหารความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ เพือ่ รองรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ เช่น การปรับสมดุลระหว่างสินทรัพย์และหนีส้ นิ
หรือการกำ�หนดระดับความแตกต่าง (Mismatch) ของระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินที่เหมาะสม โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกของธนาคาร รวมทั้งการคาดการณ์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยจากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจของธนาคาร
2.3 ความเสี่ยงสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้เมื่อครบกำ�หนด เนื่องจากธนาคารไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด
ได้ทันหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอสำ�หรับการดำ�เนินงาน จนทำ�ให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset &
Liability Management Committee: ALCO) มีหน้าที่กำ�กับดูแลการบริหารสภาพคล่อง เพื่อให้ธนาคารมีสภาพคล่องเพียงพอในการดำ�เนินธุรกิจทั้งสกุลเงินบาท
และเงินตราต่างประเทศในภาวะปกติและภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นได้ และสามารถดำ�รงระดับสภาพคล่องสูงกว่าขั้นต่ำ�ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนด ซึ่ง
ต้องอยูภ่ ายในกรอบความเสีย่ งที่ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารกำ�หนดให้มกี ารทบทวน
นโยบาย แผน และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติอย่างสม่ำ�เสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรืออาจมีการทบทวนเป็น
กรณีพิเศษหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำ�คัญอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารสภาพคล่องตามนโยบายหรือแผนงานดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายหลักของธนาคาร โครงสร้างขององค์กร กฎเกณฑ์ของทางการและสภาวะตลาดที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคาร แต่ละบริษัทจะบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องแยกจากกัน
บริหารเงิน (Balance Sheet Management) เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารสภาพคล่องในระดับภาพรวม โดยมีธุรกิจตลาดเงิน (Capital Markets) เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการบริหารสภาพคล่องรายวัน นอกจากนี้ บริหารเงินยังทำ�หน้าที่วัดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และรายงานการบริหารสภาพคล่องต่อคณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหนี้สิน ส่วนบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk Management) ทำ�หน้าที่ ระบุ ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ในการบริหารสภาพคล่อง ธนาคารมีการติดตามดูแลแหล่งเงินทุนและความสามารถในการเข้าถึงตลาดทุนอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ ให้ความสำ�คัญในการถือครองสินทรัพย์
ที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วหรือสามารถใช้เป็นหลักประกันในการระดมเงินทุนได้
เมื่อพิจารณาแหล่งเงินทุนของธนาคาร โดยส่วนใหญ่แหล่งเงินทุนที่สำ�คัญของธนาคารมาจากเงินฝาก โดยธนาคารมีกลยุทธ์ ในการจัดหาเงินทุนจากเงินฝาก
อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ เสริมสร้างฐานะทางการเงินให้แข็งแกร่งและมีผลประกอบการทีน่ า่ พอใจ อันจะช่วยเสริมสร้างความมัน่ ใจให้แก่ลกู ค้าและผูฝ้ ากเงิน ธนาคารให้ความสำ�คัญ
ในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยรักษาระดับสินทรัพย์สภาพคล่อง และติดตามระดับความเสี่ยงเป็นรายวัน และรายเดือน รวมทั้งกำ�หนดขอบเขตสำ�หรับ
ตัวบ่งชี้ระดับความเสี่ยง (Risk Indicators Limit) และการดำ�เนินการต่างๆ เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมกันนี้ได้มีการจัดทำ�แผนการ
บริหารสภาพคล่องในภาวะวิกฤติ เพื่อเตรียมพร้อมในการดำ�เนินการหากมีสัญญาณบ่งชี้ (Early Warning Indicators) ว่าอาจเกิดภาวะวิกฤติด้านสภาพคล่อง
2.4 ความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงิน
ความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงิน (Non-financial risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน อันเป็นผลมาจากความไม่เพียงพอหรือ
ความบกพร่องของกระบวนการปรับปรุงภายใน บุคลากร ระบบงานของธนาคาร หรือจากเหตุการณ์ภายนอกธนาคารทั้งหมด รวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมาย แต่ไม่
รวมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputational Risk) ธนาคารใช้วิธี Basic Indicator Approach (BIA) โดยใช้รายได้จาก
การดำ�เนินงาน (Gross Income) เป็นค่าตัวแทนในการคำ�นวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ตามน้ำ�หนักความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (RWA)
การบริหารความเสีย่ งทีม่ ใิ ช่ดา้ นการเงินของธนาคารดำ�เนินการโดยผ่านโครงสร้างการกำ�กับดูแลซึง่ มีคณะกรรมการธนาคารเป็นผูร้ บั ผิดชอบระดับสูงสุดในการบริหาร
ความเสี่ยงของทั้งองค์กร คณะกรรมการธนาคารได้มอบอำ�นาจให้กับ คณะกรรมการด้านความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงิน (Bank Non-Financial Risk Committee BNFRC) ซึง่ มีประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็นประธานคณะกรรมการ ทำ�หน้าทีบ่ ริหารจัดการความเสีย่ งทีม่ ใิ ช่ดา้ นการเงิน ของธนาคารและบริษทั ในเครือ โดยดำ�เนินการ
กำ�หนดกลยุทธ์ให้มั่นใจว่า มีการจัดการนโยบายและกำ�กับดูแลด้วยกับความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและครอบคลุมครบถ้วน
ธนาคารมีหลักการ “แนวป้องกัน 3 ระดับ” (3 lines of defense risk governance model) ที่สอดคล้องกับแนวทาง COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of The Treadway Commission) ธนาคารได้จัดให้มีคณะกรรมการด้านความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงิน (Non-Financial Risk Committee) อีก 3
คณะในระดับสายงานธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจรายย่อย ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดใหญ่ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการธุรกิจ (CRBO)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าเอสเอ็มอี (CSBO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ (CWBO) เป็นประธานตามลำ�ดับ และขึ้นตรงต่อ BNFRC เพื่อให้ “แนว
ป้องกัน 3 ระดับ” มีประสิทธิผล จากระดับล่างขององค์กร และให้ผู้บริหารระดับล่างสามารถปรับปรุงและบริหารความเสี่ยงด้านกำ�กับการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติ
การภายในหน่วยงาน
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ภายใต้หลักการ “แนวป้องกัน 3 ระดับ” (3 lines of defense risk governance model) สายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน (BU/SU) เป็นแนวป้องกันชั้นที่หนึ่ง
รับผิดชอบหลักในการบริหารและควบคุมความเสีย่ งทีม่ ใิ ช่ดา้ นการเงินของหน่วยงานของตน บริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารธุรกิจ (Business Operational Risk Management:
BORM) เป็นหน่วยงานจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้สายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน ในการบริหารและควบคุมความเสีย่ ง โดยมีสายการรายงานร่วม (Joint reporting line) ต่อ CORM ทัง้ นี้
BORM ทำ�หน้าที่ให้คำ�ปรึกษาและสนับสนุนสายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน ในการนำ�นโยบายที่มิใช่ด้านการเงินไปใช้ควบคุม และวัดผลสถานะระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ธนาคารได้จัดตั้ง Corporate Operational Risk Management (CORM) ขึ้นต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง (CRO) เป็นแนวป้องกันชั้นที่ 2 ทำ�หน้าที่ในการ
กำ�กับดูแลการบริหารความเสีย่ งเช่น ความเสีย่ งด้านกระบวนการ ความเสีย่ งด้านควบคุม ความเสีย่ งด้านกิจกรรมไม่ได้รบั อนุญาต ความเสีย่ งด้านข้อมูล ความเสีย่ งด้านแผนรองรับ
การดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง ความเสีย่ งด้านทุจริต ความเสีย่ งต่อความปลอดภัยส่วนบุคคลและทางกายภาพ และความปลอดภัยในทีท่ �ำ งาน CORM กำ�หนดนโยบายด้านบริหาร
ความเสีย่ งทีม่ ใิ ช่ดา้ นการเงินเพือ่ ให้แน่ใจว่าความเสีย่ งจะถูกระบุอย่างถูกต้อง มีการประเมินผล ตรวจสอบ วิเคราะห์และรายงานอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกัน นโยบายทีก่ �ำ หนด
ขึ้นนี้ เป็นหลักการเพื่อให้มีการส่งมอบ รักษา และกำ�กับดูแลการบริหารความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงิน

ธนาคารได้กำ�หนดแนวทางการอนุมัติผลิตภัณฑ์และบริการที่ออกใหม่และทบทวนผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service Approval Process: PSAP) ที่มีอยู่ เพื่อให้มั่นใจ
ว่าผลิตภัณฑ์และบริการที่ธนาคารเสนออยู่ภายใต้หลักการของความปลอดภัยและมีความรับผิดชอบโดยกำ�หนดให้มีการระบุและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม
รวมทั้งมีโครงสร้างพื้นฐานและการควบคุมที่จำ�เป็นอย่างเพียงพอที่จะสนับสนุนธุรกิจใหม่ดังกล่าวให้ดำ�เนินการภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้
ธนาคารได้กำ�หนดให้มีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcing Risk Management) เพื่อกำ�หนดหลักการและมาตรฐานในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิผล
ธนาคารได้จัดให้มีนโยบายและมาตรฐานการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCM) ซึ่งกำ�หนดแนวทางให้กับทุกหน่วยงานในการพัฒนาแผนการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจภายใต้บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร ทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานดังกล่าว รวมทั้ง
ประเมินระดับความพร้อมและประสานงานการพัฒนาแผนเพื่อให้ธนาคารมีความพร้อมในด้านการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง/การกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (BCP/DRP)

กำ�กับการปฏิบัติงาน (Compliance) เป็นแนวป้องกันชั้นที่ 2 ทำ�หน้าที่ในการกำ�กับดูแลความเสี่ยงด้านกฎเกณฑ์ทางการ (Compliance risk) ซึ่งเป็นหนึ่งในประเภทความเสี่ยงที่
มิใช่ด้านการเงิน กำ�กับการปฏิบัติงานกำ�หนดนโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางการ (Compliance Risk Policy) เพื่อใช้ถือปฏิบัติ (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 2.6.2)

ธนาคารได้ก�ำ หนด การทดสอบการควบคุมทีส่ �ำ คัญ (Key Control Testing: KCT) เพือ่ เป็นแนวทางและมาตรฐานสำ�หรับหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วยงาน KCT
เป็นวิธีการและกระบวนการสำ�หรับการระบุการควบคุมที่สำ�คัญ การบำ�รุงรักษาและการทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน มีความเสี่ยงอยู่
ภายในระดับที่ธนาคารยอมรับได้ มีการควบคุมที่มีประสิทธิผลและสร้างวัฒนธรรมป้องกันความเสี่ยงเชิงรุก

กฎหมาย (Legal) และควบคุมการเงิน (Financial Control) เป็นแนวป้องกันชัน้ ที่ 2 ขึน้ ตรงต่อประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านบริหารความเสีย่ ง และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้าน
การเงิน ตามลำ�ดับ ทำ�หน้าที่ในการกำ�กับดูแลความเสี่ยงด้านกฎหมายและความเสี่ยงด้านการเงินซึ่งอยู่ภายใต้ประเภทความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงิน

การบริหารความเสีย่ งที่ไม่เกีย่ วข้องกับด้านการเงินของบริษทั ย่อย มีการดำ�เนินการทีส่ อดคล้องกับนโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่ งของธนาคารตามความเหมาะสม ทัง้ นี้
บริษัทย่อยมีการจัดองค์กรเพื่อการบริหารความเสี่ยงเป็นของตนเอง และใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยง อาทิ R&CSA Incident reporting KRI และ BCP

หน่วยงานตรวจสอบทำ�หน้าทีเ่ ป็น “แนวป้องกันชัน้ ทีส่ าม” ภารกิจของสายงานตรวจสอบคือการตรวจสอบโดยอิสระเพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามาตรการควบคุมภายในซึง่ ดำ�เนินการโดยแนว
ป้องกันชั้นที่หนึ่ง (หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุน) และแนวป้องกันชั้นที่สอง (บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร กำ�กับการปฏิบัติงาน กฎหมาย และควบคุมการเงิน)
ได้รับการออกแบบอย่างดีและสามารถควบคุมความเสี่ยงในการทำ�ธุรกิจของธนาคารอย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบจะให้คำ�แนะนำ�ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อ
ปรับปรุงระบบบรรษัทภิบาล กรอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

2.5 ปัจจัยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ธนาคารตระหนักดีถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำ�หนดแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ การนำ�กลยุทธ์ ไปปฏิบัติและการควบคุมเชิงกลยุทธ์
ที่อาจจะไม่เหมาะสมและ/หรือไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร

ธนาคารได้ก�ำ หนดระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite Statement: RAS) และนโยบายต่างๆ เพือ่ ใช้ในการบริหารความเสีย่ งทีม่ ใิ ช่ดา้ นการเงินซึง่ ครอบคลุมถึงกระบวนการ
และเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงินที่สำ�คัญ ตามหลักเกณฑ์ Basel New Capital Accord (Basel II) อาทิ การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง
(Risk and Control Self Assessment: R&CSA) ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำ�คัญ (Key Risk Indicators: KRI) การจัดการเหตุการณ์ความเสี่ยง (Incident Management) การ
ติดตามความคืบหน้าของแผนการจัดการความเสี่ยง (Action Tracking) กระบวนการอนุมัติผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ (Product and Service Approval Process: PSAP)
นโยบายบริหารความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcing Risk Management) และแผนรองรับการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและแผนฉุกเฉินด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (BCP / DRP) และการควบคุมที่สำ�คัญในการทดสอบ (KCT)
ธนาคารกำ�หนด ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ Risk Appetite Statement (RAS) โดยระบุประเภทและระดับความเสีย่ งที่ไม่เกีย่ วข้องกับด้านการเงินทีธ่ นาคารจะรับได้ เพือ่ ตอบสนอง
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ RAS กำ�หนดขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงคงเป็นไปตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นได้ถูกตรวจพบและควบคุมทันเวลา
RAS กำ�หนดขึ้นโดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ของธนาคาร TMB Way กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และข้อมูลสถิติที่ผ่านมา โดย กำ�หนดทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ RAS เชิงปริมาณ
สามารถวัดได้และสอดคล้องกับลำ�ดับความสำ�คัญของกลยุทธ์องค์กร RAS เชิงคุณภาพเป็นการอธิบายความเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวกับการเงินที่ธนาคารยอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้ใน
เชิงทัศนคติและพฤติกรรมขององค์กรโดยรวม กระบวนการการวัดผล ติดตาม และการรายงาน RAS จะดำ�เนินการโดยจัดทำ� Non-Financial Risk Dashboard (NFRD) ซึ่งจัด
ทำ�ขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก ในกรณีที่ธนาคารมีความเสี่ยงเกินกว่าระดับที่กำ�หนดไว้ หน่วยงานที่รับผิดชอบจะบ่งชี้ประเด็นปัญหา
ที่เกิดในรายงาน NFRD ที่เสนอต่อ BNFRC ซึ่งผู้บริหารและพนักงานต้องดำ�เนินการแก้ไขเพื่อให้ความเสี่ยงกลับมาอยู่ภายในระดับที่รับได้
การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (R&CSA) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ ประเมินความเสี่ยงที่สำ�คัญและการควบคุม รวมถึงการพิจารณาแผนการจัดการ
ลดความเสี่ยง นอกจากนี้ ธนาคารยังได้กำ�หนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำ�คัญระดับองค์กรและระดับธุรกิจเพื่อเป็นสัญญาณเตือนให้กับผู้บริหารทุกระดับเพื่อดำ�เนินการจัดการ
และควบคุมความเสี่ยงในเชิงรุก การบริหารเหตุการณ์ความเสี่ยง (Incident Management) เป็นกระบวนการที่ช่วยในการตรวจหา แก้ไข และวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยง รวม
ถึงการเก็บข้อมูลความเสียหาย การรายงานเหตุการณ์ความเสีย่ งและการจัดการแก้ไขเป็นสิง่ สำ�คัญทีท่ �ำ ให้ ผูบ้ ริหารเข้าใจและตระหนักถึงต้นทุนหรือค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดจากเหตุการณ์
ความเสี่ยง จุดอ่อนในการควบคุมความเสี่ยง และภาพรวมของความเสี่ยงที่มีในธนาคาร ธนาคารใช้ระบบการบริหารความเสี่ยง (GRC System) เป็นเครื่องมือในการรายงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยง การติดตามความคืบหน้าของการดำ�เนินการจัดการความเสี่ยง (Action Tracking Module) ทั้งรายการที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ (Audit Item) และ
จากวิธีการอื่นที่ไม่ใช่การตรวจสอบ (Non-audit Item) เพื่อให้มั่นใจทุกเหตุการณ์ ได้รับการติดตาม และแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพโดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ธนาคารได้ก�ำ หนดวิสยั ทัศน์ทจี่ ะ “จุดประกายให้ทกุ คนใช้พลังของตนเอง เพือ่ เปลีย่ นชีวติ ให้ดขี นึ้ ” โดยจัดการดำ�เนินกลยุทธ์การใช้เงินฝากเป็นตัวนำ� (Deposit-Led Strategy) และ
การมุ่งเป็นธนาคารเพื่อธุรกรรมทางการเงินที่เป็นเลิศ (Transactional Banking Excellence) เพื่อสร้างฐานที่มั่นคงสำ�หรับการเติบโตอย่างยั่งยืน ธนาคารได้จัดทำ�แผนกลยุทธ์
5 ปี ซึ่งกำ�หนดทิศทางการดำ�เนินธุรกิจที่ชัดเจนเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำ�ตลาดด้านเงินฝาก ธนาคารจะมีการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์นี้ให้ทันสมัยตามสิ่งแวดล้อมและตลาดในรายปี
ผลประกอบการทีด่ ขี นึ้ อย่างต่อเนือ่ งเป็นผลมาจากการตกผลึกกลยุทธ์ทมี่ คี วามชัดเจนมากขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะบริหารความเสีย่ งได้อย่างเหมาะสมยิง่ ขึน้ ธนาคารได้ปรับปรุงกระบวนการ
ติดตามผลการดำ�เนินงานและการควบคุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการประชุมระหว่างผู้บริหารและหน่วยงานทางธุรกิจต่างๆ เพื่อติดตามผลการดำ�เนิน
งานอย่างสม่ำ�เสมอ พร้อมกับการเสนอแนวทางแก้ไขหากไม่สามารถดำ�เนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ และได้เริ่มพัฒนารายงานความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic
Risk Dashboard) เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบและตระหนักถึงสถานะความเสี่ยง ตลอดจนการจัดทำ�การประเมินผลตนเอง (Control Self-Assessment) ในความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์เป็นรายปี
โดยรวมแล้วธนาคารมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเพิม่ ขีดความสามารถในการบริหารความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ โดยเริม่ ตัง้ แต่กระบวนการจัดทำ�แผนกลยุทธ์ การจัดองค์กรและอัตรากำ�ลัง การ
ดำ�เนินโครงการต่างๆ ตลอดจนกระบวนการติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์หลักของธนาคาร และมีการทบทวนปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
อย่างสม่ำ�เสมอ
2.6 ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก
นอกเหนือจากปัจจัยความเสี่ยงหลัก ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการดำ�เนินงานของธนาคารที่ได้กล่าวไปข้างต้น การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการดำ�เนินธุรกิจอย่างไม่คาดคิด
ไม่วา่ จะเป็นภาวะเศรษฐกิจหรือกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องล้วนมีตอ่ ผลการดำ�เนินงาน รวมไปถึงผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างไรก็ดี ธนาคารดำ�เนินการดูแลและมัน่ ใจได้วา่ มีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเหล่านี้อย่างสมํ่าเสมอและรับมือได้อย่างทันท่วงที
2.6.1 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ
ธนาคารตระหนักดีถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น และให้ความสำ�คัญกับการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจของธนาคารคอยติดตาม
และประเมินสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและเครื่องชี้วัดต่างๆ พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอด เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีความพร้อมในการดำ�เนินงานและ
สามารถรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นได้
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2.6.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
ในการดำ�เนินธุรกิจ ธนาคารต้องปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบข้อบังคับ อาทิ พระราชบัญญัตธิ รุ กิจสถาบันการเงิน ประกาศและหนังสือเวียนของธนาคาร
แห่งประเทศไทย กฎหมายและกฎเกณฑ์ของธุรกิจหลักทรัพย์ซงึ่ กำ�หนดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศและหนังสือเวียนทีอ่ อกโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน พระราชบัญญัตปิ ระกันชีวติ พระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย ประกาศและ
หนังสือเวียนของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายของหน่วยราชการต่างประเทศซึ่งมีผลกระทบต่อธุรกิจภายใต้อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ด้วย
หน่วยงานกำ�กับการปฏิบัติงานทำ�หน้าที่ในการให้คำ�แนะนำ� ชี้แจงและให้ความเห็นในเรื่องกฎเกณฑ์ทางการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำ�เนินธุรกิจและการปฏิบัติ
งานของธนาคารและบริษัทในกลุ่มเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ทางการ และระเบียบปฏิบัติงานภายในของธนาคาร ความเสี่ยงที่มีนัยสำ�คัญจะมีการรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง
และคณะกรรมการ เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านกฎเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ในปี 2560 หน่วยงานที่กำ�กับดูแลสถาบันการเงินได้ออกแนวนโยบาย รวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติ สรุปหลักเกณฑ์ที่สำ�คัญได้ดังนี้
ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) มุ่งเน้นการกำ�กับดูแลสถาบันการเงินเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้ได้รับการบริการอย่างเป็นธรรม (market conduct) ปรับปรุง
หลักเกณฑ์ให้สอดล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั เพือ่ ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมทางการเงิน ขยายการกำ�กับดูแลให้ครอบคลุมบริการใหม่ๆ โดยเฉพาะ
mobile payment ขับเคลื่อนให้สถาบันการเงินมีการกำ�กับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและภัยคุกคามจาก cyber ที่ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งเตรียมความพร้อมภาคการเงิน
ของประเทศไทยเพือ่ เข้ารับการประเมิน Financial Sector Assessment Program ซึง่ ธปท.ได้ออกแนวโยบาย และหลักเกณฑ์ตา่ งๆ เพือ่ กำ�กับดูแลสถาบันการเงิน อาทิ หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำ�กับ และธุรกิจบัตรเครดิต แนวนโยบายเรื่องการให้สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Reverse
Mortgage) หลักเกณฑ์ในการใช้มาตรฐานชิปการ์ดกลาง สำ�หรับบัตรเดบิตทีอ่ อกและมีการใช้จา่ ยภายในประเทศ การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) แนวปฏิบตั ใิ นการให้
บริการพร้อมเพย์ แนวนโยบายในการเสริมสร้างความเชือ่ มัน่ การชำ�ระเงินโดยอุปกรณ์เคลือ่ นที่ แนวปฏิบตั ใิ นการจัดทำ� Quick Response Code (QR Code) และหลักเกณฑ์การ
กำ�กับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk)
นอกจากนี้ ในด้านนโยบายและกำ�กับการแลกเปลี่ยนเงิน ธปท. ได้ออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ผ่อนคลายหลักเกณฑ์ภายใต้โครงการการปฏิรูปกฎเกณฑ์
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เพื่ออำ�นวยความสะดวกในการทำ�ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของภาคเอกชน (Ease of doing business) โดยยกเลิกแบบการทำ�ธุรกรรมเงินตรา
ต่างประเทศ (FX form) ในรูปแบบที่ใช้ในปัจจุบัน โดยผู้ประสงค์จะทำ�ธุรกรรม ซื้อ ขาย ฝาก หรือถอนเงินตราต่างประเทศ ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เพียงแต่
แจ้งรายการธุรกรรมต่อธนาคารพาณิชย์ ไม่ต้องกรอกแบบทำ�ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ และให้ธนาคารพาณิชย์ออกหลักฐานประกอบการทำ�ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ซึ่ง
ต้องมีข้อมูลที่ ธปท.กำ�หนด เพื่อมอบแก่ลูกค้าทดแทน เช่น ใบแจ้งเงินโอนเข้า (advice) และใบเสร็จรับเงิน และยังได้ยกเลิกข้อกำ�หนดที่ให้ธนาคารพาณิชย์ประทับตราลงบนเอกสาร
แสดงภาระผูกพันที่ลูกค้าได้ยื่นต่อธนาคารพาณิชย์ เพื่อประกอบการทำ�ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศด้วย
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำ�นักงาน ก.ล.ต.) ได้จดั ทำ�แนวทางปฏิบตั ใิ นการขายและให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ประเภทหน่วย
ลงทุนและตราสารหนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจใช้เป็นแนวทางในการขายและให้บริการด้านผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการของผู้ประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยคำ�นึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำ�คัญ หรือที่เรียกว่า fair dealing เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการลงทุนในตลาดทุน ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องให้ความสำ�คัญและรับผิดชอบ
ต่อการจัดให้มรี ะบบงานรองรับกระบวนการขายและให้บริการ รวมถึงการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคนขายของตน เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบธุรกิจบรรลุเป้าหมาย 6 ข้อ ได้แก่ 1) ลูกค้าได้มนั่ ใจว่าได้
ติดต่อกับผู้ประกอบธุรกิจที่ให้ความสำ�คัญโดยยึดหลัก fair dealing เป็นหัวใจของวัฒนธรรมองค์กร 2) ผลิตภัณฑ์และการบริการถูกคัดเลือกและออกแบบให้ตอบสนองกับความ
เหมาะสมและความต้องการของกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย 3) ลูกค้าได้รบั ข้อมูลและการบอกกล่าวทีช่ ดั เจนและเหมาะสมจากคนขาย 4) ลูกค้าได้รบั คำ�แนะนำ�ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและการเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม โดยคำ�นึงถึงสถานการณ์ของลูกค้า 5) ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความคาดหวัง และ 6) ลูกค้าไม่ประสบกับอุปสรรคหรือความไม่สะดวก
อย่างไม่สมเหตุสมผลภายหลังการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการยื่นเรื่องร้องเรียนและเรียกร้องค่าเสียหายจากการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ
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ทั้งนี้ เป้าหมายที่กำ�หนดข้างต้นจะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหลัก อันได้แก่ ความเสี่ยงจากการ mis-selling และทุจริตต่อทรัพย์สินของลูกค้า ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจต้องเข้าใจ
และให้ความสำ�คัญกับแนวทางการดำ�เนินธุรกิจตามหลัก fair dealing และมีมาตรการในการดำ�เนินการเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย โดย ก.ล.ต.กำ�หนดองค์ประกอบในการดำ�เนินธุรกิจ
ให้สถาบันการเงินปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย fair dealing ทั้งหมด 8 ด้าน ประกอบด้วย
1) การจัดโครงสร้างองค์กร บทบาทของคณะกรรมการ และหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง
2) การคัดเลือกผลิตภัณฑ์และการจัดกลุ่มลูกค้า (Product Selection and Client Segmentation)
3) การสื่อสารและการให้ความรู้แก่คนขาย (Communication and Training Program)
4) กระบวนการขาย (Sale Process)
5) การกำ�หนดวิธีจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration Structure)
6) การจัดการเรื่องร้องเรียน (Complaint Handling)
7) การควบคุมภายในและการตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Internal Control and In-house Inspection)
8) ระบบปฏิบัติการและแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (Operation and Business Continuity)
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกประกาศเกีย่ วกับหลักเกณฑ์ วิธกี ารออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัย และการชดใช้เงินตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วธิ กี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการขึน้ ทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เนือ่ งจากปัจจุบนั มีการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาใช้ในธุรกิจประกันภัยเพื่อลดต้นทุนระยะยาว และเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงให้ประชาชน จึงได้มีการออกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน และการขอรับความเห็นชอบ
การรับรองระบบสารสนเทศ และกำ�หนดระดับมาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยกำ�หนดให้ผทู้ จี่ ะให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตอ้ งทำ�การ
ขึ้นทะเบียนกับ คปภ. ก่อน
สำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำ�นักงาน ปปง.) ได้มีการกำ�หนดให้ผู้หลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษี หรือขอคืนภาษีโดยความเท็จ เป็นการกระทำ�ความผิดร้าย
แรง โดยกำ�หนดให้อาชญากรรมเกี่ยวกับภาษีอากรที่มีลักษณะร้ายแรงเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้
1. เป็นผู้กระทำ�ความผิดตามมาตรา 37 มาตรา 37 ทวิ และมาตรา 90/4 แห่งประมวลรัษฎากร
2. หลีกเลี่ยงภาษีอากร ฉ้อโกงภาษีอากร เป็นจำ�นวนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป หรือขอคืนภาษีอากรโดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบาย หรือโดยวิธีการอื่นทำ�นองเดียวกัน
ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป
3. กระทำ�ในลักษณะกระบวนการ หรือเป็นเครือข่าย โดยสร้างธุรกรรมอันเป็นเท็จหรือปกปิดรายได้เพื่อหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษี และ
4. มีพฤติกรรมปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ�ความผิดเพื่อมิให้ติดตามทรัพย์สินนั้นได้
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต ได้ทำ�การแก้ไขพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 เพื่อให้ธนาคารสามารถนำ�ข้อมูลของลูกค้าที่ได้รับจากบริษัท
ข้อมูลเครดิต เฉพาะในส่วนที่ไม่มขี อ้ มูลทีส่ ามารถระบุตวั ของเจ้าของข้อมูล มาใช้เป็นปัจจัยหนึง่ ในการจัดทำ�แบบจำ�ลองด้านเครดิตได้ โดยต้องได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
ก่อน เพือ่ ให้การจัดทำ�แบบจำ�ลองด้านเครดิตมีมาตรฐานทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานสากล เกิดประโยชน์ตอ่ เสถียรภาพระบบสถาบันการเงินในระยะยาว และผูบ้ ริโภคได้รบั บริการสิน
เชื่อที่สอดคล้องกับศักยภาพในการชำ�ระหนี้คืน ซึ่งมีผลต่อความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน
2.6.3 ความเสี่ยงของผู้ถือหุ้น
ความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้นคือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นไม่เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นคาดหวัง โดยผลตอบแทนจากการถือหุ้นประกอบด้วย ผลตอบแทน
จากส่วนต่างราคาหุ้น และ/หรือผลตอบแทนจากเงินปันผล
ทั้งนี้ ธนาคารมุ่งหวังที่จะสร้างผลการดำ�เนินงานให้ดีอย่างสม่ำ�เสมอ รวมทั้งดำ�เนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนที่ย่ังยืนให้กับผู้ถือหุ้น
ในระยะยาว อย่างไรก็ดี ยังคงมีปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคารที่อาจส่งผลให้เกิดความผันผวนต่อราคาหุ้นได้ เช่น สถานการณ์การเมืองทั้งในและ
ต่างประเทศ กระแสการไหลเข้าออกของเงินทุนจากต่างประเทศ รวมถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ จำ�เป็นทีจ่ ะต้องศึกษาปัจจัยทีอ่ ยูน่ อกเหนือการควบคุมของธนาคารเหล่านี้
และตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นสามารถรับได้

การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงที่สำ�คัญ
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการธนาคาร

โดยมี ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์ ทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 12 คน โดยเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำ�นวน 7 คนกรรมการอิสระจำ�นวน 4 คน และ
กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำ�นวน 1 คน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

ตำ�แหน่ง

1. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

• ประธานกรรมการ

2. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง

วาระการดำ�รง
ตำ�แหน่ง (ปี-เดือน)

5 มิ.ย. 2556

4 ปี 7 เดือน

• กรรมการ

24 พ.ย. 2559

1 ปี 1 เดือน

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

• กรรมการ
• ประธานคณะกรรมการบริหาร
• กรรมการในคณะกรรมการสรรหากำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

28 ธ.ค. 2550

10 ปี

4. นายสิงหะ นิกรพันธุ์

• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

10 ม.ค. 2557

3 ปี 11 เดือน

5. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ

• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการสรรหากำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
• กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

10 เม.ย. 2558

2 ปี 9 เดือน

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

• กรรมการ
• ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ

1 ก.ย. 2558

2 ปี 4 เดือน

7. นายจุมพล ริมสาคร (1)

•
•
•
•

7 เม.ย. 2560

9 เดือน

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
กรรมการในคณะกรรมการสรรหากำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

8. นายวอน นิเจล ริกเตอร์
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)

• กรรมการ
• กรรมการในคณะกรรมการบริหาร

9. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

•
•
•
•

กรรมการ
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ

10. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง
(Mr. Christopher John King)

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการในคณะกรรมการสรรหากำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

11. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์
12. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ (2)

28 ธ.ค. 2550

10 ปี

1 มิ.ย. 2558

2 ปี 7 เดือน

1 ก.ย. 2547

13 ปี 4 เดือน

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ

12 ก.พ. 2559

1 ปี 11 เดือน

•
•
•
•
•

14 ก.ค. 2551

9 ปี 6 เดือน

กรรมการ
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการธนาคารมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เว้นแต่ในกรณีจำ�เป็นเร่งด่วน ธนาคารอาจจัดให้มีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำ�เป็น
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามแทนธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการ หรือ นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำ�คัญของธนาคาร
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการ หรือนายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และ
ประทับตราสำ�คัญของธนาคาร
หลักการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการธนาคาร
1. เข้าใจและดำ�เนินการในการกำ�กับดูแล รวมถึงเข้าใจความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของธนาคาร
2. ปฏิบัติหน้าที่ตาม “หลักความรับผิดชอบ” “หลักความซื่อสัตย์สุจริต” และ “หลักความระมัดระวัง” ตามกฎหมายของประเทศไทยและมาตรฐานการกำ�กับดูแล
3. หลีกเลีย่ งการมีสว่ นได้เสียและเหตุอนั ก่อให้เกิดการมีสว่ นได้เสียนัน้ รวมถึงกำ�หนดและบังคับใช้มาตรการต่างๆ ในการควบคุมและหลีกเลีย่ งความขัดแย้งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากบุคลากร
ของธนาคารที่ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นๆ
4. อุทิศเวลาและกำ�ลังให้เพียงพอสำ�หรับปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
5. หลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำ�วันของธนาคาร ยกเว้น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6. รับข้อมูลการบริหารเพื่อให้คณะกรรมการธนาคารปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารที่จะตัดสินใจว่าต้องการข้อมูลประเภทใด
7. ไม่เข้าร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่กรรมการธนาคาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับกรรมการธนาคารมีส่วนได้เสีย
8. กำ�กับดูแลผู้บริหารระดับสูงของธนาคารโดยอาศัยอำ�นาจและหน้าที่ในการสอบถามและขอคำ�อธิบายที่ชัดเจนจากผู้บริหาร รวมถึงกำ�หนดให้ได้รับข้อมูลเพียงพอและมีเวลา
ในการพิจารณาตัดสินผลการดำ�เนินงานของผู้บริหาร
9. รักษาข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจของธนาคารและข้อมูลลูกค้าไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งไม่นำ�ข้อมูลความลับของธนาคารและลูกค้าไปแสวงหาผลประโยชน์
ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากธนาคารหรือเป็นไปตามกฎหมาย
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารได้มอบอำ�นาจการบริหารจัดการและการดำ�เนินงานของธนาคารให้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) รวมถึงการดำ�เนินการตาม
กลยุทธ์ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร โดยคณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำ�คัญในการกำ�หนดนโยบาย การดูแลให้ธนาคารมีกระบวนการทำ�งานและมีทรัพยากรที่เหมาะสม
เพียงพอเพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปตามนโยบายทีก่ �ำ หนด และดูแลให้มรี ะบบการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามนโยบายนัน้ ๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารเป็น
ผู้อนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร และติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการนำ�วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ฯ ไปปฏิบัติ รวมทั้งทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และกลยุทธ์ฯ เป็นประจำ�ทุกปีให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ธนาคารสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ อำ�นาจหน้าที่อื่นๆ ของ
คณะกรรมการ มีดังต่อไปนี้
ด้านกลยุทธ์และนโยบาย
1. อนุมัติ/ทบทวน กลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจของธนาคารในภาพรวม รวมถึงนโยบายด้านความเสี่ยงและขั้นตอนการบริหารจัดการด้านความเสี่ยง
2. อนุมัติ/ทบทวน งบประมาณรวมถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
3. ปกป้องคุณค่าของธนาคารในระยะยาวซึ่งในที่นี้รวมหมายถึงแบรนด์และชื่อเสียงของธนาคาร
4. พิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อกรณีที่วงเงินกู้เกินกว่าอำ�นาจอนุมัติของฝ่ายจัดการ
5. พิจารณาอนุมัติ/ทบทวนเพดานความเสี่ยงอื่นๆ และนโยบายตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่กำ�กับดูแลกำ�หนด
6. กำ�หนดประเด็นและตารางเวลาที่จะนำ�เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารระหว่างปี สำ�หรับประเด็นที่สำ�คัญๆ ที่ควรนำ�เสนอก่อนประเด็นทั่วไป เช่น กลยุทธ์ สถานะทางการเงิน
ความคืบหน้าเกี่ยวกับงบประมาณและแผนการดำ�เนินงาน การวางแผนเงินทุน ความเสี่ยงต่างๆ การประเมินผลการดำ�เนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และการกำ�กับ
ดูแลการดำ�เนินการต่างๆ
7. พิจารณาอนุมัติอำ�นาจหน้าที่หรือมอบอำ�นาจอนุมัติพิจารณาสินเชื่อ เพดานความเสี่ยงด้านตลาด การเข้าครอบครองกิจการ การขายกิจการ การลงทุน หรือการรับรู้
หรือการเริ่มธุรกิจใหม่

หมายเหตุ (1) นายจุมพล ริมสาคร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560
			 (2) นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทัง้ นี้ นายปิติ ตัณฑเกษม ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ด�ำ รงแทน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
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ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560
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ด้านการกำ�กับการปฏิบัติงาน
1. ควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการธนาคาร อันเป็นส่วนหนึ่งของการถ่วงดุลอำ�นาจเพื่อการกำ�กับการปฏิบัติงานที่ดี
2. พบปะผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำ�เพื่อทบทวนนโยบาย สร้างแนวทางการสื่อสารและการติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับเป้าหมายของธนาคาร
3. ส่งเสริมความมั่นคงและแข็งแกร่งของธนาคาร เข้าใจลักษณะของกฎเกณฑ์ทางการและดำ�เนินการเพื่อให้ธนาคารดำ�รงความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานที่กำ�กับดูแล
4. ให้คำ�ปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการ ตลอดจนคำ�แนะนำ�ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รวบรวมจากสถานการณ์ต่างๆ
5. ทบทวนและพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด และวงเงินสินเชื่อแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนด ในกรณีที่ได้รับอนุญาตหรือต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำ�หนด
ด้านการจัดการองค์กร
1. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้ความช่วยเหลือในการทำ�หน้าที่ และให้คำ�ปรึกษาในเรื่องที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแก่คณะกรรมการธนาคาร
2. จัดระเบียบคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
3. ประเมินประสิทธิภาพการกำ�กับดูแลกิจการธนาคาร รวมถึงเรือ่ งการเสนอชือ่ และการคัดเลือกกรรมการธนาคาร การจัดการเรือ่ งข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ การแก้ไขจุดอ่อน
ที่มีและดำ�เนินการเปลี่ยนแปลงตามความจำ�เป็น
4. พัฒนาและรักษาระดับความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมตามธุรกิจของธนาคารที่เติบโตและมีความซับซ้อนมากขึ้น
5. คัดเลือก ดูแลและปรับเปลี่ยนผู้บริหารหลักเมื่อจำ�เป็น โดยมั่นใจว่าธนาคารมีแผนการสืบทอดผู้บริหารที่เหมาะสม และผู้สืบทอดตำ�แหน่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
ในการบริหารกิจการธนาคาร
6. คัดเลือก ประเมิน และกำ�หนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตลอดจนผู้บริหารระดับสูงที่กำ�หนด
7. ดำ�เนินการเพือ่ ให้แน่ใจว่าผลประโยชน์และค่าตอบแทนของธนาคารมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และข้อคิดเห็นของหน่วยงานกำ�กับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง
8. ทบทวนโครงสร้างภายในของธนาคารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าขอบเขตความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการมีความชัดเจนทั่วทั้งองค์กร

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารของธนาคาร (ตามคำ�นิยามของธนาคารซึ่งสอดคล้องกับสำ�นักงาน ก.ล.ต.) ประกอบด้วยผู้บริหาร จำ�นวน 26 คน ดังนี้
ชื่อ - สกุล

ตำ�แหน่ง

1. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ (1)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายปิติ ตัณฑเกษม (2)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

3. นายเสนธิป ศรีไพพรรณ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ

4. นางสาวเทียนทิพย์ นาราช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าเอสเอ็มอี

5. นายโรนัลด์ บาร์ท ฮูชแมน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย

6. นายฟรานซิสคัช เจอราดัซ โรเคิช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง

7. นายลอเรนโซ ทัสซาน-บัสซัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ

8. นายแอนดรูว์ เคนท์ แจน (3)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารเงิน

9. นางสาวแวววลัย วัฒนา

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารควบคุมทางการเงิน

10. นางสาวอาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน

11. นางสาวพิมลวรรณ พัวรัตนอรุณกร

เจ้าหน้าที่บริหารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน-ลูกค้าธุรกิจ

12. นางสาวดวงจันทร์ แซ่นิ้ม (4)

เจ้าหน้าที่บริหารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน-ปฏิบัติการ

13. นายธวัชชัย ตรงนามสุขกิจ

เจ้าหน้าที่บริหารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน-บริหารความเสี่ยง

14. นางสาวจิตราวดี ศรีวิจิตร

เจ้าหน้าที่บริหารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน-ลูกค้ารายย่อย
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ชื่อ - สกุล

ตำ�แหน่ง

15. นายเมธ กนกพิบูล

เจ้าหน้าที่บริหารนโยบายและกำ�กับดูแลทางการเงิน

16. นางสาวภาวิณี ชยาวุฒิกุล

เจ้าหน้าที่บริหารควบคุมทางการเงินและบริหารเบิกจ่าย

17. นางสาววารี ธัญมงคลสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารบริหารข้อมูลทางการเงินต่อทางการ

18. นายเฉลิมชัย ไพสิฐมงคล

เจ้าหน้าที่บริหารบริหารเงินลงทุนและต้นทุนทางการเงิน

19. นางสุนทรี ชีวะพัฒน์

เจ้าหน้าที่บริหารบริหารหนี้และอำ�นวยการบริหารเงิน

20. นางวรลักษณ์ โชคชัยธรรม

เจ้าหน้าที่บริหารบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน

21. นางจาริณี ยิ้มอุดม (5)

หัวหน้าปฏิบัติการทางบัญชี

22. นางสุภาวดี วุฒิเทียร

หัวหน้าวิเคราะห์และรายงาน ธปท.

23. นางกมลมาลย์ สถาวร

หัวหน้าวิเคราะห์และรายงานงบการเงิน

24. นางสาววีรญา มหาขันธ์

หัวหน้าบริการรายงานทางการเงิน

25. นางขวัญหทัย สุขุมธรรมรัตน์

หัวหน้าบริหารจัดการข้อมูลทางการเงิน

26. นางสาวมัลลิกา ธนทวีรัตน์

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสวิเคราะห์การเงิน

หมายเหตุ
			
			
			
			

(1) ดำ�รงตำ�แหน่งถึง 31 ธันวาคม 2560
(2) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
(3) รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินอีกตำ�แหน่งหนึ่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
(4) รักษาการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารตรวจสอบอีกตำ�แหน่งหนึ่ง ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
(5) เกษียณอายุ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้ ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์ ดำ�รงตำ�แหน่งเลขานุการบริษทั (รายละเอียดข้อมูลประวัตกิ ารศึกษา ประสบการณ์ท�ำ งาน และประวัตกิ ารเข้ารับการฝึกอบรม
ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเลขานุการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
เลขานุการบริษัทมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่กำ�หนดและแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล
ติดตามการดำ�เนินงานต่างๆ ของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ายจัดการ และธนาคารให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ของ
ทางการที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของธนาคาร รวมทั้งสนับสนุนให้การดำ�เนินงานของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ายจัดการ และธนาคารเป็นไปตามแนวทางการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
เลขานุการบริษัทมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

1. บทบาทหน้าที่ต่อธนาคาร
1.1 ควบคุมและกำ�กับดูแลให้ธนาคารดำ�เนินธุรกิจในภาพรวมให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อกำ�หนดของหน่วยงานทางการทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนเป็นไปตามมติ
			 ของคณะกรรมการธนาคาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1.2 ดูแลการจัดเก็บและรักษาเอกสารสำ�คัญธนาคาร อาทิ หนังสือรับรอง บริคณห์สนธิ ข้อบังคับของธนาคาร ทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ใบอนุญาตต่างๆ และ หนังสือมอบอำ�นาจ เป็นต้น
1.3 ผลักดันแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้ธนาคารมีการจัดทำ�นโยบาย และมีการปฏิบัติตามแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมี
			 การทบทวนอยู่เสมอ
1.4 งานติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก ทำ�หน้าที่เป็นผู้ประสานงาน (Contact Person)

โครงสร้างการจัดการ
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2. บทบาทหน้าที่ต่อคณะกรรมการ
2.1 เป็นที่ปรึกษาในด้านกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
2.2 ดูแล และควบคุมให้ด�ำ เนินการเรือ่ งการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยทีต่ งั้ โดยคณะกรรมการธนาคารให้มกี ารปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามข้อกำ�หนด
			 ของกฎหมาย ข้อบังคับธนาคาร กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะและข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
2.3 เป็นเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงคณะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดทำ�รายงาน
			 การประชุมที่ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแจ้งมติที่ประชุมต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและมีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติฯ
2.4 ดูแลการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการในกรณีมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ / กรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ตามข้อกำ�หนดของ
			 ทางการ โดยสอดคล้องกับกลยุทธ์และการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร รวมถึงการขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
2.5 สอบทานให้กรรมการธนาคารมีคุณสมบัติครบถ้วนตลอดระยะเวลาในการดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการธนาคาร ตามข้อกำ�หนดของทางการอยู่เสมอ		
2.6 ดูแลเรื่องการรักษาความลับ การใช้ข้อมูลภายในและเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ
2.7 ส่งเสริมการพัฒนากรรมการ
2.8 จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย
2.9 ดูแลให้กรรมการและผู้บริหาร ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายอย่างครบถ้วนในเรื่องการประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร (Directors and Officers
			 Liability Insurance: D&O Insurance)
3. บทบาทหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น
3.1 กำ�กับดูแลการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของกฎหมาย ข้อบังคับธนาคารและเป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการ
			 ในการประชุมผู้ถือหุ้น
3.2 ดูแลเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้น

การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2560 รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นดังนี้

คณะกรรมการ
ธนาคาร

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหา กำ�หนด
ค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสีย่ ง

1. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

16/16

-

-

-

-

-

2. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท

9/16

-

-

-

-

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

14/16

20/23

-

12/14

-

-

4. นายสิงหะ นิกรพันธุ์

16/16

-

12/12

-

-

-

5. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ

14/16

-

-

14/14

12/12

-

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

12/16

-

-

-

10/12

15/18

3/3

4/8

-

4/4

-

2/2

ชื่อ-นามสกุล

คณะกรรมการ
สินเชือ่

จำ�นวนการประชุมตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 60

7. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ (1)
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ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

คณะกรรมการ
ธนาคาร

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหา กำ�หนด
ค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสีย่ ง

8. นายจุมพล ริมสาคร (2)

13/13

15/15

-

10/10

-

16/16

9. นายวอน นิเจล ริกเตอร์
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)

14/16

22/23

-

-

-

-

10. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

16/16

22/23

-

-

12/12

18/18

11. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง
(Mr. Christopher John King)

14/16

-

11/12

13/14

-

-

12. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์

14/16

-

11/12

-

-

-

14/16

21/23

-

-

9/12

13/18

ชื่อ-นามสกุล

13. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

(3)

คณะกรรมการ
สินเชือ่

(1) นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการธนาคาร ถึงวันที่ 7 เมษายน 2560
(2) นายจุมพล ริมสาคร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560
(3) นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการธนาคาร ถึง 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ
(1)		 นายฟิลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส เป็นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพำ�นักในประเทศไทย
			 • ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2560, 5/2560 , 9/2560, 15/2560, 18/2560 นายฟิลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Skype
			 • ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ครั้งที่พิเศษ 1/2560 นายฟิลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส ร่วมในการประชุมผ่านระบบ
				 Teleconference, ครั้งที่พิเศษ 2/2560 ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Skype
(2)		 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
			 • ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ครัง้ ทีพ่ เิ ศษ 1/2560 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Teleconference
(3)		 นายวอน นิเจล ริกเตอร์ เป็นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพำ�นักในประเทศไทย
			 • ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2560, 3/2560, 5/2560, ครั้งที่พิเศษ 1/2560, ครั้งที่ 9/2560, 11/2560, 15/2560, 18/2560, 20/2560 นายวอน
				 นิเจล ริกเตอร์ ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Skype
(4)		 นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล เป็นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพำ�นักในประเทศไทย
			 • ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่พิเศษ 1/2560, ครั้งที่พิเศษ 2/2560 นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Skype
			 • ในการประชุมคณะกรรมการสินเชื่อ ครั้งที่ 1/2560, 2/2560, 5/2560, 7/2560, 9/2560, 11/2560, 13/2560, 15/2560 นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล ร่วม
				 ในการประชุมผ่านระบบ Skype
(5) นายคริสโตเฟอร์ จอหน์ คิง
			 • ในการประชุมคณะคณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ครั้งที่พิเศษ 2/2560 นายคริสโตเฟอร์ จอหน์ คิง ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Skype

โครงสร้างการจัดการ
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการได้ก�ำ หนดนโยบาย หลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ ป็นธรรมอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม โดยใช้หลักการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ (Fiduciary Duty)
และมีความสอดคล้องกับภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย (Accountability and Responsibility) รวมทัง้ อยูใ่ นลักษณะเทียบเคียงได้กบั บริษทั ทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรม
เดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน
นอกจากนี้ การกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการได้คำ�นึงถึงความเพียงพอและจูงใจในการสรรหากรรมการที่มีคุณภาพ และคงรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและความทุ่มเทในการสร้างคุณประโยชน์ ให้แก่ธนาคาร โดยคณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะพิจารณาทบทวนค่า
ตอบแทนกรรมการเป็นประจำ�ทุกปี และนำ�เสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
เป็นประจำ�ทุกปี
องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย
1. ค่าตอบแทนรายเดือน ประกอบด้วย
1.1 เงินประจำ�ตำ�แหน่ง (Retaining Fee) 		
1.2 ค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fee)
2. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (Attendance Fee) 		

• กรรมการจะได้รับเงินประจำ�ตำ�แหน่งเพียงตำ�แหน่งเดียว
• กรรมการจะได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการสำ�หรับทุกคณะที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
• กรรมการจะได้รบั ค่าเบี้ยประชุมทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามหลักเกณฑ์ของธนาคารและกรรมการผู้แทนที่เป็นผู้บริหารจาก ING Bank N.V. ไม่ได้รับผลประโยชน์
ตอบแทนตามนโยบายของธนาคารต้นสังกัด
ในกรณีที่คณะกรรมการธนาคารมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยใหม่เพิ่มเติม คณะกรรมการจะดูแลค่าตอบแทนรวมให้อยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการธนาคารสำ�หรับงวดผลการดำ�เนินงานปี 2559 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่าย โดยให้คณะกรรมการเป็น
ผู้พิจารณาจัดสรรเงินโบนัสให้แก่กรรมการแต่ละราย ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารและกรรมการผู้แทนที่เป็นผู้บริหารจาก ING Bank N.V. จะไม่รับเงินโบนัสสำ�หรับ
คณะกรรมการธนาคาร
ในปี 2560 ธนาคารได้จา่ ยค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นเงินจำ�นวนทัง้ สิน้ 31,653,400 บาท และเงินโบนัสสำ�หรับงวดผลการดำ�เนินงานปี 2559 จำ�นวนทัง้ สิน้ 13,114,836.55 บาท
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
รายชื่อกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

1. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

ได้รับค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการ จำ�นวน 4,240,000 บาท และเงินโบนัสจำ�นวน 2,017,667.17 บาท

2. พลเอก ธีรชัย นาควานิช (1)
(ถึง 30 กันยายน 2559)

ได้รับเงินโบนัสจำ�นวน 1,008,833.58 บาท

3. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท
(ตั้งแต่ 24 พฤศจิกายน 2559)

ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร จำ�นวน 1,038,000 บาท และเงินโบนัสจำ�นวน 112,092.62 บาท

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

ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการในคณะกรรมการสรรหา
กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จำ�นวน 5,153,600 บาท และเงินโบนัสจำ�นวน 1,345,111.44 บาท

5. นายสิงหะ นิกรพันธุ์

ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำ�นวน 2,644,800 บาทและ
เงินโบนัสจำ�นวน 1,345,111.44 บาท

6. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ

ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
และกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง จำ�นวน 3,319,200 บาท และเงินโบนัสจำ�นวน 1,345,111.44 บาท

7. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ (2)
(ถึง 7 เมษายน 2560)

ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
และกรรมการในคณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จำ�นวน 1,128,400 บาท และเงิน
โบนัสจำ�นวน 1,345,111.44 บาท

เงินประจำ�ตำ�แหน่ง (ต่อปี)

ค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อปี)

ประธาน
กรรมการ

1,800,000
384,000

1,800,000
384,000

40,000
30,000

ประธาน
กรรมการ

1,440,000
422,400

1,440,000
422,400

40,000
31,200

ประธาน
กรรมการ

696,000
374,400

696,000
374,400

32,400
24,600

คณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

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

8. นายจุมพล ริมสาคร (3)
(ตั้งแต่ 7 เมษายน 2560)

ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
และกรรมการในคณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จำ�นวน 3,552,000 บาท

คณะกรรมการสินเชื่อ

ประธาน
กรรมการ

696,000
374,400

696,000
374,400

32,400
24,600

9. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์
(ตั้งแต่ 12 กุมภาพันธ์ 2559)

ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ จำ�นวน 1,833,000
บาท และเงินโบนัสจำ�นวน 1,233,018.82 บาท

10. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการบริหาร กรรมการในคณะกรรมการ
สินเชือ่ และกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง จำ�นวน 3,882,000 บาท และเงินโบนัสจำ�นวน
1,345,111.44 บาท

คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
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ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)

รายละเอียด

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

โครงสร้างการจัดการ
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รายชื่อกรรมการ

หมวด

รายละเอียด

ปี 2560

ปี 2559

11. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง
(Mr. Christopher John King)

ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการใน
คณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จำ�นวน 2,527,200 บาท และเงินโบนัสจำ�นวน
1,345,111.44 บาท

1. จำ�นวนของพนักงานจำ�แนกตามเพศ
1.1 พนักงานชาย
1.2 พนักงานหญิง

2,505 คน
6,042 คน

2,657 คน
6,323 คน

12. นายวอน นิเจล ริกเตอร์ (4)
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)
(ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2559)

ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร และกรรมการในคณะกรรมการบริหาร จำ�นวน 2,335,200 บาท
และเงินโบนัสจำ�นวน 672,555.72 บาท

13. นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล
(Mr. Johannes Franciscus Grisel)

ไม่ได้รับค่าตอบแทนและโบนัส โดยเป็นไปตามเกณฑ์ของ ING Bank N.V.

2. จำ�นวนของพนักงานจำ�แนกตามช่วงอายุ
2.1 อายุต่ำ�กว่า 30 ปี
2.2 อายุระหว่าง 30 - 39 ปี
2.3 อายุระหว่าง 40 - 49 ปี
2.4 อายุ 50 ปีขึ้นไป

2,509 คน
2,952 คน
1,899 คน
1,187 คน

2,598 คน
3,095 คน
2,115 คน
1,172 คน

14. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ (5)

ไม่ได้รับค่าตอบแทนและโบนัส โดยเป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคาร

3. จำ�นวนของพนักงานจำ�แนกตามสัญชาติ
3.1 พนักงานสัญชาติไทย
3.2 พนักงานชาวต่างประเทศ

8,518 คน
29 คน

8,950 คน
30 คน

4,316 คน

3,924 คน

2,186 คน
2,038 คน
7 คน

2,257 คน
2,792 คน
7 คน

ปี 2560

ปี 2559

1. จำ�นวนของพนักงานใหม่จำ�แนกตามเพศ
1.1 พนักงานชาย
1.2 พนักงานหญิง

559 คน
1,642 คน

393 คน
1,326 คน

2. จำ�นวนของพนักงานใหม่จำ�แนกตามช่วงอายุ
2.1 อายุต่ำ�กว่า 30 ปี		
2.2 อายุระหว่าง 30 - 39 ปี		
2.3 อายุระหว่าง 40 - 49 ปี		
2.4 อายุ 50 ปีขึ้นไป

1,369 คน
687 คน
134 คน
11 คน

1,072 คน
547 คน
89 คน
11 คน

หมายเหตุ (1) (2) ปัจจุบันกรรมการทั้ง 2 คนไม่ได้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการธนาคาร
				 (3) นายจุมพล ริมสาคร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560
				 (4) นายวอน นิเจล ริกเตอร์ ไม่ได้เป็นผู้บริหารของ ING Bank N.V. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2559 แต่ยังคงป็นกรรมการธนาคารต่อเนื่องและรับผลตอบแทนจากธนาคารตั้งแต่ 1 กรกฎาคม
				
2559 เป็นต้นมา
				 (5) นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการธนาคาร ถึง 31 ธันวาคม 2560

ค่าตอบแทนอื่นๆ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
- ไม่มี –
2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารจำ�นวน 26 คนของธนาคาร (ตามคำ�นิยามของธนาคารซึ่งสอดคล้องกับสำ�นักงาน ก.ล.ต.) ได้รับค่าตอบแทนรวมเป็น
มูลค่า 265 ล้านบาท ซึง่ ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ และผลตอบแทนอืน่ ๆ (ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหารตามนิยามของธนาคารซึง่ สอดคล้องกับสำ�นักงาน ก.ล.ต. หมายถึง
ผู้จัดการ หรือผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งเทียบเท่าผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึง
ผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งระดับบริหารในงานบัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็นระดับผูจ้ ดั การฝ่ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า และเจ้าหน้าทีใ่ นงานบัญชีหรือการเงินทีอ่ าจล่วงรูข้ อ้ มูลทางการเงินก่อนการเปิดเผย
ต่อสาธารณะ)
นอกจากนี้ ธนาคารจัดให้มโี ครงการ TMB Performance Share Bonus 2010 (TMB PSBP 2010) โดยมีวตั ถุประสงค์ในการจัดสรรหุน้ เพือ่ สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพการทำ�งาน
เพื่อผลประกอบการที่ดีของธนาคาร และสร้างแรงจูงใจในระยะยาวให้แก่พนักงานที่มีส่วนในการตัดสินใจและดำ�เนินการต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของธนาคารอย่าง
มีนัยสำ�คัญ ทั้งนี้ โครงการ TMB PSBP 2010 ได้สิ้นสุดลงเมื่อปี 2557 แต่ยังคงมีผู้บริหารบางส่วนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นในปี 2560 จากผลการดำ�เนินงานของปี 2555 - 2557
รวมทั้งยังคงมีหุ้นคงเหลือที่ยังรอการจัดสรรจนถึงปี 2561

บุคลากร

1. จำ�นวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีพนักงานทั้งสิ้น จำ�นวน 8,547 คน โดยสามารถจำ�แนกตามเพศ อายุ สัญชาติ และพื้นที่ ดังนี้

74

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

4. จำ�นวนของพนักงานจำ�แนกตามพื้นที่
4.1 สำ�นักงานใหญ่
4.2 สาขา โดยแบ่งเป็น 			
			 สาขาในกรุงเทพฯ และปริมลฑล
			 สาขาต่างจังหวัด
			 สาขาต่างประเทศ
2. การรับพนักงานใหม่ของธนาคาร
ธนาคารมีการรับพนักงานใหม่จำ�นวนทั้งสิ้น 2,201 คน
หมวด

โครงสร้างการจัดการ

75

3. จำ�นวนพนักงานที่พ้นสภาพ
หมวด

ปี 2560

1. จำ�นวนพนักงานเกษียณ (รวมเกษียณอายุก่อนกำ�หนด)
1.1 พนักงานชาย
1.2 พนักงานหญิง
2. จำ�นวนพนักงานที่ลาออกและอื่นๆ

ปี 2559

61 คน
46 คน

47 คน
56 คน

2,592 คน

2,592 คน

4. จำ�นวนพนักงานแบ่งตามสายงาน
สายงาน

2560
2559
จำ�นวนพนักงาน จำ�นวนพนักงาน
(คน)
(คน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1

ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7

สายงาน
1 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจและวาณิชธนกิจ

ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลูกค้าธุรกิจ

22

1 บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
บรรษัทธุรกิจ 1
68
บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
30
บรรษัทธุรกิจ 2
17
ธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศ
73
ธุรกรรมระหว่างประเทศ
22
วาณิชธนกิจ
1
บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
8 ธุรกิจทหารและลูกค้าองค์กรรัฐ

บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ

32

บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
บรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่

ตรวจสอบ

57

สื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร

27

บรรษัทภิบาล

13

ทรัพยากรบุคคล

62

กลยุทธ์องค์กร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ

21
1

บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ 1

96

บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ 2

117

ธุรกิจตลาดเงิน

23

การตลาดธุรกิจตลาดเงิน

28

บริการลูกค้าธุรกิจและ
บริหารช่องทางการค้า

84

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ

13

76

2560
2559
จำ�นวนพนักงาน จำ�นวนพนักงาน
(คน)
(คน)

150 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าเอสเอ็มอี

20

18

บริหารกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอี

2

6

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย

1

1

18

18

44

ผลิตภัณฑ์ธุรกิจประกัน

48

45

49

33

16

8

15

15
71

31

22

1

1

10

บริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ

25

23

145

216

11

บริหารผลิตภัณฑ์และ Portfolio
ธุรกิจเอสเอ็มอี

43

35

14

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

209 กำ�กับการปฏิบัติงาน
121

11

39

151

สายงาน

92

20

45

2560
2559
จำ�นวนพนักงาน จำ�นวนพนักงาน
(คน)
(คน)

บริหารการขายและเพิ่มมูลค่าธุรกิจ
ลูกค้าเอสเอ็มอี

ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลูกค้ารายย่อย

55 ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลูกค้าเอสเอ็มอี
บริหารความสัมพันธ์
ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก 1

บริหารความสัมพันธ์
ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก 2

พัฒนาช่องทางการบริการธนาคาร

133 บริหารกลุ่มลูกค้าธุรกิจ

63

สายงาน

ธุรกิจสาขา
บริหารการปฏิบัติการและ
ประสิทธิภาพธุรกิจสาขา

6
12
4,138
86

4

บริหารกลุ่มลูกค้าธนบดีและธนบดีธนกิจ

5

5

Digital Channels and
User Experience

32

69

ME by TMB

39

ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม

6

5

ผลิตภัณฑ์ธุรกรรมธนาคาร

6

7

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย

26

25

ส่งเสริมการตลาดลูกค้าบุคคล

76

73

ผลิตภัณฑ์ธุรกิจรายย่อย

26
613

38

พิจารณาสินเชื่อธุรกิจ

26

27

บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร

17

30

บริหารนโยบายและ
ควบคุมความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

105

140

พัฒนาสินทรัพย์

127

112

บริหารความเสี่ยงสินเชื่อเชิงกลยุทธ์

56

57

บริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

84

84

กฎหมาย

27

28

17

17

15 บริหารคุณภาพและ
ติดตามกลุ่มสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก
4,396
พิจารณาสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กและ
83
ลูกค้ารายย่อย

3

บริการลูกค้าสัมพันธ์

29

10 บริหารความเสี่ยงด้านตลาด

บริหารกลุ่มลูกค้าบุคคลระดับกลาง

163
29

20

1

1

ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านการเงิน

26

3

บริหารเงิน

18

17

วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน

19

39

ควบคุมทางการเงิน

76

97

1

1

129

128

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ
ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านปฏิบัติการ

สถาปัตยกรรมองค์กรและ
25 บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
626 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านบริหารความเสีย่ ง

1

1 Operational Excellence

ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านบริหารความเสี่ยง

6

7 ปฏิบัติการและบริการ

โครงสร้างการจัดการ

2560
2559
จำ�นวนพนักงาน จำ�นวนพนักงาน
(คน)
(คน)

ควบคุมด้านปฏิบัติการ

34
267

274

22

34

752

747

70

72

77

5. การเปลี่ยนแปลงจำ�นวนพนักงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
พนักงานของธนาคาร
มีจำ�นวนทั้งสิ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

8,547 คน

8,980 คน

9,270 คน

6. ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำ�คัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ณ 31 ธันวาคม 2560
ประเภทคดี

จำ�นวนคดี

1. กรณีธนาคารฟ้องร้องพนักงาน
1.1 เรื่องการทุจริตของพนักงาน
			 • คดียังไม่สิ้นสุด
			 • คดีสิ้นสุดแล้ว

17
17
2
15

2. กรณีพนักงานฟ้องร้องธนาคาร
2.1 เรื่องเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
			 • คดียังไม่สิ้นสุด
			 • คดีสิ้นสุดแล้ว
2.2 เรื่องขอให้แก้ไขผลการประเมินผลงาน
			 • คดียังไม่สิ้นสุด
			 • คดีสิ้นสุดแล้ว

19
17
7
10
2
2

สถานะ

อยู่ในกระบวนการพิจารณา

อยู่ในกระบวนการพิจารณา

สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลอื่น
สวัสดิการและการรักษาพยาบาล
ธนาคารจัดสวัสดิการรักษาพยาบาลสำ�หรับพนักงานในรูปแบบการประกันสุขภาพรักษาพยาบาล โดยผ่านบริษทั ประกันทีม่ มี าตรฐานการบริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพให้บริการ
และคำ�แนะนำ�แก่พนักงานให้ได้รบั ความสะดวกและมีความคล่องตัวในการใช้บริการ ซึง่ ครอบคลุมถึงการรักษาด้านทันตกรรม นอกจากนัน้ ธนาคารยังจัดให้มกี ารตรวจสุขภาพ
ประจำ�ปีให้กบั พนักงานทุกระดับซึง่ เป็นการดูแลสุขภาพพนักงานในเชิงการป้องกัน โดยตัง้ แต่ปี 2559 ธนาคารได้พฒ
ั นาโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำ�ปีให้เหมาะกับพนักงาน
ตามกลุ่มอายุ เพราะในแต่ละช่วงวัยมีความเสี่ยงของการเกิดโรคที่แตกต่างกัน และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมการทำ�งานบางตำ�แหน่งงานประกอบการ
พิจารณา รวมทั้งจัดให้มีห้องพยาบาลที่สำ�นักงานใหญ่และสำ�นักงานธนาคารที่อาคารเอไอเอแคปิตอลเซ็นเตอร์ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคหมุนเวียนมาตรวจรักษาและ
ให้คำ�ปรึกษาปัญหาสุขภาพให้กับพนักงาน นอกจากนั้นยังมีเตียงผู้ป่วยรองรับการเจ็บป่วยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำ�หรับพนักงานระหว่างการปฏิบัติงาน
การทำ�ประกันชีวิต การประกันโรคร้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัติงาน
ธนาคารมีการเสนอแผนประกันสุขภาพทีเ่ หมาะกับความต้องการทีแ่ ตกต่างของพนักงานแต่ละคน โดยพนักงานสามารถเลือกแผนได้เอง เพือ่ ให้พนักงานมีความมัน่ คงในชีวติ
การทำ�งานกับธนาคาร คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในและนอกเวลาทำ�งาน รวมถึงการจัดทำ�ประกันชีวิตให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา รวมถึงเงินช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัติงาน
สินเชื่อสวัสดิการพนักงาน
ธนาคารได้ให้การช่วยเหลือด้านการเงินแก่พนักงานโดยจัดสวัสดิการสินเชื่อพนักงาน โดยยึดหลักการให้บริการ กระบวนการทำ�งานและคุณลักษณะผลิตภัณท์ใกล้เคียงกับ
ลูกค้าของธนาคาร รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานยึดมั่นด้านวินัยทางการเงิน นอกจากนี้ ยังให้สวัสดิการสินเชื่อกรณีพนักงานประสบภัยพิบัติ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับพนักงานเหล่านั้น

7. ผลตอบแทนของบุคลากร
ธนาคารตระหนักดีว่าพนักงาน คือ ทรัพยากรที่มีค่าและเป็นกำ�ลังสำ�คัญที่จะผลักดันให้ธนาคารบรรลุผลสำ�เร็จตามเป้าหมาย ธนาคารจึงให้ความสำ�คัญในการดูแลให้พนักงาน
ของธนาคารทุกคนมีขวัญและกำ�ลังใจที่ดีในการทำ�งาน ให้ ได้รับผลตอบแทนตามผลงาน ทักษะ ความสามารถ และให้ ได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างเหมาะสม
เป็นธรรม และอยู่ในระดับที่ทัดเทียมกับสถาบันการเงินอื่น
ผลตอบแทนรวมของพนักงานและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน
ธนาคารมีการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนและค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตั งิ านให้มคี วามเหมาะสม เทียบเคียงได้กบั การจ่ายของกลุม่ การเงินการธนาคาร
และให้เกิดความเป็นธรรมภายในธนาคาร นอกจากนี้ เพือ่ เป็นการเพิม่ ขีดความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ตา่ งๆ โดยมุง่ สูอ่ งค์กรแบบ “Flat Organization” ซึง่ จะมีความ
คล่องตัวในการทำ�ธุรกิจ และปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว เนือ่ งจากเป็นการลดขัน้ ตอนในการทำ�งาน และทำ�ให้การตัดสินใจรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ และเพือ่ สนับสนุนแนวทางดังกล่าว ธนาคาร
ได้ปรับปรุงข้อมูลค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และจัดหาเครื่องมือในการทำ�งานตามบทบาทหน้าที่ โดยไม่ยึดถือระดับพนักงาน อีกทั้งการวางกรอบ
ค่าตอบแทนโดยรวม เพื่อผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมตามแนวคิด “Pay for Performance” โดยจะแปรผันตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานและผลการดำ�เนินงานของธนาคาร
โดยที่ธนาคารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานประจำ�ปี และการขึ้นเงินเดือนและจ่ายโบนัสประจำ�ปีตามผลงานประจำ�ปี ในปี 2560 พนักงานของธนาคารทั้งหมดได้รับค่า
ตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าครองชีพ เงินช่วยเหลืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำ�งาน ค่าตอบแทนที่แปรผันตามผลงาน และผลตอบแทนอื่น เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,831 ล้านบาท
เงินช่วยเหลือประเภทอื่น
ธนาคารช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ เช่น กรณีพนักงานสมรส คลอดบุตร อุปสมบท ประกอบพิธีฮัจจ์ รวมทั้งมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน และในกรณีที่พนักงานหรือ
บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ธนาคารได้จ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร เป็นต้น
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กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพพนักงาน
ธนาคารและพนักงานได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพพนักงานธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) ซึง่ จดทะเบียนแล้ว ควบคุมกำ�กับดูแลการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการ
กองทุนฯ ประกอบด้วยกรรมการฝ่ายนายจ้างซึง่ มาจากการแต่งตัง้ และกรรมการฝ่ายลูกจ้างซึง่ มาจากการเลือกตัง้ โดยสมาชิกกองทุน เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานสะสมเงินออมตาม
อัตราส่วนที่ต้องการส่วนหนึ่งและธนาคารส่งสมทบตามอัตราส่วนตามอายุงานของพนักงานส่วนหนึ่ง และมีรูปแบบการจัดการกองทุนแบบ Employee’s Choice โดยพนักงาน
สามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ 2-15 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย และธนาคารสมทบเงินร้อยละ 5-10 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุน
สำ�รองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นเงินก้อนสุดท้ายในการยังชีพด้วยความมั่นคงหลังเกษียณอายุการทำ�งานของพนักงาน

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

กิจกรรมพนักงาน
ธนาคารสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความสนใจ เพื่อเป็นการสร้างสมดุลให้กับการทำ�งานและชีวิตส่วนตัว
ห้องอาหาร
เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้กับพนักงาน ธนาคารจึงได้จัดห้องอาหารสำ�หรับพนักงาน ณ อาคารสำ�นักงานใหญ่ โดยพนักงานสามารถซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ
รับประทานในราคาย่อมเยาและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี
8. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
ธนาคารให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการเรียนรูข้ องพนักงาน โดยตัง้ แต่วนั แรกเมือ่ เริม่ งานกับธนาคาร พนักงานทุกระดับจะได้รบั การปฐมนิเทศ เพือ่ ให้เข้าใจ
ถึงวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม โครงสร้างองค์กรและระบบงานสำ�คัญ ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้อย่างรวดเร็ว
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของธนาคารอยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมองค์กรของธนาคาร (TMB Core Value – TMB Way) เพื่อให้พนักงานทุกคนมีสมรรถนะหลัก (Core
Competency) และสมรรถนะความเป็นผู้นำ� (Leadership Competency) ที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร การพัฒนาสมรรถนะด้านต่างๆ ของพนักงานมีจุดประสงค์
เพื่อเสริมสร้างและเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ นอกจากนั้น ธนาคารยังมุ่งพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management) โดยมีเป้าหมายเพื่อ
สร้างและเตรียมความพร้อมผู้นำ�ในอนาคตให้กับ TMB ควบคู่ไปกับการทำ�แผนรองรับผู้สืบทอดตำ�แหน่งสำ�คัญของธนาคาร ในกระบวนการคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพสูงจะเริ่มจาก
การกำ�หนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ กระบวนการสรรหาและตรวจสอบ โดยการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง มีโครงการอบรมและพัฒนาที่ออกแบบให้
เหมาะสำ�หรับ Talent แต่ละกลุ่มที่มีศักยภาพต่างกันไป โดยรูปแบบการพัฒนาจะเป็นแบบบูรณาการ โดยเน้นเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง และการติดตามผลโดยดำ�เนินการร่วม
กันระหว่างทรัพยากรบุคคลและผู้บังคับบัญชาโดยตรงของพนักงาน เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร ผ่านการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดของผู้บริหารระดับสูงใน

โครงสร้างการจัดการ
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บทบาทของพี่เลี้ยง (Mentor) เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารจะมีผู้สืบทอดที่มีความพร้อมในการดำ�เนินการธนาคารต่อไปอย่างราบรื่น และสัมฤทธิ์ผลอย่างดี
ทัง้ นี้ ธนาคารมุง่ หวังทีจ่ ะพัฒนาบุคลากรทัง้ ทีป่ ฏิบตั งิ านในสำ�นักงานใหญ่ และสาขาทัว่ ประเทศ เพือ่ ให้บคุ ลากรของธนาคารเป็นผูม้ คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม ควบคูก่ บั การเป็นผูม้ คี วาม
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการและส่งมอบประสบการณ์ที่ดี และมีประโยชน์ให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้น และเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของธนาคาร
การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องตามแผนธุรกิจ
การพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะผู้นำ� (Core and Leadership Competency)
ในปีที่ผ่านมา ธนาคารได้พัฒนาเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Roadmap ตามภาพประกอบ) เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะผู้นำ�ให้กับผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับ
Learning Roadmap for Core and Leadership Competencies
Delivery

Operational
Basic

Focusing on Customer

Tactical

Strategic
Advanced

Intermediate

Advanced
Basic

Intermediate
E-Learning Courses for All Bank Staff

Managing Risks

Advanced
Thinking Competitively

Intermediate to Advanced
Advanced
Intermediate to Advanced
Intermediate to Advanced

Leading Change

Advanced

Intermediate to Advanced
Intermediate to Advanced

โดยนำ�ปัจจัยสำ�คัญๆ คือ พฤติกรรมทีอ่ งค์กรคาดหวัง (Expected Behaviors) ทักษะความชำ�นาญทีจ่ �ำ เป็น (Required Skills) และระดับความเชีย่ วชาญ (Proficiency Level) มา
ใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาเนือ้ หาหลักสูตรทีพ่ นักงานแต่ละระดับจำ�เป็นต้องได้รบั การพัฒนา ตลอดจนพิจารณานำ�วิธกี ารพัฒนา (Development Methods) ทัง้ การเรียนรูจ้ าก
ประสบการณ์ตรง การเรียนรู้จากผู้อื่น การเรียนในห้องเรียน (Classroom Training) และ E-Learning เป็นต้น มาบูรณาการให้การพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิผลสูงสุด สำ�หรับ
Classroom Training ธนาคารได้กำ�หนดแผนเส้นทางการอบรมให้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างยั่งยืน และเพื่อส่งเสริมให้พนักงานของเราได้
พัฒนาสมรรถนะที่จำ�เป็นในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนและมีมาตรฐาน
การพัฒนาผู้นำ� (Leadership Development)
ธนาคารให้ความสำ�คัญกับผู้นำ�ในทุกระดับ จึงได้ออกแบบการพัฒนาให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และความท้าทายที่เป็นอยู่ ซึ่งเน้นทั้งความคิดจิตใจ ทักษะที่จำ�เป็น และเครื่องมือ
(Mindset, Skillset & Toolset) สำ�หรับผูน้ �ำ ระดับต้นบทบาทหน้าทีท่ ชี่ ดั เจนเป็นสิง่ สำ�คัญ ความท้าทายจากการบริหารคน ดังนัน้ ผูน้ �ำ ระดับต้นจะได้เข้าโครงการ First Line Manager
ที่ได้ฝึกฝน และนำ�เครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม สำ�หรับผู้นำ�ระดับกลาง และระดับสูงจะเน้นการเปิดมุมมองทางธุรกิจ เพื่อนำ�พาหน่วยงาน
ให้พร้อมรับมือกับความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การจัด Food For Thought ในรูปแบบที่มีการแลกเปลี่ยนความคิด มุมมอง วิธีการและเครื่องมือระหว่างผู้นำ�ของ
ธนาคาร และผู้นำ�ระดับโลกจากภายนอก จึงจัดให้มีขึ้นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
การพัฒนาบุคลากรตามลักษณะงาน (Functional Expertise Enhancement)
นอกจากหลักสูตรต่างๆ ตามเส้นทางการเรียนรูแ้ ล้ว ธนาคารได้พฒ
ั นาโครงสร้างหลักสูตร และเนือ้ หารายวิชา เพือ่ จัดอบรมพนักงานในหลักสูตรทีจ่ �ำ เป็นเพือ่ การปฏิบตั งิ านต่างๆ
อาทิ การวิเคราะห์สินเชื่อ การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกรรมระหว่างประเทศ เป็นต้น เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิผล
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ในปี 2560 ธนาคารได้จัดอบรมให้แก่พนักงานเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ในด้านต่างๆ โดยสามารถจำ�แนกตามจำ�นวนหลักสูตร จำ�นวนรุ่น และจำ�นวนพนักงานที่อบรม ดังนี้
จำ�นวนหลักสูตร

จำ�นวนรุ่น

การอบรมภายในธนาคาร

175

561

15,815

การอบรมภายนอกธนาคาร

155

169

477

รวมอบรมภายในและภายนอกธนาคาร

330

730

16,292

4

4

15,091

การอบรมสำ�หรับสาขา

34

194

6,131

การอบรมSME

17

36

746

การอบรม WBG

29

144

2,988

การอบรมเพื่อต่อใบอนุญาต

10

44

1,940

การเรียนรู้ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Intermediate to Advanced
Coaching and Leading Team

การบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ธนาคารคำ�นึงถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งจะมีผลกระทบทั้งต่อลูกค้า ต่อชื่อเสียงของธนาคารและผู้เกี่ยวข้อง จึงจัดให้มีการอบรมหลักสูตรต่างๆ ผ่านระบบ E-Learning
อาทิ Corporate Operational Risk Management, IT Risk Awareness, Anti Money-Laundering, Anti-Corruption เป็นต้น ซึ่งพนักงานของธนาคาร ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
พื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและเลือกเวลาเรียนในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความต้องการได้

การจัดหลักสูตรในปี 2560

Intermediate to Advanced

Basic
Executing for
Results

Practical

การปรับปรุงกระบวนการทำ�งาน
จากการทีธ่ นาคารได้น�ำ หลักการและแนวคิดในการจัดการเพือ่ บริหารคุณภาพ “Six Sigma” และ “Lean Concept” มาใช้เพือ่ พัฒนากระบวนการทำ�งานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
ขององค์กร โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนและควบคุมคุณภาพ ธนาคารจึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้แก่พนักงาน
และผู้บริหารทั่วทั้งองค์กร

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

จำ�นวนพนักงานที่เข้ารับการอบรม

พนักงานได้รับการอบรมโดยเฉลี่ย 32 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ประสิทธิผล ไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปแบบใด ธนาคารจึงได้จดั ทำ�กรอบการพัฒนาเรียนรู้ (Effective Training
Model & Digital Learning Model) ซึง่ ได้น�ำ มากำ�กับ และเป็นแนวทางในการออกแบบหลักสูตรต่างๆ ภายในธนาคาร เพือ่ ทีส่ ดุ แล้ว จักได้ให้สง่ ผลดีโดยตรงต่อธุรกิจและสอดคล้อง
กับนโยบายและทิศทางธุรกิจของธนาคารต่อไป
9. มาตรการด้านความปลอดภัยของพนักงาน
ธนาคารได้ตระหนักถึงความสำ�คัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ของพนักงาน และผูม้ าติดต่อ จึงกำ�หนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ธนาคารพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อกำ�หนดอื่นๆ ที่ธนาคาร
นำ�มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำ�งานให้กับพนักงาน และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในธนาคาร ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2. ธนาคารถือว่าความปลอดภัยในการทำ�งานเป็นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ในการปฏิบตั งิ านของพนักงานทุกคน ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างทีด่ ี เป็นผูน้ �ำ สนับสนุน
ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักรูถ้ งึ การทำ�งานด้วยความปลอดภัย รวมทัง้ กำ�กับดูแลให้การปฏิบตั งิ านของพนักงาน และผูม้ าติดต่อหรือมาปฏิบตั งิ านภายในธนาคารปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่กำ�หนดขึ้นโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3. ธนาคารมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ในการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
4. ธนาคารให้การสนับสนุนทรัพยากร ทัง้ งบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเหมาะสมในการดำ�เนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานและทบทวนคณะกรรมการทุกปีเพื่อดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง
โครงสร้างการจัดการ
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ธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน เพื่อปฏิบัติตามกฎกระทรวงแรงงานว่าด้วยเรื่อง กำ�หนดมาตรฐานในการบริหาร
และจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน พ.ศ. 2549 โดยมีรายละเอียดดังนี้
• คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ที่ได้รับการแต่งตั้ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการฝ่ายนายจ้าง กรรมการ
		 ฝ่ายลูกจ้าง และเลขานุการ
• คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน มีอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
		 1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำ�งาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อน
				 รำ�คาญอันเนื่องมาจากการทำ�งาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำ�งานเสนอต่อฝ่ายบริหาร
		 2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำ�งาน และมาตรฐานความปลอดภัยในการทำ�งาน
				 ต่อฝ่ายบริหาร เพื่อความปลอดภัยในการทำ�งานของพนักงาน และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสำ�นักงานของธนาคาร
		 3. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำ�งานของธนาคาร
		 4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำ�งานของธนาคารเสนอต่อฝ่ายบริหาร
		 5. สำ�รวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำ�งาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้น ในสำ�นักงานของธนาคาร อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
		 6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำ�งาน รวมถึงโครงการ หรือ แผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ
				 ในด้านความปลอดภัยของพนักงาน หัวหน้างาน ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อฝ่ายบริหาร
		 7. วางระบบการรายงานสภาพการทำ�งานที่ไม่ปลอดภัย ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติ
		 8. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำ�ปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

โดยมีโมดูลมาตรฐานที่มีการใช้งานดังต่อไปนี้
• การจัดการโครงสร้างองค์กร (Organization Management)
• การจัดการตำ�แหน่งงาน (Position Management)
• การจัดการข้อมูลประวัติ (Profile Management)
• สวัสดิการและค่าตอบแทน (Benefit & Compensation)
• บริหารงานเงินเดือน (Payroll)
• ระเบียบวินัย (Discipline)
• การสรรหา (Recruitment)
• การบริหารผลการดำ�เนินงาน (Performance Management)
• การฝึกอบรม (Training)
• การบริหารสายงานอาชีพและการสืบทอดตำ�แหน่ง (Career Management and Succession)
• การจัดการเวลาทำ�งาน และการลา (Time and Absence Management)

ซึง่ ธนาคารมีการจัดหรือเตรียมบุคลากรมารองรับต่อองค์กรดังกล่าว หรือบุคลากรผูม้ หี น้าทีด่ า้ นความปลอดภัยในการทํางานทีส่ อดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน
และต้องกําหนด หน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางานให้ชัดเจน ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อม ตามที่กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีการฝึกซ้อมอพยพหนีอัคคีภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จัดให้มีการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย จัดให้มีการตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย
ของโครงสร้างอาคารโดยผู้ตรวจสอบอาคารภายนอกตามที่กฎหมายกำ�หนดทุกปีจัดทําองค์ประกอบ และแผนงานด้านความปลอดภัยฯ
ธนาคารได้จัดทำ�แผนการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการทํางาน เพื่อให้ความปลอดภัยในการทํางาน บรรลุวัตถุประสงค์ การหาแนวทางหรือกําหนดวิธีการเพื่อกระตุ้น
จิตสํานึกและลดพฤติกรรมความเสี่ยงของพนักงานทุกระดับ ทุกสถานที่ในหน่วยงาน จึงต้องเพิ่มกิจกรรมการรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์ โดยคัดเลือกกิจกรรมต่างๆ เพื่อใช้
ในการกระตุ้นและสร้างจิตสํานึกด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน เช่น
• การสนทนาความปลอดภัย และการรับฟังข้อเสนอแนะ
• กิจกรรมการรณรงค์ Health and Safety day
• การรณรงค์ด้วยโปสเตอร์และสัญลักษณ์ความปลอดภัย
• การรณรงค์การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
• การเข้าร่วมกิจการด้านความปลอดภัยกับหน่วยงานภายนอก
10. ระบบบริหารจัดการสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ธนาคารมีการใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล หรือ ระบบ Human Capital Management (HCM) ในการบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรบุคคล โดยมีวตั ถุประสงค์หลักดังนี้ คือ
• เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและลดเวลาสำ�หรับการดำ�เนินงานที่เกี่ยวข้อง
• เพื่อปรับปรุงการให้บริการงานด้านทรัพยากรบุคคล โดยระบบสามารถใช้งานได้ง่าย มีฟังก์ชันที่สามารถดำ�เนินการได้ด้วยตนเอง ข้อมูลมีความถูกต้อง และทันต่อเวลา
ส่งผลให้พนักงานมีความพึงพอใจที่สูงขึ้น
• เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหัวหน้างานในการบริหารจัดการพนักงานผู้ ใต้บังคับบัญชา จากฟังก์ชันการบริการตนเองของหัวหน้างาน และสามารถเข้าถึงข้อมูล
โดยไม่ต้องขอการสนับสนุนจากหน่วยงานทรัพยากรบุคคล
• เพื่อเพิ่มความสามารถในการดำ�เนินงานด้านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ของทรัพยากรบุคคลได้มากขึ้น ซึ่งระบบสามารถสนับสนุนกระบวนการทำ�งานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง
สิ้นสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เพื่อยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ
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โครงสร้างการจัดการ
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การกำ�กับดูแลกิจการ
(1) คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร มีจำ�นวนทั้งสิ้น 5 คน ประกอบด้วย

1. นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการตระหนักถึงความสำ�คัญและประโยชน์ของการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี จึงได้จดั ให้มนี โยบายการกำ�กับดูแลกิจการของธนาคารอย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษรตัง้ แต่ปี 2549
โดยมีการทบทวนนโยบายอย่างสม่ำ�เสมอประจำ�ทุกปี เพื่อให้ม่นั ใจว่านโยบายมีความเหมาะสมเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานสากล
รวมทัง้ ได้เผยแพร่ไว้บนเวบไซต์ของธนาคารเพือ่ ให้พนักงานธนาคารและบุคคลภายนอกได้รบั ทราบถึงนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องธนาคาร ซึง่ คณะกรรมการได้ดแู ลและ
ติดตามให้พนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดมา

ชื่อ-นามสกุล

ตำ�แหน่ง

หมายเหตุ

1. นายฟิลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส (3)
(Mr. Philippe G.J.E.O. Damas)

ประธาน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

20/23

ในปี 2560 คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำ�นักงาน ก.ล.ต. เพื่อนำ�มา
ปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของธุรกิจธนาคารเพื่อให้ธนาคารมีการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานสากล มีการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2. นายจุมพล ริมสาคร (1)

กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

15/15

3. นายวอน นิเจล ริกเตอร์ (4)
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)

กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

22/23

คณะกรรมการได้ก�ำ กับดูแลให้ธนาคารมีการปฏิบตั ติ ามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีธ่ นาคารกำ�หนด โดยถือเป็นภาระหน้าทีส่ �ำ คัญของกรรมการ และพนักงานทุกคน ทีม่ หี น้าที่
ต้องปฏิบัติเพื่อนำ�พาธุรกิจของธนาคารให้ดำ�เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความมั่นคงและสร้างมูลค่าของกิจการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อสร้าง
ความมั่นใจแก่นักลงทุนทั่วไป

4. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

22/23

5. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ (2)

กรรมการ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

21/23

หลักการกำ�กับดูแลกิจการของธนาคาร
1. ธนาคารจะดำ�เนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องภายใต้วัฒนธรรมองค์กร TMB Way
5 ประการ ประกอบด้วย ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) สื่อสารอย่างเปิดกว้าง (Open Communication) มุ่งมั่นสร้างความสำ�เร็จ (High Performance)
รู้จักบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และยึดมั่นในความถูกต้อง (Integrity)
2. ธนาคารจะดำ�เนินธุรกิจภายใต้หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยยึดหลักพื้นฐานสาคัญ คือ
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) ความรับผิดชอบ (Responsibility) ความเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment) ซือ่ สัตย์สจุ ริต (Loyalty) และโปร่งใสตรวจสอบได้
(Transparency)
3. กรรมการและพนักงานจะรักษาผลประโยชน์ของธนาคาร ควบคู่ไปกับการคำ�นึงถึงผลประโยชน์ สิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะเสริมสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้ลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ และมีส่วนในการเพิ่มมูลค่าให้แก่ธนาคาร
4. ธนาคารจะดำ�เนินธุรกิจภายใต้ข้อกำ�หนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำ�หนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง
5. ธนาคารจะกำ�หนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
6. ธนาคารจะป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างธนาคาร กรรมการ พนักงาน และผูม้ สี ว่ นได้เสีย รวมถึงเป็นการสร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
และผู้บริหารต่อผู้มีส่วนได้เสีย
7. ธนาคารจะกำ�หนดกระบวนการปฏิบัติงานที่รัดกุม มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากล
8. ธนาคารจะมีการเปิดเผยรายงานทางการเงิน และข้อมูลสารสนเทศที่มีผลต่อการตัดสินใจอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันตามกำ�หนดเวลา

2. คณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการ
ติดตาม กำ�กับดูแล หรือพิจารณาศึกษาเรื่องสำ�คัญๆ ของธนาคารในรายละเอียด โดยคณะกรรมการชุดย่อยมีอำ�นาจในการอนุมัติและตัดสินใจในนามของคณะกรรมการตาม
อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ก�ำ หนดขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยให้เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รบั มอบหมาย มีการแบ่งแยกหน้าทีอ่ ย่างชัดเจน ไม่ซ�้ำ
ซ้อน และเป็นไปตามข้อกำ�หนดของหน่วยงานทางการ จัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำ�เสมอพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการรับทราบเป็นประจำ�
คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. คณะกรรมการสินเชื่อ
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การเข้าร่วมประชุม (สำ�หรับปี 2560)

หมายเหตุ
(1) นายจุมพล ริมสาคร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560
(2) นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และแต่งตั้งนายปิติ ตัณฑเกษม ดำ�รงตำ�แหน่งแทน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
(3) นายฟิลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส เป็นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพำ�นักในประเทศไทย
• ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2560, 5/2560 , 9/2560, 15/2560, 18/2560 นายฟิลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Skype
(4) นายวอน นิเจล ริกเตอร์ เป็นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพำ�นักในประเทศไทย
• ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครัง้ ที่ 1/2560, 3/2560, 5/2560, ครัง้ ทีพ่ เิ ศษ 1/2560, ครัง้ ที่ 9/2560, 11/2560, 15/2560, 18/2560, 20/2560 นายวอน นิเจล ริกเตอร์ ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Skype

โดยมี ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์ ทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง หรือตามที่จำ�เป็น โดยคำ�สั่งของประธานคณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ทบทวนผลการดำ�เนินงานของธนาคารในรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1.1 ทบทวน และนำ�เสนองบประมาณประจำ�ปี แผนธุรกิจของธนาคาร รวมถึงแผนการใช้เงินทุน
1.2 ติดตามผลประกอบการและผลการดำ�เนินงานตามสายงานธุรกิจของธนาคาร
1.3 ดูแลผลการดำ�เนินงานของบริษัทในกลุ่ม
2. ทบทวน และนำ�เสนอ หรืออนุมัติการลงทุนขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานและกลยุทธ์ตามอำ�นาจที่ได้รับมอบหมาย
3. ทบทวน และนำ�เสนอแผนธุรกิจใหม่ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร รวมถึงแผนการลงทุนในบริษัทอื่น
4. ติดตามความคืบหน้าการบริหารการเปลี่ยนแปลงของธนาคาร ซึ่งนำ�ไปสู่การเพิ่มศักยภาพของธนาคารในอนาคต
5. ติดตามความคืบหน้าการบริหารแบรนด์และการสื่อสารขององค์กร
6. ทบทวนผลการดำ�เนินงานของคณะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEC) และให้คำ�ปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการในประเด็นที่เร่งด่วนหรือสำ�คัญ ตลอดจนทบทวนประเด็นสำ�คัญต่างๆ ที่
ฝ่ายจัดการเสนอ เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
7. ดำ�เนินการเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริหารพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำ�เป็นตามหน้าที่และความรับผิดชอบ หรือดำ�เนินการเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับการมอบหมาย
จากคณะกรรมการธนาคาร
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำ�นวนทั้งสิ้น 3 คน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล

ตำ�แหน่ง

หมายเหตุ

1. นายสิงหะ นิกรพันธุ์

ประธาน

กรรมการอิสระ

12/12

2. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง
(Mr. Christopher John King)

กรรมการ

กรรมการอิสระ

11/12

3. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์

กรรมการ

กรรมการอิสระ

11/12

การกำ�กับดูแลกิจการ
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กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
1. นายสิงหะ นิกรพันธุ์
2. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์
โดยมี นายสุนทร รักพาณิชย์ ทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

(3) คณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีจำ�นวนทั้งสิ้น 4 คนประกอบด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามที่จำ�เป็น โดยคำ�สั่งของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่น
ใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร รวมทั้ง
พิจารณารายงานกำ�กับดูแลของหน่วยงานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance function)
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเพือ่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของธนาคาร และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เสนอการเลิกจ้างผูส้ อบ
บัญชีของธนาคาร รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดย ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยเป็นประจำ�อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบการว่าจ้างหรือการทำ�ข้อตกลงกับผูส้ อบบัญชีในภารกิจอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องสัมพันธ์ หรือนอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Audit-related and other services)
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ
ดังกล่าว สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร
7. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของธนาคาร ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1)		 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของธนาคาร
(2)		 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของธนาคาร
(3)		 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร
(4)		 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(5)		 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6)		 จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7)		 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
(8)		 รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
8. ดำ�เนินการสอบสวนโดยไม่ชักช้าเมื่อได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัย และรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผูส้ อบบัญชีทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชี และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร เพือ่ ดำ�เนินการปรับปรุง
แก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ� ดังต่อไปนี้
(1)		 ผลประโยชน์ทับซ้อน
(2)		 กรณีทุจริตหรือข้อบ่งชี้ว่าอาจมีการทุจริต หรือบกพร่องที่สำ�คัญในระบบควบคุมภายใน
(3)		 การปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือข้อกำ�หนดของทางการที่เกี่ยวข้อง
หากคณะกรรมการธนาคารหรือผูบ้ ริหารไม่ด�ำ เนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบกำ�หนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเปิดเผยการกระทำ�
ดังกล่าวไว้ในรายงานประจำ�ปี และรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. สอบทานความเหมาะสมของมาตรการและการดำ�เนินการแก้ไขของฝ่ายจัดการตามรายงานผล การตรวจสอบและการสัง่ การของธนาคารแห่งประเทศไทย สำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
10. สอบทานความถูกต้องน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัทในเครือ การปฏิบัติตามนโยบายและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ธนาคารกำ�หนดขึ้น เพื่อให้บริษัทในเครือ
ถือปฏิบัติรวมทั้งที่เกี่ยวกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่กฎหมายกำ�หนด
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ชื่อ-นามสกุล

ตำ�แหน่ง

หมายเหตุ
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1. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ

ประธาน

กรรมการอิสระ

14/14

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

กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

12/14

3. นายจุมพล ริมสาคร (1)

กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

10/10

4. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง (3)
(Mr. Christopher John King)

กรรมการ

กรรมการอิสระ

13/14

หมายเหตุ
(1) นายจุมพล ริมสาคร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร แทนนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560
(2) นายฟิลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส เป็นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพำ�นักในประเทศไทย
• ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ครั้งที่พิเศษ 1/2560 นายฟิลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Teleconference, ครั้งที่พิเศษ 2/2560 ร่วมใน
		 การประชุมผ่านระบบ Skype
(3) นายคริสโตเฟอร์ จอหน์ คิง
• ในการประชุมคณะคณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ครั้งที่พิเศษ 2/2560 นายคริสโตเฟอร์ จอหน์ คิง ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Skype

โดยมี ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์ ทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามที่จำ�เป็น โดยคำ�สั่งของประธานคณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ด้านสรรหา
1. ทบทวนและเสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
(ก)		 กรรมการธนาคาร
(ข)		 กรรมการและประธานในคณะกรรมการชุดย่อย
(ค)		 ตัวแทนธนาคารในฐานะกรรมการผู้แทน ประธาน หรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในกลุ่ม หรือกิจการที่ธนาคารมีสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการผู้แทน
(ง)		 ผู้บริหารระดับสูง
2. กลั่นกรอง พิจารณาบุคคลสำ�หรับเสนอชื่อ และนำ�เสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งต่างๆ ตามข้อ 1.
3. เสนอแผนสืบทอดตำ�แหน่งของผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ทบทวนและติดตามให้มีการนำ�นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และแผนงานตามข้อ 1. และ ข้อ 3. ไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล และรายงานให้คณะกรรมการธนาคารรับทราบ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ด้านกำ�หนดค่าตอบแทน
1. พิจารณาทบทวน นโยบาย โครงสร้าง และแนวปฏิบตั โิ ดยรวมเกีย่ วกับค่าตอบแทนของธนาคารและบริษทั ในกลุม่ รวมถึง สวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบตั งิ านเพือ่ กำ�หนด
ผลตอบแทน เงินรางวัล และเงินชดเชยกรณีการเลิกจ้าง เพือ่ ให้มคี วามสอดคล้องกับมติคณะกรรมการธนาคาร วัฒนธรรม เป้าหมาย กลยุทธ์และสภาพแวดล้อมการควบคุม
ภายใน การเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว และมีความเหมาะสมเป็นธรรมกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ การบริหารความเสี่ยงและผลการปฏิบัติงานของ
แต่ละบุคคล และเทียบเคียงได้กับอัตราผลตอบแทนในตลาด และให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการธนาคารตามความเหมาะสม
2. เสนอจำ�นวนเงินค่าตอบแทนและสวัสดิการของกรรมการธนาคาร และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการธนาคารเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ (ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั การ
อนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
3. อนุมัติค่าตอบแทน สวัสดิการ ผลตอบแทนที่เป็นรางวัล หรือเงินชดเชยกรณีการเลิกจ้างของผู้บริหารระดับสูง (หรือในกรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้คณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาอนุมัติ)
การกำ�กับดูแลกิจการ
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ด้านบรรษัทภิบาล
1. ทบทวนและเสนอการเปลี่ยนแปลงนโยบาย จรรยาบรรณ กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารมีการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีตามมาตรฐานสูงสุด มีจริยธรรมตามแนวปฏิบัติที่เป็นสากล ตลอดจน ดูแล ติดตาม และรายงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบเกี่ยวกับการดำ�เนินการและ
ประสิทธิผลของการดำ�เนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. เสนอขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสม ตลอดจนบทบาท ขอบเขต อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. เสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านเป็นระยะของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการธนาคารเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
และรายงานผลให้คณะกรรมการธนาคารทราบ
หน้าที่อื่นๆ
1. ดำ�เนินการเรือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบทบาทและขอบเขตหน้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำ�เป็นตามความรับผิดชอบ
ตามที่กล่าวมาข้างต้น หรือได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
2. จัดทำ�รายงานและเปิดเผยข้อมูลการทำ�งานแก่คณะกรรมการธนาคาร หน่วยงานที่กำ�กับดูแลธนาคาร ผู้ถือหุ้น และสาธารณชนตามที่กฎหมายกำ�หนด หรือตามหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี

2. วางกลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวต้องสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลได้ว่าระดับความเสี่ยงของสถาบันการเงินอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม
2.1 อนุมัติเพดานความเสี่ยงส่วนเพิ่มเติม (Supplemental Risk Limit) ตามที่กำ�หนดไว้ในนโยบายและกรอบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร รวมถึงประสิทธิภาพของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงในแง่ของ การระบุ
			 การวัด การรวบรวม การควบคุม และการรายงานความเสี่ยง
2.3 ทบทวนและติดตามความเสี่ยงทั้งหมด รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมถึงการควบคุมภายใน และการกำ�กับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Process)
			 รวมถึงระบบปฏิบัติงาน (System)
3. อนุมัติการแต่งตั้ง การทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบ รวมถึงบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการชุดย่อยต่างๆ
4. รายงานผลการปฏิบตั ใิ นเรือ่ งบริหารความเสีย่ ง การบริหารความเสีย่ งในเรือ่ งต่างๆ รวมทัง้ มาตรการในการบริหารจัดการความเสีย่ งต่อคณะกรรมการธนาคาร และรายงาน
เรื่องที่มีความจำ�เป็นต้องดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อดูแลให้การนำ�นโยบายไปปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ให้คำ�แนะนำ�ในการพัฒนาและการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยผ่านทางวิธีปฏิบัติ (Procedure) การฝึกอบรม และ
การปฏิบัติของผู้นำ� เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำ�ของตนซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างต่อธนาคาร รวมทั้งหน่วยงานธุรกิจของตน
6. ให้คำ�แนะนำ�ในการวางโครงสร้างผลตอบแทน ให้มีความสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(5) คณะกรรมการสินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสินเชื่อ มีจำ�นวนทั้งสิ้น 5 คน ประกอบด้วย

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำ�นวนทั้งสิ้น 5 คน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล

ตำ�แหน่ง

หมายเหตุ

1. นายจุมพล ริมสาคร (1)

ประธาน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

16/16

10/12

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

กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

15/18

กรรมการอิสระ

12/12

3. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

18/18

กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

12/12

4. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ (2)

กรรมการ

13/18

4. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ (1)

กรรมการ

9/12

ผู้บริหารธนาคาร
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน
บริหารความเสี่ยง)

14/18

กรรมการ

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

กรรมการ

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

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
ผู้บริหารธนาคาร
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน
บริหารความเสี่ยง)

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

ชื่อ-นามสกุล

ตำ�แหน่ง

หมายเหตุ

1. นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล
(Mr. Johannes Franciscus Grisel)

ประธาน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

2. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ

กรรมการ

3. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

การเข้าร่วมประชุม (สำ�หรับปี 2560)

11/12

หมายเหตุ
(1) นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และแต่งตั้งนายปิติ ตัณฑเกษม ดำ�รงตำ�แหน่งแทน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

โดยมี นางสาวอัจฉรา สารสุวรรณ์ ทำ�หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ
(1) นายจุมพล ริมสาคร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560
(2) นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และแต่งตั้งนายปิติ ตัณฑเกษม ดำ�รงตำ�แหน่งแทน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
(3) นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล เป็นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพำ�นักในประเทศไทย
• ในการประชุมคณะกรรมการสินเชื่อ ครั้งที่ 1/2560, 2/2560, 5/2560, 7/2560, 9/2560, 11/2560, 13/2560, 15/2560
นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Skype

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามที่จำ�เป็น โดยคำ�สั่งของประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นายเอกณัติ เกียรตินภาสินธุ์ ทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสินเชื่อ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นำ�เสนอนโยบายการบริหารความเสีย่ งโดยรวมต่อคณะกรรมการธนาคาร โดยครอบคลุมถึงความเสีย่ งทีส่ �ำ คัญ เช่น ความเสีย่ งด้านเครดิต ความเสีย่ งด้านตลาด ความเสีย่ ง
ด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และด้านชื่อเสียง และความเสี่ยงด้านอื่นๆ
1.1 ให้คำ�แนะนำ�ต่อคณะกรรมการธนาคารในเรื่องระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ระดับความเสี่ยงที่สามารถทนได้ (Risk Tolerance) และกลยุทธ์ความเสี่ยง
			 (Risk Strategy) ของธนาคารและหน่วยงานธุรกิจ
1.2 ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคารในการอนุมัติระดับความเสี่ยง (Risk Level) และการกระจุกตัวของความเสี่ยง (Risk Concentration) ทั้งนี้ โดยอยู่ภายใต้ระดับ
			 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของคณะกรรมการธนาคาร
1.3 อนุมตั นิ โยบายและกรอบงานทีส่ �ำ คัญเพือ่ ใช้ก�ำ กับการบริหารความเสีย่ ง รวมถึงประเด็นเกีย่ วกับการกำ�กับดูแลความเสีย่ ง (Risk Governance) ตามที่ได้รบั มอบหมายจาก
			 คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการสินเชื่อมีการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง หรือตามที่จำ�เป็น โดยคำ�สั่งของประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
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ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

การเข้าร่วมประชุม (สำ�หรับปี 2560)

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการสินเชื่อ
1. พิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้ที่เกินจากอำ�นาจอนุมัติของฝ่ายจัดการ
1.1 สินเชื่อ
1.2 การแก้ไขและการปรับปรุงหนี้
1.3 การตัดจำ�หน่ายหนี้สูญทางบัญชี
1.4 การเข้าซื้อทรัพย์สิน / ตีโอนทรัพย์ชำ�ระหนี้ การจำ�หน่ายทรัพย์สิน และการตัดจำ�หน่ายทรัพย์สินรอการขายออกจากบัญชี ซึ่งเกินจากอำ�นาจของฝ่ายจัดการ และไม่ใช่
			 ลูกหนี้ Related Parties หรือเป็นกลุ่มลูกหนี้ที่ไม่เกิน SLL
2. ทบทวนคำ�ขออนุมัติสินเชื่อเฉพาะเรื่องสำ�หรับลูกหนี้ Related Parties หรือกลุ่มลูกหนี้ที่เกิน SLL ก่อนนำ�เสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
การกำ�กับดูแลกิจการ
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3. ทบทวนการตัดสินใจอนุมัติสินเชื่อของคณะกรรมการด้านสินเชื่อในระดับบริหาร
4. พิจารณาอนุมัติความเสี่ยงด้านสินเชื่อและความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำ�หรับรายการการลงทุนหรือความผูกพันในการจัดจำ�หน่ายหลักทรัพย์ที่เกินจากอำ�นาจอนุมัติของ
ฝ่ายจัดการ
(6) คณะกรรมการชุดต่างๆ ในระดับฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยจะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ในระดับฝ่ายจัดการ (Management) เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานของคณะกรรมการหรือคณะ
กรรมการชุดย่อยภายใต้ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยอนุมัติ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ในระดับฝ่ายจัดการที่มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านต่างๆ เป็นประธาน ประกอบด้วย
1. คณะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มีหน้าที่ดำ�เนินการตามแผนกลยุทธ์ระยะยาว กำ�กับดูแลให้มีการทบทวนการดำ�เนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และกลยุทธ์ของธนาคาร พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อขออนุมัติแผนธุรกิจ งบประมาณประจำ�ปี และแผนอัตรากำ�ลัง รวมทั้งควบคุมจำ�นวนพนักงานให้เป็นไปตามแผน พิจารณาและอนุมัติการลงทุน โครงการสำ�คัญ
ต่างๆ ของธนาคาร ภาพลักษณ์องค์กร การสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการดำ�เนินการเพื่อกอบกู้สถานการณ์ ตลอดจนแก้ไขปัญหาในภาวะการณ์ที่มีเหตุฉุกเฉิน
รวมทั้งพิจารณากลยุทธ์การดำ�เนินงานของบริษัทในเครือและทบทวนผลการดำ�เนินงาน
2. คณะนโยบายบริหารความเสี่ยง
มีหน้าที่ประเมินความถูกต้องและความพอเพียงของการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ทบทวนและรับรองหรืออนุมัตินโยบายความเสี่ยงด้านสินเชื่อ กรอบงาน แนวทางการ
ปฏิบัติงาน มาตรฐานและแนวทางการพิจารณาสินเชื่อ รวมถึงเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อสำ�หรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามอำ�นาจอนุมัติที่ได้รับมอบหมาย
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงิน
มีหน้าที่ระบุ วัด และติดตามความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และความเสี่ยงด้านกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ อย่างครอบคลุม และ
มั่นใจว่าผู้บริหารหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบมีการดำ�เนินงานอย่างเหมาะสมและครอบคลุม
4. คณะพิจารณาสินเชื่อ
มีหน้าที่ในการพิจารณา ให้ความเห็น และตัดสินใจอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านสินเชื่อ และความเสี่ยงของผู้ออกตราสารหนี้ รวมถึงอนุมัติสินเชื่อตามอำ�นาจที่ได้
รับมอบหมาย ให้ความเห็นชอบสำ�หรับสินเชื่อที่เกินอำ�นาจอนุมัติก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการสินเชื่อพิจารณา นอกจากนี้ คณะพิจารณาสินเชื่อสามารถมอบอำ�นาจช่วงและ
มอบอำ�นาจในการลงนามแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องได้
5. คณะปรับปรุงคุณภาพสินเชื่อ
มีหน้าที่อนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้ทุกประเภทในระดับฝ่ายจัดการตามที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ความเสี่ยงจากการ
ลงทุน (Investment Risk) อนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้ ทบทวนสถานะ แผนการดำ�เนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับลูกหนี้ที่อยู่ขั้นตอนการปรับโครงสร้างหนี้ หรืออยู่ระหว่างติดตาม
ผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข (Nursing Period) โดยไม่คำ�นึงถึงชั้นหนี้ หรือลูกหนี้ที่เป็น NPL และการตัดหนี้สูญทางบัญชี (Write off)
6. คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
มีหน้าที่วางหลักเกณฑ์และการปฏิบัติการในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ให้ความเห็นชอบ / อนุมัติการทำ�ธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
สินทรัพย์และหนีส้ นิ รวมทัง้ กำ�หนดนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง การบริหารความเสีย่ งด้านตลาด การบริหารเงิน การบริหารทุนทางเศรษฐกิจ
ด้านตลาด
7. คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบงาน
มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของธนาคาร รับทราบความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่สำ�คัญที่เกี่ยว
กับธนาคาร รวมทั้งผลการบริหารและปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
8. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติกรอบการกำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล มาตรฐานการกำ�หนดค่าตอบแทน ระเบียบกฎเกณฑ์ แผนสืบทอดตำ�แหน่งของ
ผู้บริหาร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับเงินเดือน การจ่ายโบนัสและเงินรางวัลของพนักงานระดับที่ต่ำ�กว่าหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร อนุมัติโครงสร้างการจัดลำ�ดับ
ชั้นงาน (Job Grade) การจัดตำ�แหน่งตามลักษณะงาน (Functional Title) และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ HR Transformation รวมถึงโครงสร้างการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร
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ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

9. คณะกรรมการกำ�หนดโทษทางวินัย
มีหน้าที่พิจารณาลงโทษพนักงานผู้กระทำ�ผิดวินัย และพิจารณาการชดใช้ความเสียหายให้แก่ธนาคาร
10. คณะกรรมการ Complaint Management Committee
มีหน้าที่กำ�กับและดูแลให้ข้อร้องเรียนของลูกค้าได้มีการดำ�เนินการอย่างเหมาะสม
11. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน (อาคารสำ�นักงานใหญ่)
มีหน้าทีพ่ จิ ารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำ�งาน รวมถึงความปลอดภัยนอกงาน ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย รวมทัง้ พิจารณา
ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำ�งาน มาตราฐานด้านความปลอดภัยในการทำ�งานของสถานประกอบการ

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหากรรมการ ธนาคารได้พจิ ารณาถึงความหลากหลาย (Board Diversity) ของคณะกรรมการ ประกอบด้วยความรูค้ วามสามารถ ทักษะวิชาชีพ ความเชีย่ วชาญเฉพาะ
ด้าน ประสบการณ์ โดยไม่จำ�กัดเพศ รวมถึงคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางในการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร โดยธนาคารได้ใช้
ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) มาประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ในบางกรณี
ธนาคารมีแนวปฏิบัติในการสรรหากรรมการดังต่อไปนี้
3.1 หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร
1. การสรรหากรรมการอิสระ
		 ธนาคารตระหนักดีวา่ กรรมการอิสระมีสว่ นสำ�คัญในการรักษาผลประโยชน์ของธนาคารและผูถ้ อื หุน้ รายย่อย ดังนัน้ เพือ่ เสริมสร้างความเป็นอิสระให้กบั กรรมการและดูแล
		 จัดการเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของทางการ รวมทัง้ หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการจึงได้ก�ำ หนดนโยบายในการพิจารณา
		 เลือกกรรมการอิสระจากบุคคลในสาขาวิชาชีพต่างๆ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละประสบการณ์ทเี่ หมาะสม สามารถให้ความเห็นทีเ่ ป็นอิสระ มีความเทีย่ งธรรมในการปฏิบตั หิ น้าที่ โดย
		 คณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะเป็นผูพ้ จิ ารณา สรรหาและกลัน่ กรองผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการหรือผูถ้ อื หุน้ (แล้ว
		 แต่กรณี) เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระต้องเป็นไปตามที่ธนาคารกำ�หนด ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าข้อกำ�หนดของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของธนาคาร บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของธนาคาร ทัง้ นี้
		 ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ� หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของธนาคาร บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
		 บริษทั ย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นได้รบั การแต่งตัง้
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ
		 กรรมการรายอืน่ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี �ำ นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของธนาคาร หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็นการ
		 ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่
		 บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
		 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทำ�รายการทางการค้าทีก่ ระทำ�เป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์
		 หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื ค้�ำ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อนื่ ทำ�นองเดียวกัน
		 ซึ่งเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำ�ระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่
		 จำ�นวนใดจะต่ำ�กว่า ทั้งนี้ การคำ�นวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำ�นวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนว่าด้วย
		 หลักเกณฑ์ในการทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ ในระหว่างหนึง่ ปีกอ่ นวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ
		 กับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจ
		 ควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของธนาคารสังกัด
		 อยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก
		 ธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการ
		 ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร
การกำ�กับดูแลกิจการ
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8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคาร หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่
		 มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจำ� หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึง่ ของจำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการ
		 ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคาร หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของธนาคาร

2. นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy)
		 เป็นการกำ�หนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษทั ย่อย โดยครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและส่งผลต่อความ
		 มัน่ คงแก่บริษทั ย่อย ประกอบด้วย การบริหารความเสีย่ งด้านตลาด (Market Risk Management) การบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management)
		 การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk Management) และการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk Management)

2. การสรรหากรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร
		 คณะกรรมการกำ�หนดนโยบายกระบวนการคัดเลือกและแต่งตัง้ กรรมการธนาคารอย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะ
		 เป็นผูพ้ จิ ารณาสรรหาและกลัน่ กรองผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการหรือผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เป็นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ ทัง้ นี้ ผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชือ่ นอกจาก
		 จะต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามข้อกำ�หนดของธนาคารและของทางการ รวมทัง้ มีคณ
ุ สมบัตสิ ว่ นตนทีเ่ หมาะสมแล้ว ยังจะต้องเป็นผูท้ ม่ี ที กั ษะ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
		 ในการดำ�เนินธุรกิจธนาคารและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง มีความเป็นผูน้ �ำ พร้อมด้วยวิสยั ทัศน์และความคิดเชิงกลยุทธ์ทจี่ ะสามารถนำ�ธนาคารไปสูก่ ารเติบโตทีม่ นั่ คงและยัง่ ยืนในระยะ
		 ยาว ตลอดจนสามารถอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคารด้วย

3. นโยบายด้านการกำ�กับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)
		 นโยบายการทำ�ธุรกรรมกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และนโยบายการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน (Policy on Confidential & Insider Information and
		 Conflicts of Interest) และนโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)

		 ในกรณีต�ำ แหน่งกรรมการธนาคารว่างลงก่อนครบวาระ คณะกรรมการธนาคารจะเป็นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการทีจ่ ะมาดำ�รงตำ�แหน่งแทนโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
		 สรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยให้อยูใ่ นตำ�แหน่งเพียงเท่าวาระทีเ่ หลืออยูข่ องกรรมการทีต่ นแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคล
		 ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนั้นจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
		 การแต่งตัง้ กรรมการโดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ธนาคารกำ�หนดให้ใช้วธิ กี ารพิจารณาแต่งตัง้ เป็นรายบุคคล โดยกรรมการแต่ละรายต้องได้รบั คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
		 ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3. การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
		 ในการพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยนัน้ คณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเป็นผูพ้ จิ ารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำ�เสนอ
		 คณะกรรมการธนาคารเพือ่ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาถึงความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านทีต่ อ้ งการตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะ
		 กรรมการชุดย่อยนั้นๆ และพิจารณาผู้ที่มีทักษะด้านวิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะด้าน และประสบการณ์ รวมทั้งไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มาดำ�รงตำ�แหน่ง นอกจากนี้
		 คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะต้องมีองค์ประกอบและคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามข้อกำ�หนดของทางการด้วย
3.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
ในการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของธนาคารตั้งแต่ระดับ “หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร” ขึ้นไป คณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะทำ�หน้าที่
ในการพิจารณาสรรหาและกลั่นกรองคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะดำ�รงตำ�แหน่งทั้งจากภายในและภายนอกธนาคาร ตามข้อกำ�หนดและข้อบังคับของธนาคาร
และนำ�เสนอคณะกรรมการธนาคารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนดและข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของธนาคาร
สำ�หรับการแต่งตั้งผู้บริหารตั้งแต่ระดับ “เจ้าหน้าที่บริหาร” ลงมา ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่จะมาดำ�รงตำ�แหน่งตามความเหมาะสม
ธนาคารได้ด�ำ เนินการจัดทำ�แผนสืบทอดผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งทีส่ �ำ คัญและมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจำ�ทุกปีในกรณีทบี่ างตำ�แหน่งได้มกี ารกำ�หนดวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
ไว้ชัดเจน คณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะพิจารณาดำ�เนินการสรรหาเป็นการล่วงหน้าก่อนครบวาระดังกล่าว

4. การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อย

ธนาคารกำ�หนดโครงสร้างการบริหารจัดการและควบคุมการดำ�เนินงานของบริษัทย่อย ทั้งในด้านการจัดทำ�แผนกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย และการแต่งตั้งกรรมการผู้แทนเพื่อ
เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษัทย่อย รวมถึงการจัดองค์กรภายในของธนาคารเพื่อรับผิดชอบดูแลบริษัทย่อยตามความเหมาะสม
4.1 กลไกในการกำ�กับดูแล
คณะกรรมการมีกลไกในการกำ�กับดูแลทีท่ �ำ ให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำ�เนินงานของบริษทั ย่อยเพือ่ ดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของธนาคาร
โดยได้กำ�หนดนโยบาย “การกำ�กับแบบรวมกลุ่ม” (Consolidated Supervision Policy) ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยนโยบายในด้านต่างๆ ดังนี้
1. นโยบายด้านการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting Policy)
		 เป็นการกำ�หนดนโยบายด้านการบัญชีและการจัดทำ�รายงานทางการเงิน เพือ่ ให้ธนาคารสามารถรวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดทำ�งบการเงินรวมสำ�หรับบริษทั ย่อยได้
		 อย่างถูกต้องเป็นไปในรูปแบบและเนือ้ หาเดียวกันกับธนาคาร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทธี่ นาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนด รวมถึงการนำ�ข้อมูลทางการเงินและบัญชีดงั กล่าว
		 มาเป็นข้อมูลเพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงินของบริษทั ย่อยได้อย่างถูกต้องและทันเวลา เพือ่ ประโยชน์ในการควบคุมและติดตามผลการดำ�เนินงาน
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ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

		 นโยบายด้านการกำ�กับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) เป็นการกำ�หนดนโยบายให้บริษทั ย่อยต้องดำ�เนินการในด้านต่างๆ ภายใต้จริยธรรมทางธุรกิจและการ
		 มีจรรยาบรรณทีด่ ใี นการปฏิบตั งิ าน โดยมีหลักการและแนวปฏิบตั สิ อดคล้องกับการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance) ข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ ี (Best Practice)
		 และสอดคล้องกับนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของธนาคาร
		 นโยบายการทำ�ธุรกรรมกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และนโยบายการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน (Policy on Confidential & Insider Information and
		 Conflicts of Interest) เป็นการกำ�หนดนโยบายเพื่อให้บริษัทย่อยถือเป็นแนวปฏิบัติตามนโยบายการทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการ
		 ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเช่นเดียวกับธนาคาร
		 นโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) เป็นการกำ�หนดนโยบายเพื่อให้บริษัทย่อยปฎิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น และนโยบายที่
		 เกี่ยวข้องดังกล่าวของธนาคาร รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของธนาคารและบริษัทย่อยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การ
		 ให้-รับสินบนหรืออามิสสินจ้าง ทั้งจากเจ้าหน้าที่/หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
4. นโยบายด้านการกำ�กับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy)
		 เป็นการกำ�หนดนโยบายและสนับสนุนให้บริษทั ย่อยถือปฏิบตั เิ พือ่ ให้การดำ�เนินการของบริษทั ย่อยเป็นไปตามนโยบายด้านการกำ�กับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของธนาคาร
		 และการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของทางการทีเ่ กีย่ วข้องในเรือ่ งต่างๆ เช่น การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของทางการ การปฏิบตั ติ ามนโยบาย ประกาศและหนังสือเวียนของธนาคาร
		 แห่งประเทศไทย การรูจ้ กั ตัวตนของลูกค้าและการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการสนับสนุน
		 ทางการเงินแก่การก่อการร้าย
5. นโยบายด้านภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Communication Policy)
		 เป็นการกำ�หนดนโยบายเพือ่ ให้บริษทั ย่อยถือเป็นแนวทางในการดำ�เนินการเพือ่ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และส่งเสริมภาพลักษณ์ของธนาคารซึง่ เป็นสถาบันการเงิน ทัง้
		 ในด้านของการใช้ชื่อ เครื่องหมายการค้า และการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทย่อย
6. นโยบายด้านการตรวจสอบ (Audit Policy)
		 เป็นการกำ�หนดบทบาทหน้าทีข่ องตรวจสอบ และสอบทานสินเชือ่ และบทบาทการกำ�กับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ อันสัมพันธ์รว่ มกับบทบาทหน้าทีข่ องฝ่ายจัดการ
		 และผูส้ อบบัญชีภายนอกของธนาคารในการตรวจสอบ ควบคุม และกำ�กับดูแลบริษทั ย่อย โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าธนาคาร รวมทัง้ บริษทั ย่อยมีวฒ
ั นธรรมองค์กร
		 เกี่ยวกับการควบคุมภายในและบรรษัทภิบาลที่ดี
4.2 การแต่งตั้งกรรมการผู้แทน
เพื่อให้การบริหารจัดการและการควบคุมบริษัทย่อยเป็นไปอย่างรัดกุมตามนโยบายการกำ�กับแบบรวมกลุ่ม คณะกรรมการจึงกำ�หนดนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการผู้แทน
ในบริษัทย่อย ดังนี้
1. ธนาคารจะแต่งตั้งกรรมการผู้แทนตามสัดส่วนการถือหุ้นของธนาคาร
2. ประธานกรรมการบริษัท ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร
3. กรรมการผู้จัดการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อย การแต่งตั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร (กรณีการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ
		 เฉพาะบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อหรือธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายสินเชื่อทุกบริษัท ต้องขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย)
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลบริษัทย่อย จะพิจารณานำ�เสนอกรรมการผู้แทนจากผู้บริหารของธนาคาร โดย
		 4.1 การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนใหม่ ให้นำ�เสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ โดยผ่านคณะประธานเจ้าหน้าที่บริหารคณะกรรมการ
				 สรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล หรือ โดยแนวปฏิบัติอื่นที่คณะกรรมการธนาคารจะกำ�หนดขึ้นในอนาคต
		 4.2 การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนเดิม กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งอีกวาระ ให้นำ�เสนอคณะประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
การกำ�กับดูแลกิจการ
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5. ธนาคารอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีประสบการณ์ในธุรกิจและการบริหาร เข้าร่วมเป็นกรรมการได้ตามความเหมาะสม
6. กรณีมีกรรมการผู้แทนมากกว่า 1 คน ธนาคารอาจแต่งตั้งกรรมการ 1 คน เพื่อทำ�หน้าที่เป็นกรรมการ Lead Director โดยจะเป็นผู้บริหารระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
		 ขึ้นไป เพื่อเป็นผู้ดำ�เนินการในการรวบรวม นำ�เสนอข้อมูลและให้ความเห็นต่อผลการดำ�เนินงานของบริษัท
7. ผูท้ ่ีได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการผูแ้ ทน สามารถเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนามอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างในบริษทั อืน่ ได้ไม่เกิน 3 กลุม่ ธุรกิจ
8. พนักงานที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการผู้แทนต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในบริษัทที่ธนาคารส่งเข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัท
4.3 ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้แทน
1. กรรมการผู้แทนทุกคนจะไม่รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการ รวมทั้งผลตอบแทนทุกประเภททั้งในรูปที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
2. กรรมการผู้แทนของบริษัทย่อยมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยเพื่อกำ�หนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับของธนาคาร
		 โดย Lead Director จะทำ�หน้าที่ร่วมกับ
		 2.1 กลยุทธ์องค์กร ที่จะเป็นผู้สื่อสารถ่ายทอดนโยบายปัจจุบันจากธนาคารให้กรรมการผู้แทนทราบ
		 2.2 หน่วยงานที่กำ�กับดูแลบริษัทย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่กำ�กับดูแลบริษัทย่อยเพื่อกำ�กับดูแลให้มีการรายงานประเด็นเกี่ยวกับการ
				 บริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารทุก 6 เดือนหรือตามความเหมาะสม
3. ติดตามและควบคุมการดำ�เนินการของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่ธนาคารและหน่วยงานที่กำ�กับดูแลธนาคารกำ�หนด อย่างมี
		 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งไม่ให้เกิดประเด็นที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
4. นำ�เสนอนโยบาย กลยุทธ์ ผลการดำ�เนินการของบริษัทย่อยต่อธนาคาร
5. รายงานผลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยหรือการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่มีนัยสำ�คัญและอาจส่งผลกระทบต่อธนาคาร เช่น การเพิ่มทุน/ ลดทุนของบริษัทย่อย การซื้อขาย/
		 ควบรวมกิจการ การเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงข้อกำ�หนด/ กฎเกณฑ์ทางการ/ กฎหมายเฉพาะของแต่ละธุรกิจ
6. ติดตาม รักษาสิทธิของธนาคาร
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ธนาคารกำ�หนด
4.4 รายการที่กรรมการผู้แทนของบริษัทย่อยต้องขออนุมัติจากธนาคารก่อนการลงมติในการประชุมคณะกรรมการ
1. นโยบายและกลยุทธ์ ที่สำ�คัญ ต่อการดำ�เนินธุรกิจหรือเปลี่ยนแปลงธุรกิจ
2. การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียน
3. การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล
4. การลงทุน/ ขาย ในกิจการอื่นเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำ�ระแล้วของบริษัท
5. การขายสินทรัพย์ที่สำ�คัญในการดำ�เนินการ
6. การลงนามในสัญญาทางธุรกิจ/ การเปลี่ยนแปลงด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาดที่มีมูลค่า 15% ของ Net Tangible Asset
7. การเลิกกิจการ/ หยุดพักชำ�ระหนี้/ ล้มละลาย
8. รายการเกี่ยวโยงทั้งกับธนาคารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
9. การกู้ยืมเงินที่มีขนาดรายการตั้งแต่ 15% ของ NTA และการทำ�สัญญาค้ำ�ประกันต่อบุคคลที่ 3 ที่มีขนาดรายการตั้งแต่ 15% ของ NTA
10. การเปลี่ยนแปลงด้านภาพลักษณ์รูปแบบธุรกิจ ตลอดจน Brand ของกิจการ
11. เรือ่ งอืน่ ๆ ทีข่ องบริษทั ย่อย กรรมการผูแ้ ทน หรือ หน่วยงานทีก่ �ำ กับดูแล เห็นว่ามีผลกระทบต่อธุรกิจของธนาคารและความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการผูแ้ ทน
		 อย่างมีนัยสำ�คัญ

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
5.1 นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายใน
ธนาคารได้กำ�หนดแนวทางปฏิบัติในการดูแลการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรโดยกำ�หนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน นโยบาย TMB Policy on Confidential &
Insider Information and Conflicts of Interest รวมทัง้ มีการจัดทำ�คูม่ อื ปฏิบตั งิ านเรือ่ ง การทำ�ธุรกรรมทีอ่ าจมีหรือเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และคูม่ อื ปฏิบตั ิ
งานเรื่องการซื้อ/ขายและลงทุนในหลักทรัพย์ธนาคาร เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ
ธนาคารได้กำ�หนดให้กรรมการ และผู้บริหารลงนามรับทราบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ที่กำ�หนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ภายใน 3 วันทำ�การนับจาก
วันทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง การถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษทั รับทราบเพือ่ จัดทำ�บันทึกการเปลีย่ นแปลงและสรุปจำ�นวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหาร
พร้อมผูเ้ กีย่ วข้อง เพือ่ นำ�เสนอให้คณะกรรมการธนาคารทราบเป็นประจำ�ทุกเดือน นอกจากนัน้ ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดดังกล่าวด้วย
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ธนาคารได้ตระหนักถึงความสำ�คัญในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น
ธนาคารจึงได้กำ�หนดให้หน่วยงานบริหารข้อมูลทางการเงินต่อทางการ เป็นหน่วยงานเดียวที่ทำ�หน้าที่ในการนำ�ส่งงบการเงินและรายงานทางการเงินต่างๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสำ�นักงาน ก.ล.ต. โดยได้ผ่านกระบวนการพิจารณาสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน จากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารตามลำ�ดับ
ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลภายในของธนาคารจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนเวลาอันควร
สำ�หรับแนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ธนาคารได้กำ�หนดห้ามพนักงานที่มีโอกาสได้รับข้อมูลภายในเป็นประจำ� หรือบุคคลที่มีโอกาสได้รับข้อมูลภายในเพียงบางโอกาส
ทำ�การซื้อขายหลักทรัพย์ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากได้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน และห้ามนำ�ข้อมูลภายในที่ได้รับเปิดเผยแก่ครอบครัวและ/หรือบุคคล
อื่นตลอดเวลาแม้พนักงานและ/หรือครอบครัวนั้นๆ จะมิได้ซื้อ/ขายหลักทรัพย์ และ/หรือจะมิได้ประโยชน์ในลักษณะใดๆ ก็ตาม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อ
ตนเองและ/หรือเพือ่ บุคคลอืน่ นอกจากนีใ้ นกรณีทมี่ เี หตุการณ์อนั อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของธนาคาร ธนาคารจะทำ�การกำ�หนดช่วงเวลาการห้ามซือ้ /ขายหลักทรัพย์
เพิ่มเติม สำ�หรับกลุ่มคนที่ได้รับข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆ อีกด้วย
ทั้งนี้ กำ�กับการปฏิบัติงานจะทำ�หน้าที่สนับสนุนฝ่ายจัดการ ในการบังคับใช้ให้เป็นไปตามนโนบายและคู่มือปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดให้มีกลไกที่เหมาะสมในการติดตามการดำ�เนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบายและคู่มือปฏิบัติงานดังกล่าว รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ธนาคารได้กำ�หนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกระทำ�ความผิดวินัยและการกระทำ�ผิดจรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้บริหารและ
พนักงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
5.2 มาตรการลงโทษ
ธนาคารได้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการลงโทษเรื่องการไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 การใช้ข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์
ทางธุรกิจ หรือการตกลงทางธุรกิจใดๆ ทัง้ กับภาครัฐและเอกชน รวมถึงกฎเกณฑ์ทางการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้ ธนาคารได้ก�ำ หนดระเบียบเกีย่ วกับการกระทำ�ความผิด
วินัยและการกระทำ�ผิดจรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานเป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใส ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
• ผู้สอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำ�นวนเงินรวม 11,487,777 บาท
• สำ�นักงานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชีและสำ�นักงานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัด ในรอบปีบญ
ั ชีทผ่ี า่ นมามีจ�ำ นวนเงินรวม - บาท
6.2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Special Purpose Audit Engagement) และการตรวจสอบตาม
วิธีที่ตกลงร่วมกัน (Engagement to Perform Agreed-Upon Procedures) ให้แก่
• ผู้สอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำ�นวนเงินรวม - บาทและจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปี
		 บัญชีที่ผ่านมา มีจำ�นวนเงินรวม 574,000 บาท
• สำ�นักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำ�นักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำ�นวนเงินรวม - บาท

7. การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ธนาคารมีนโยบายดำ�เนินธุรกิจตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (ดูรายละเอียดข้อ 1 หน้า 84) มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธนาคารมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ปราศจาก
การทุจริตคอร์รัปชั่น โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือต่อ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ในปี 2560 ธนาคารได้ดำ�เนินการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) นอกจากนี้ มีการดำ�เนินการให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำ�นักงาน
ก.ล.ต. และหลักเกณฑ์ตามโครงการสำ�รวจการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งหลักเกณฑ์ในระดับสากล เช่น ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) โดยสรุปดังต่อไปนี้
การกำ�กับดูแลกิจการ
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1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
ธนาคารตระหนักถึงความสำ�คัญในการรักษาสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิของตนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน อันได้แก่ การซือ้ ขายหรือโอนหุน้ การ
มีส่วนแบ่งกำ�ไรของกิจการ การได้รับข้อมูลข่าวสารของธนาคารอย่างเพียงพอ รวมทั้งการสนับสนุนการใช้สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ การ
แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงเรื่องต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อธนาคาร เช่น การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการที่
เกี่ยวโยงกัน การกำ�หนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ เป็นต้น โดยธนาคารจะไม่กระทำ�การใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมผูถ้ อื หุน้ ทุกกลุม่ ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย นักลงทุนสถาบันและผูถ้ อื หุน้ ชาวต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี ในปี 2560
ธนาคารได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออดิธอเรียม ชั้น 7 ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) สำ�นักงานใหญ่
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ทัง้ นี้ ในการกำ�หนดวัน เวลา และสถานทีใ่ นการประชุมดังกล่าวนัน้ ธนาคารได้ค�ำ นึงถึงความสะดวกของ
ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมเป็นหลัก โดยธนาคารได้ดำ�เนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุปดังต่อไปนี้
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2560 ธนาคารได้แจ้งกำ�หนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 3 มีนาคม
2560 ก่อนวันประชุมล่วงหน้า 35 วัน และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเวบไซต์ของธนาคาร (www.tmbbank.com)
ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 เช่นกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม
ล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ธนาคารได้มอบหมายให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึง่ เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของธนาคาร เป็นผูจ้ ดั ส่งหนังสือเชิญประชุม
ในรูปแบบเอกสารที่มีข้อมูลเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนเวบไซต์ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและมากกว่าที่กฎหมายกำ�หนด
ในหนังสือเชิญประชุมมีการนำ�เสนอถึงวัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมทั้งรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ
อย่างครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจ ในแต่ละวาระมีการระบุรายละเอียดให้ผถู้ อื หุน้ ทราบอย่างชัดเจนว่าเป็นเรือ่ งเสนอเพือ่ พิจารณา หรือเพือ่ ทราบ นอกจากนี้ ในหนังสือ
เชิญประชุมได้มีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่จำ�เป็นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นนำ�มาแสดงตนในวันประชุมผู้ถือหุ้น ขั้นตอนการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน
พร้อมทั้งได้แนบรายงานประจำ�ปี (Annual Report) ในรูปแบบแผ่นซีดี (ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับเป็นรูปเล่มได้) และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ลงประกาศ
หนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน ตามที่กฎหมายกำ�หนด
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ หรือมอบฉันทะให้
กรรมการ/กรรมการอิสระของธนาคารเพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะที่ธนาคารได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้
โดยสามารถพิมพ์เอกสารดังกล่าวได้จากเวบไซต์ของธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารได้อำ�นวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนสถาบัน โดยติดต่อประสานงานกับนักลงทุนสถาบันให้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
วันประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารได้ด�ำ เนินการจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีการอำ�นวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ
โดยจัดเจ้าหน้าทีล่ งทะเบียนแยกตามประเภทของผูเ้ ข้าร่วมประชุม ได้แก่ มาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผูร้ บั มอบฉันทะ และจัดให้มกี ารลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ทีม่ คี วาม
รวดเร็วและถูกต้อง พร้อมจัดทำ�ใบลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมให้แก่ผเู้ ข้าร่วมประชุมทุกราย รวมถึงได้อ�ำ นวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยการจัดรถรับ-ส่ง
ผู้ถือหุ้น ณ จุดต่างๆ ตลอดจนการจัดเตรียมพื้นที่จอดรถสำ�หรับผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ
ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2560 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำ�นวน 3,485 ราย จำ�นวนหุ้น 29,815,608,147 หุ้นคิดเป็นร้อยละ
68.06 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยมีกรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุมจำ�นวนทั้งสิ้น 9 คน จาก 12 คน ประธานกรรมการทำ�หน้าที่เป็นประธานในที่
ประชุม โดยมีประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ
สรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อทำ�หน้าที่ชี้แจงและตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านต่างๆ เข้าร่วมประชุมด้วย
ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน
ในแต่ละวาระและวิธกี ารนับคะแนนให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบอย่างชัดเจน ธนาคารได้จดั เจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ทำ�หน้าทีแ่ ปลเป็นภาษาอังกฤษระหว่างการประชุมเพือ่ อำ�นวยความสะดวกให้แก่
ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ธนาคารไม่มีการริดรอนสิทธิใดๆ ของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของธนาคาร เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำ�คัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่าง
96

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

กะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำ�คัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และไม่จำ�กัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาภายหลังการประชุม
เริ่ม เป็นต้น
ในระหว่างการประชุม ประธานได้ด�ำ เนินการประชุมตามระเบียบวาระและให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิลงคะแนนเสียง รวมทัง้ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามในทุกวาระอย่างเต็มที่ ทัง้ นี้ ประธาน
ให้ความสำ�คัญกับข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นโดยได้มีการชี้แจงข้อซักถามที่สำ�คัญอย่างละเอียดชัดเจน และรับจะนำ�ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ไปพิจารณาดำ�เนิน
การต่อไป
สำ�หรับการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ธนาคารได้ด�ำ เนินการอย่างเปิดเผยและโปร่งใส โดยมีผแู้ ทนจากบริษทั วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำ�กัด คือ นางสาวธิตะวัน
ธนสมบัติไพศาล ซึ่งเป็นบริษัทกฎหมายภายนอก และ อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น คือ นายภคณิต จันทร์สว่าง และนางสาวภัคสินี คงศรี ทำ�หน้าที่เป็นสักขีพยานในการ
ตรวจสอบ วิธกี ารลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนน การนับคะแนน และการตรวจสอบผลการลงคะแนนในทุกวาระ โดยเลขานุการบริษทั จะเป็นผูป้ ระกาศผลการลงคะแนนในทุกวาระ
เลขานุการบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยสรุปสาระสำ�คัญของแต่ละวาระการประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้น คำ�ชี้แจงของคณะกรรมการธนาคารและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนมติที่ประชุมพร้อมคะแนนเสียงอย่างถูกต้องครบถ้วนในทุกวาระ
ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น ธนาคารได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 21:05 น. โดยมติดังกล่าวได้ระบุ
คะแนนเสียงทัง้ ทีเ่ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ นอกจากนี้ ธนาคารได้จดั ทำ�รายงานการประชุมทีม่ รี ายละเอียดครบถ้วน ประกอบด้วย รายชือ่ กรรมการที่
เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม คำ�ชี้แจงที่เป็นสาระสำ�คัญ คำ�ถาม คำ�ตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุปส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วัน นับแต่
วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเวบไซต์ของธนาคาร (www.tmbbank.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งธนาคารได้มีการจัด
เก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นระบบ
ธนาคารได้จดั ให้มกี ารบันทึกภาพบรรยากาศการประชุมในรูปแบบ DVD เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามารถติดตามการประชุมได้ ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ สนใจให้สอบถาม
ได้ที่ธนาคาร
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
ธนาคารให้ความสำ�คัญต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายเพือ่ ให้มน่ั ใจว่าสิทธิของตนจะได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกันทัง้ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถ้ อื หุน้
ต่างชาติ โดยทุกรายจะได้รับการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค โดยสรุปดังต่อไปนี้
สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น
ธนาคารได้แต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด เป็นผู้ดำ�เนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของธนาคาร เพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นใน
การซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น
สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำ�ไรของธนาคาร
ธนาคารได้จัดสรรกำ�ไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล ซึ่งในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลนั้น ธนาคารคำ�นึงถึงการสร้างความเจริญเติบโตของผลการดำ�เนินงานที่ยั่งยืน
อย่างต่อเนือ่ งในระยะยาวบนศักยภาพและขีดความสามารถของธนาคารอย่างเต็มที่ รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุนและการจัดสรรเงินสำ�รองต่างๆ ของธนาคาร ตลอด
จนเงื่อนไขต่างๆ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการดำ�เนินงานอย่างสม่ำ�เสมอและทันเวลา
ธนาคารได้ดูแลผู้ถือหุ้นให้ได้รับข้อมูลข่าวสารของธนาคารอย่างครบถ้วน นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ธนาคารยังได้เผยแพร่
ข้อมูลที่สำ�คัญ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันแสดงไว้บนเวบไซต์ของธนาคาร (www.tmbbank.com)
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารได้ให้สทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมแก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ธนาคารเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้ดว้ ยตนเอง สามารถมอบ
ฉันทะให้บุคคลใดๆ เข้าประชุมแทนตนได้ หรือมอบฉันทะให้กรรมการ/ กรรมการอิสระของธนาคารซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนได้ด้วยเช่นกัน
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สิทธิในการลงคะแนนเสียง
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ธนาคารให้สทิ ธิการออกเสียงในทีป่ ระชุมเป็นไปตามจำ�นวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ถืออยูโ่ ดยหนึง่ หุน้ มีสทิ ธิเท่ากับหนึง่ เสียง การนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผย
ถูกต้อง โดยธนาคารจะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ยกเว้นมติพิเศษบางกรณีที่กฎหมายหรือข้อบังคับของธนาคารกําหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในการลงคะแนนเสียง ธนาคารจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนแบบ 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้ตามที่ต้องการ ธนาคารได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสียง
และดำ�เนินการนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ที่มีความรวดเร็ว พร้อมประมวลผลอย่างถูกต้อง ในระหว่างการประชุมธนาคารได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ในแต่ละวาระโดยแบ่งผลคะแนนเสียงเป็นจำ�นวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจำ�นวนบัตรเสีย รวมทั้งธนาคารได้บันทึกมติที่ประชุมตามผลคะแนนของการออก
เสียงในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)
ธนาคารให้ความสำ�คัญในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับสิทธิอย่างเต็มที่ เป็นธรรม และเหมาะสม ธนาคารจัดให้มีระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียนจากลูกค้าและดำ�เนินการแก้ ไขปัญหาด้วยความระมัดระวังและยุติธรรม มีการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ให้ ไว้กับ
คู่ค้าอย่างเคร่งครัด ธนาคารดำ�เนินธุรกิจด้วยหลักการแข่งขันที่เป็นธรรมและมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ธนาคารปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน
อย่างยุติธรรมและเสมอภาคโดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และให้โอกาสแก่พนักงานในการโยกย้ายตำ�แหน่งหน้าที่ ทั้งนี้
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งาน และมีการกำ�หนดผลตอบแทนที่เป็นธรรมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีขึ้นในองค์กร
นอกจากนี้ ธนาคารมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่ธนาคารละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย

สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชือ่ บุคคล เพือ่ เข้ารับการพิจารณาให้ด�ำ รงตำ�แหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
โดยผูถ้ อื หุน้ ต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทธี่ นาคารกำ�หนด ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2560 ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมและเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป พร้อมแสดงรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการเสนอวาระการ
ประชุมและการเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการไว้บนเวบไซต์ของธนาคาร (www.tmbbank.com) ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หวั ข้อ “การให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้
เสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการล่วงหน้า” และแจ้งให้นักลงทุนทราบผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทั่วกัน
สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปีจะมีกรรมการที่ครบวาระจำ�นวน 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด ธนาคารกำ�หนดให้มีวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการธนาคาร โดย
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ามาทำ�หน้าที่กรรมการเพื่อดูแลรักษาผล
ประโยชน์แทนตน ทำ�ให้เกิดความหลากหลาย และเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ธนาคารให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยธนาคารได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการที่มีข้อมูลเพียงพอที่
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา

ในปี 2560 ธนาคารได้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยสรุปดังต่อไปนี้
นโยบายต่อผู้ถือหุ้น
ธนาคารมีนโยบายดูแลผลประโยชน์ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ลงทุนสถาบัน รวมถึงผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ อย่างเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความเห็นอย่างอิสระในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สิทธิผถู้ อื หุน้ ในการเสนอวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำ�ไร ตลอดจนสิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำ�เนินงาน และข่าวสาร
สำ�คัญๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส สม่ำ�เสมอและทันเวลา
แนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ธนาคารกำ�กับดูแลการดำ�เนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใสปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยคำ�นึงถึงการสร้างความเจริญเติบโตของผลการดำ�เนินงานที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
ในระยะยาวบนศักยภาพและขีดความสามารถของธนาคารอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธนาคารทั้งในรูปของมูลค่าหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้น และการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่
เหมาะสมและน่าจูงใจ
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “สิทธิของผู้ถือหุ้น” และ “การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”

สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำ�หนดค่าสอบบัญชี
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีทุกครั้ง ธนาคารกำ�หนดให้มีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำ�หนดค่าสอบบัญชี เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยธนาคารได้
แนบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา
การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
ธนาคารมีนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเป็นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ รวมทัง้ ข้อมูลทีย่ งั มิได้มกี ารเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทัว่ ไปซึง่ เป็น
สาระสำ�คัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ และดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อยู่ในตำ�แหน่งหรือ
สถานะที่มีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายในของธนาคาร รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องตามคำ�นิยามที่ทางการกำ�หนด ไปกระทำ�การแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลนั้นเพื่อตนเองหรือผู้อื่น
เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยเป็นการทั่วไป การนำ�ข้อมูลหรือความลับของธนาคารและ/หรือลูกค้าไปใช้ในการทำ�ธุรกิจแข่งขันกับธนาคารและ/หรือ
ลูกค้าของธนาคาร การหาประโยชน์จากอำ�นาจหน้าที่ในทางมิชอบ
ธนาคารกำ�หนดให้กรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านต่างๆ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารหรือเทียบเท่า และเจ้าหน้าที่บริหารหรือเทียบเท่าในหน่วยงานควบคุมทางการเงิน วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน และบริหารเงิน รวมทั้ง
บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกำ�หนด มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลและรายงานการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคารทั้งของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำ�นักงาน ก.ล.ต.) รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวทุกครั้งเมื่อมี
การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น ตามแบบรายงานและภายในระยะเวลาที่สำ�นักงาน ก.ล.ต. กำ�หนด
นอกจากนี้ ธนาคารกำ�หนดให้ฝ่ายจัดการจัดทำ�รายงานการถือหุ้นธนาคารของกรรมการ ผู้บริหาร และคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็น
ประจำ�ทุกเดือน และจัดทำ�รายงานสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ธนาคารของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านต่างๆ รวมทั้ง
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยให้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปี

นโยบายต่อพนักงาน
ธนาคารดูแลให้พนักงานธนาคารทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด จัดให้มีสภาพการจ้างที่เหมาะสมยุติธรรมเพื่อให้
พนักงานทุกคนได้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพของตน เปิดรับฟังความคิดเห็น ส่งเสริมการทำ�งานเป็นทีม ปฏิบัติต่อ
พนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน ไม่เลือกปฏิบตั ิ จัดให้มสี วัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทำ�งานทีด่ ีได้มาตรฐาน มีการกำ�หนดมาตรฐาน
ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานทีท่ �ำ งานและให้การเอาใจใส่ดแู ลพนักงานทุกคนอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียมกัน การว่าจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย และกระบวนการลงโทษพนักงาน
ต้องพิจารณาบนพื้นฐานของความเป็นธรรม นอกจากนี้ ธนาคารได้ดูแลให้มีแผนการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคาร
แนวปฏิบัติต่อพนักงาน
ธนาคารจัดให้มสี วัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทำ�งานทีด่ ี มีการกำ�หนดมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานทีท่ �ำ งานและให้การเอาใจใส่ดแู ลพนักงานทุกคน
อย่างทั่วถึง เช่น การจัดให้มีพยาบาลอยู่ประจำ�ห้องพยาบาลตลอดทุกวันที่อาคารสำ�นักงานใหญ่และสำ�นักงานธนาคารที่อาคาร AIA Capital Center โดยจะมีแพทย์เข้ามา
เพื่อตรวจรักษาพนักงานที่เจ็บป่วยทุกวัน การจัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงาน (กรณีผู้ป่วยนอก) ที่เข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งของรัฐบาล
และเอกชน โดยพนักงานจะได้รับอัตราวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปีตามระดับพนักงาน จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำ�ปี จัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพแบบ Employee's
Choice เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตการทำ�งาน การทำ�ประกันชีวิต การประกันโรคร้าย การทำ�ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการทำ�ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
ระหว่างเดินทางต่างประเทศในธุรกิจของธนาคาร จัดให้มสี วัสดิการเงินกูป้ ระเภทต่างๆ เพือ่ ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงาน รวมทัง้ สินเชือ่ สวัสดิการพนักงาน เป็นต้น
ธนาคารได้มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดฝึกอบรมอย่างสม่ำ�เสมอในทุกระดับซึ่งแบ่งเป็นการฝึกอบรมทั้งในด้านธุรกิจธนาคาร ด้านวิชาชีพ
ที่ตนเองสังกัด ด้านภาวะผู้นำ�และการทำ�งานร่วมกัน ทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การเรียนรู้จากผู้อื่น การจัดอบรมภายในธนาคารผ่านห้องเรียน (Classroom
Training) การอบรมผ่านระบบสือ่ ดิจทิ ลั (E-Learning) และการส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความสำ�คัญในเรือ่ งการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ โดยจัดให้มกี ารฝึกอบรมแก่พนักงานเพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ของธนาคาร ซึง่ กำ�หนดเป็นแผนการฝึกอบรม
ให้แก่พนักงานใหม่ และจัดให้มีการอบรมพนักงานทุกคนผ่านระบบสื่อดิจิทัล (E-Learning) เป็นประจำ�ทุกปี โดยถือเป็นหลักสูตรภาคบังคับของธนาคาร
ทัง้ นี้ สามารถดูรายละเอียดการปฏิบตั ติ อ่ พนักงานได้ภายใต้หวั ข้อ “ผลตอบแทนของบุคลากร” “การพัฒนาทรัพยากรบุคคล” และ “มาตรการด้านความปลอดภัยของพนักงาน”
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นโยบายต่อลูกค้า
ธนาคารมุ่งเน้นการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารได้รับบริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ดี มีความหลากหลาย
สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า และรักษาสัมพันธภาพที่ดีแก่ลูกค้า
แนวปฏิบัติต่อลูกค้า
ธนาคารได้ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร TMB WAY ซึง่ ประกอบด้วยค่านิยม 5 ประการ คือ การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การสือ่ สารอย่างเปิดกว้าง การมุง่ มัน่ สร้างความสำ�เร็จ
การรูจ้ กั บริหารความเสีย่ ง และการยึดมัน่ ในความถูกต้องให้แก่พนักงานเพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานมุง่ เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) มีการทำ�งานไปในทิศทาง
เดียวกัน และมีความเข้าใจถึงพฤติกรรมของลูกค้าอย่างแท้จริง
ธนาคารมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเพิม่ ประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการทำ�ธุรกรรมธนาคารซึง่ ช่วยลดความยุง่ ยากในการทำ�ธุรกรรมทางการเงินและช่วยให้ลกู ค้าเชือ่ มโยง
เครือข่ายสังคมและธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทีเอ็มบี ทัช โมบายแอพ ซึ่งเป็นโมบายแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ทุกธุรกรรมทางการเงินเป็นเรื่องง่าย สะดวกสบาย พร้อม
ระบบรักษาความปลอดภัยทีม่ ากขึน้ เพือ่ ให้ลกู ค้ามัน่ ใจในการใช้งาน ซึง่ สามารถตอบสนอง Life Style ของลูกค้าในยุคปัจจุบนั และอนาคตได้เป็นอย่างดี ธนาคารยังได้พฒ
ั นา
ระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับลูกค้าธุรกิจ หรือ TMB Business Click ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มฟังก์ชั่นการโอนเงินต่างธนาคารผ่านระบบ SMART และ
BAHTNET เพือ่ อำ�นวยความสะดวกให้ลกู ค้า สามารถบริหารจัดการการเงินได้ครบวงจร นอกจากนี้ ธนาคารยังมีบริการค้�ำ ประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TMB e-Guarantee
ซึ่งเป็นเครื่องมือสำ�หรับผู้ประกอบการที่ต้องการประมูลงานภาครัฐฯ ด้วยการดำ�เนินการออก หรือการยกเลิกการค้ำ�ประกันได้ทันที เชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อกับระบบจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยวิธี e-Bidding ของรัฐบาล ซึ่งผู้ประกอบการสามารถทำ�รายการขอค้ำ�ประกันได้อย่างสะดวก ได้ข้อมูลครบถ้วนและดำ�เนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่จำ�เป็น
ต้องเดินทางมาติดต่อธนาคาร
ธนาคารยังจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริการ การให้คำ�ปรึกษา วิธีการแก้ไขปัญหา และการรับข้อร้องเรียน โดยลูกค้ามั่นใจได้ว่า
ธนาคารมีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า ไม่นำ�ข้อมูลของลูกค้าไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ
นโยบายต่อคู่ค้า
ธนาคารดำ�เนินธุรกิจร่วมกับคูค่ า้ ในระยะยาวอย่างยัง่ ยืนในลักษณะการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจทีด่ ตี อ่ กัน ธนาคารมีการกำ�หนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้
อย่างชัดเจน เช่น ในการจัดหา การจ้าง การเช่า และเช่าซื้อทุกประเภท โดยมีการคัดเลือกคู่ค้าที่มีมาตรฐานเข้าไปในทะเบียนผู้ขาย (Vendor List) และมีการเปรียบเทียบราคา
ก่อนการจัดหา การจ้าง การเช่า หรือเช่าซื้อ นอกจากนี้ ธนาคารได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างระมัดระวังและรัดกุม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย การดำ�เนินการมี
ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน
แนวปฏิบัติต่อคู่ค้า
ธนาคารกำ�หนดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหา การจ้าง การเช่า และเช่าซื้อทุกประเภท ต้องปฏิบัติต่อคู่ค้า ดังนี้
1. พนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหาต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างยุติธรรม ซื่อสัตย์ เป็นอิสระ และโปร่งใส ในการติดต่อและประสานงานกับผู้ขาย
2. ห้ามไม่ให้พนักงานจัดหาและผูท้ เี่ กีย่ วข้องรวมถึงสมาชิกโดยตรงของครอบครัว ซึง่ มีสว่ นได้เสียกับการจัดซือ้ และการจัดจ้างไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมร่วมเป็นผูพ้ จิ ารณา
		 การจัดหาครั้งนั้นๆ เช่น เป็น พนักงาน กรรมการ หุ้นส่วนหรือ ที่ปรึกษาในบริษัทผู้ขาย ไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทน หรือไม่ก็ตาม
3. ห้ามไม่ให้พนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงสมาชิกโดยตรงของครอบครัว รับอามิสสินจ้างจากผู้ขายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของ ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือสินนํ้าใจ
4. กรณีพนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงสมาชิกโดยตรงของครอบครัวจะรับของขวัญ และ/หรือของกำ�นัลจะต้องปฏิบัติตามระเบียบเรื่อง การรับของขวัญ ของกำ�นัล
		 (ACCEPTING GIFTS)
5. พนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงสมาชิกโดยตรงของครอบครัว ไม่ควรเป็นผู้ที่ได้กู้เงินจากหรือให้กู้ยืมแก่ผู้ขายปัจจุบันหรือผู้ขายที่กำ�ลังเสนองานต่อธนาคาร
6. พนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดหาต้องมีการ self-declaration เมื่อบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับการพิจารณาและอยู่ในขั้นตอนการคัดเลือก ทั้งนี้เพื่อ
		 ความโปร่งใส และหลีกเลี่ยงการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการเกิดการทุจริตคอรัปชั่น
7. พนักงานจัดหาและผูท้ เี่ กีย่ วข้องในการจัดหาต้องไม่เปิดเผยรายชือ่ ผูร้ ว่ มคัดเลือกผูข้ าย ราคา ข้อเสนอ หรือข้อมูลด้านเทคนิคของการจัดหานอกเหนือจากข้อมูลสาธารณะ
		 ของผู้เข้าร่วมคัดเลือกให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือผู้เข้าร่วมคัดเลือกรายอื่นทราบ เพื่อป้องกันความไม่โปร่งใสของการคัดเลือกผู้ขายและเพื่อให้เกิดความ
		 ยุติธรรมแก่ผู้ขายทุกรายที่ได้เข้าร่วมในการเสนอราคา
แนวปฏิบัติการคัดเลือกคู่ค้า
ในการคัดเลือกคู่ค้า ธนาคารจะไม่เลือกคู่ค้าที่เป็นนายหน้า แต่จะเลือกคู่ค้าที่เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้แทนจำ�หน่าย หรือผู้แทนจำ�หน่ายช่วง ซึ่งมีสินค้าหลักเป็นของตนเอง
ควบคู่กับการพิจารณาปัจจัยที่สำ�คัญ ประกอบด้วย ประเภทของสินค้าและบริการ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ผ่านมา สถานะทางการเงิน ประวัติการดำ�เนินกิจการ
ความน่าเชื่อถือมีการบริหารที่โปร่งใสไม่มีประวัติการกระทำ�การทุจริตคอร์รัปชั่นและประสบการณ์ของผู้บริหาร ความปลอดภัยในข้อมูลและสินค้า รวมถึงการมีความรับผิด
ชอบต่อสังคม นอกจากนีย้ งั ต้องมีการปฏิบตั ติ ามข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ของตนอย่างถูกต้อง อาทิ กฎหมายแรงงาน กฎหมายสิง่ แวดล้อม เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิง่
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ธนาคารให้ความสำ�คัญแก่คู่ค้าที่มีนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และ/หรือ คู่ค้าที่ ได้รับใบรับรองจากแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(Collective Action Coalition: CAC) นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างคู่ค้าด้วยกันเองและกับพนักงานธนาคารด้วย
นโยบายต่อเจ้าหนี้
ธนาคารมีนโยบายรักษาและปฏิบตั ติ ามสัญญาและข้อผูกพันต่างๆ ทีม่ ตี อ่ เจ้าหนีอ้ ย่างเคร่งครัด ทัง้ ในเรือ่ งเงือ่ นไข ค้�ำ ประกัน การบริหารเงิน การไม่ผดิ นัดชำ�ระหนี้ และเรือ่ งอืน่
ใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ ธนาคารจะต้องชำ�ระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกำ�หนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน
ตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดโดยไม่ใช้เงินกู้ยืมไปในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน
แนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
ธนาคารได้ดำ�เนินธุรกิจบนศักยภาพและขีดความสามารถของธนาคารอย่างเต็มที่เพื่อให้เจ้าหนี้มีความมั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำ�ระหนี้ที่ดีของ
ธนาคาร ธนาคารยังมีการรายงานฐานะและข้อมูลทางการเงินของธนาคารให้แก่เจ้าหนี้ด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน และซื่อสัตย์อย่างสม่ำ�เสมอ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้
บริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ ความมัน่ คงและแข็งแกร่ง และมีการบริหารสภาพคล่องทีด่ เี พือ่ เตรียมพร้อมในการชำ�ระหนีค้ นื ให้แก่เจ้าหนีอ้ ย่างทันท่วงทีและตรงตามระยะ
เวลาครบกำ�หนด
นโยบายต่อคู่แข่งทางการค้า
ธนาคารดำ�เนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม บนพื้นฐานการค้าอย่างเสรี ตรงไปตรงมา บนเงื่อนไขในการให้บริการที่เป็นธรรมต่อลูกค้า ซื่อสัตย์สุจริต
ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ทำ�ลาย ทำ�ให้เสียหาย ขัดขวาง กีดกัน หรือผูกขาดจำ�กัดการประกอบธุรกิจของคู่แข่งขัน โดยธนาคารมีการกำ�หนดจรรยาบรรณพนักงาน
และนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
แนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
ธนาคารเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นประโยชน์ ตามความต้องการของลูกค้าบนเงื่อนไขที่เป็นธรรมและลูกค้าสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการอย่างเสรี รวมถึงไม่
แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การให้สินบนหรืออามิสสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง หรือไม่ทำ�ลายชื่อเสียง
ของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
นโยบายต่อผู้ลงทุน
ธนาคารเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนภายในกำ�หนดเวลาหรือตามเวลาที่เหมาะสม
แนวปฏิบัติต่อผู้ลงทุน
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”
นโยบายต่อหน่วยงานทางการ
ในการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร ธนาคารมีนโยบายปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบของหน่วยงานทางการทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงแจ้งให้พนักงาน
ทราบเพื่อให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดและให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานทางการเป็นอย่างดี เช่น การปฏิบัติตามกฎหมายการฟอกเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย
ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น เป็นต้น
นโยบายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ธนาคารมีนโยบายดำ�เนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) และสนับสนุนช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการของธนาคารตั้งอยู่รวมถึงชุมชนโดยรอบ โดยธนาคารได้จัด
งบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของธนาคาร เพื่อดำ�เนินการตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม
แนวปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
นโยบายการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
ธนาคารให้ความสำ�คัญต่อความเสมอภาคเท่าเทียมกันของบุคคลทุกกลุ่ม ธนาคารไม่กระทำ�การใดอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน (Human Rights) โดยการเลือกปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำ�เนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ การศึกษา สถาบัน เพศ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล และฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม โดยธนาคารได้กำ�หนดนโยบายในการปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน
การกำ�กับดูแลกิจการ
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แนวปฏิบัติในการไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติต่อบุคคลทุกกลุ่มด้วยความสุภาพ เคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่แสดงพฤติกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสมหรือล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการเลือก
ปฏิบัติทั้งคำ�พูดและการกระทำ� เพราะความแตกต่างเรื่องถิ่นกำ�เนิด เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อายุ การศึกษา เพศ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล
และฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ธนาคารดำ�เนินธุรกิจโดยไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา กระทำ�การ หรือแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลขิ สิทธิห์ รือทรัพย์สนิ ทางปัญญา (Copy Rights and Intellectual
Property Rights) เว้นแต่ธนาคารจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ธนาคารมีการกำ�หนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การทำ�งานของพนักงานเพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำ�งาน
แนวปฏิบัติการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
ในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบงาน การจัดหาโปรแกรม และการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยี ธนาคารได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ และรองรับความถูกต้องตามกฎหมายต่อกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา ตลอดจนพร้อมรับการตรวจสอบโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ รวมถึงการดูแลมิให้พนักงานทำ�ซํา้ ดัดแปลง
เผยแพร่ไม่วา่ จากสำ�เนาหรือต้นฉบับทัง้ หมดหรือบางส่วน หรือนำ�โปรแกรมทีม่ ใิ ช่ลขิ สิทธิข์ องธนาคาร/ ไฟล์ EXE/ เพลง/ เกมส์/ ลิงค์อนื่ ๆ ทีต่ ดิ ตัง้ ได้ทนั ที มาใช้ภายในธนาคาร
โดยเด็ดขาด
นโยบายการป้องกันการทุจริต การรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และการรับสินบน
ธนาคารให้ความสำ�คัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในธนาคาร การรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และการรับสินบน ธนาคารมีการจัดทำ�นโยบาย มาตรฐาน และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้วยมาตรการที่เข้มงวดเพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากการกระทำ�ทุจริต เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในธนาคาร
ธนาคารกำ�หนดให้มีมาตรการป้องกันมิให้บุคคลภายนอกมาใช้ธนาคารเป็นเครื่องมือในการกระทำ�ความผิดทางกฎหมาย รวมถึงธนาคารมีมาตรการป้องกันคุ้มครองผู้ที่
ปฏิเสธหรือผูแ้ จ้งการกระทำ�การทุจริต ให้ได้รบั ความปลอดภัยจากการถูกคุกคาม ปองร้าย ถูกลงโทษ ลดตำ�แหน่ง หรือข่มขู่ เช่น นโยบายทีเ่ กีย่ วกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (Anti Fraud Policy) และ TMB Anti-Money Laundering/Combating of Financing Terrorism (AML/ CFT Policy) เป็นต้น
นอกจากนี้ ธนาคารให้ความสำ�คัญในการห้ามให้หรือรับสินบนเพือ่ ผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการห้ามจ่ายสินบนในการตกลงธุรกิจใดๆ ทัง้ กับภาครัฐและเอกชน โดยธนาคาร
มีการจัดทำ�นโยบายการให้ของขวัญ เลี้ยงรับรอง และต่อต้านการให้สินบนเพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
แนวปฏิบัติการในการป้องกันการทุจริต การรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และการรับสินบน
พนักงานทุกคนต้องรายงานต่อกำ�กับการปฏิบตั งิ านทุกครัง้ ทีม่ กี ารรับของขวัญ มีการเลีย้ งรับรอง ในกรณีทวี่ งเงินเกินกว่าทีก่ �ำ หนดในนโยบายของธนาคาร และทุกปีทรัพยากร
บุคคลจะมีการสอบถามพนักงานในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ ในทุกๆ ปี พนักงานทุกคนต้องเข้ารับการฝึกอบรมในเรื่อง AML /CFT, Anti-Fraud เพื่อเป็นการสร้างความ
ตระหนัก (awareness) ถึงการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบในการป้องกันการทุจริต ป้องกันการฟอกเงิน การป้องกันการรับ/ให้สินบน ไม่ให้เกิดขึ้นในธนาคาร
นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ธนาคารให้ความสำ�คัญอย่างยิง่ ในการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม โดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย โดยมีแนวทางสอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี และจรรยาบรรณ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยธนาคารได้รับประกาศนียบัตรการรับรองในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) หรือ CAC
ธนาคารจัดให้มนี โยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ เพือ่ ให้กรรมการและพนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าธนาคารเป็นองค์กรทีม่ กี ารดำ�เนินธุรกิจทีโ่ ปร่งใส
ปราศจากการคอร์รัปช่ัน และธนาคารได้กำ�กับดูแลให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด มีบทลงโทษสำ�หรับพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย สร้าง
ความตระหนักถึงการมีสว่ นร่วมทีจ่ ะรับผิดชอบในการป้องกันและต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ มิให้เกิดขึน้ ภายในธนาคาร ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีป่ ราศจากการคอร์รปั ช่นั
นอกจากนี้ ธนาคารมีมาตรการดูแลและให้ความเป็นธรรมแก่ผทู้ ปี่ ฏิเสธหรือแจ้งเบาะแสการกระทำ�การทุจริตคอร์รปั ชัน่ รวมทัง้ มาตรการป้องกันคุม้ ครองให้ได้รบั ความปลอดภัย
จากการถูกคุกคาม ปองร้าย ถูกลงโทษ ลดตำ�แหน่ง หรือข่มขู่

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “รายละเอียดการดำ�เนินงาน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น”
แนวปฏิบัติการในการป้องกันการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ธนาคารมีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบนโยบายฯ และทบทวนความเข้าใจและเน้นย้ำ�เพื่อให้ปฏิบัติผ่านระบบ infahNet ประจำ�ทุกปี และกำ�หนดเป็นหลักสูตรภาค
บังคับของธนาคารที่พนักงานทุกคนต้องเรียนรู้ผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ (E-learning) พร้อมทั้งกำ�หนดให้หัวข้อการต่อต้านคอร์รัปชั่นเป็นหนึ่งในหัวข้ออบรมพนักงานใหม่
นอกจากนี้ ในการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการผลิตภัณฑ์และบริการ จะมีการพิจารณาความเสี่ยงในเรื่องของคอร์รัปชั่นรวมทัง้ กำ�หนดวิธกี ารในการป้องกันความเสี่ยง
ด้านคอร์รัปชั่นด้วย
นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน
ธนาคารมีนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) และหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วกับการร้องเรียนของพนักงาน และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ เพือ่ ให้สามารถติดต่อสือ่ สาร แจ้ง
เบาะแส หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบเห็นการกระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง เช่น การปฏิบัติผิดกฎหมาย การกระทำ�ผิดจรรยาบรรณหรือจริยธรรม การยักยอกทรัพย์สิน การทุจริต
คอร์รัปชั่น การถูกละเมิดสิทธิ และเรื่องต่างๆ ที่อาจทำ�ให้เกิดความเสียหายต่อธนาคาร
ธนาคารจัดช่องทางเพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้สะดวกโดยสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อกั ษรหรือแจ้งผ่านทางเวบไซต์ของธนาคาร รวมถึงดูแลให้
มีนโยบาย ขัน้ ตอนปฏิบตั ติ า่ งๆ เพือ่ ให้ขอ้ มูลหรือข้อร้องเรียนได้ถกู ส่งต่อไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ดำ�เนินการตรวจสอบและแก้ไขอย่างรวดเร็ว และรายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบ พร้อมทั้งมีการแจ้งกลับให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนทราบถึงการดำ�เนินการของธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้กำ�หนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนให้ได้รับความปลอดภัยจากการถูกคุกคาม การถูกปองร้าย ถูกลงโทษ ลดตำ�แหน่ง หรือการถูกข่มขู่ จากการ
แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน
แนวปฏิบัติการในเรืองการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน
ธนาคารจัดช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้สะดวกโดยสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแจ้งผ่านทางเวบไซต์ของธนาคาร และกำ�หนด
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนให้ได้รับความปลอดภัยจากการถูกคุกคาม การถูกปองร้าย ถูกลงโทษ ลดตำ�แหน่ง หรือการถูกข่มขู่ จากการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนโดยมี
หน่วยงานกำ�กับการปฏิบัติงานกำ�กับดูแล เพื่อให้การแก้ไขข้อร้องเรียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
นโยบายการดูแลความขัดแย้งของผลประโยชน์
ธนาคารมีความเข้มงวดในการดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ รายการระหว่างกัน ซึ่งในการพิจารณาการทำ�รายการ
ระหว่างกันทีส่ �ำ คัญจะต้องได้รบั การพิจารณาและอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ และต้องสอดคล้องกับข้อกำ�หนดและกฎเกณฑ์ของทางการทีเ่ กีย่ วข้อง โดยกำ�หนดให้มกี ารพิจารณา
รายการเหล่านีเ้ สมือนเป็นการทำ�รายการทีก่ ระทำ�กับบุคคลภายนอก (arm’s length basis) ซึง่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียในรายการใดจะไม่เกีย่ วข้องในกระบวนการอนุมตั ริ ายการดังกล่าว
ธนาคารได้กำ�หนดนโยบายการทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำ�หรับกรรมการ พนักงาน เพื่อให้การทำ�ธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม โปร่งใส สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้อง และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำ�ปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำ�ปี (Annual Report)
นอกจากนี้ ในการพิจารณาวาระที่มีกรรมการท่านหนึ่งท่านใดในคณะกรรมการมีส่วนได้เสีย ธนาคารกำ�หนดให้กรรมการท่านนั้นจะต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียของตน อย่าง
น้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้นๆ และให้เลขานุการคณะกรรมการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาใน
วาระนั้น
แนวปฏิบัติการในเรื่องการดูแลความขัดแย้งของผลประโยชน์
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องรายงาน หลีกเลี่ยง และป้องกันมิให้มีการกระทำ�ใดๆ ที่อาจเข้าข่ายหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยการแจ้งให้ผู้บริหารระดับ
ถัดไปหรือผูเ้ กีย่ วข้องทราบเกีย่ วกับการมีสว่ นได้เสียกับธุรกรรมทีต่ นเองรับผิดชอบ และไม่เข้าร่วมในกระบวนการอนุมตั ธิ รุ กรรมดังกล่าว โดยมอบหมายให้บคุ คลอืน่ เป็นผูร้ บั ผิด
ชอบดำ�เนินการแทน หรือนำ�เสนอผู้บริหารระดับถัดไปเป็นผู้อนุมัติธุรกรรมนั้น เพื่อป้องกันการกระทำ�ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหาร
ตามคำ�จำ�กัดความของสำ�นักงาน ก.ล.ต. ต้องจัดทำ�รายงานการมีส่วนได้เสียเพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนตนในการถือหุ้นหรือการมีส่วนร่วมในกิจการต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลด
โอกาสในการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการใช้ข้อมูลภายใน

ธนาคารกำ�หนดให้มกี ระบวนการในการประเมินความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ในขบวนการของผลิตภัณฑ์และบริการ (Risk & Control Self Assessment-R&CSA) การ
กำ�หนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลเพื่อป้องกัน (mitigate) และติดตาม (monitoring) ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของธนาคาร
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นโยบายการควบคุมภายใน
ธนาคารได้ก�ำ หนดนโยบายการควบคุมภายในทัง้ ในระดับบริหารและระดับปฏิบตั กิ าร และจัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เหมาะสม และเพียงพอ มีการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของธนาคารอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะทำ�หน้าที่สอบทานระบบการ
ควบคุมภายใน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบทำ�หน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พร้อมรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ การตรวจสอบของธนาคารมีความครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ทัง้ ด้านบัญชี การเงิน การบริหาร การดำ�เนินงานตามแผนการ
ตรวจสอบประจำ�ปี จึงมั่นใจได้ว่าผลประโยชน์ของธนาคารและผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด
จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ
คณะกรรมการตระหนักถึงข้อประพฤติปฏิบตั ทิ ดี่ งี ามเพือ่ รักษา ส่งเสริมเกียรติคณ
ุ และชือ่ เสียงของธนาคาร คณะกรรมการได้จดั ให้มจี รรยาบรรณกรรมการและจรรยาบรรณ
พนักงาน ซึ่งจะสอดคล้องกับจรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์และการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการและพนักงานธนาคารทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
อย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นหลักประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการทำ�งานประจำ�วันอันจะนำ�ไปสู่การสร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจจากผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การเปิดเผยข้อมูล
ธนาคารมีการเปิดเผยสารสนเทศทัง้ ทีเ่ ป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจและผลประกอบการของธนาคารทีต่ รงต่อความเป็นจริงอย่างครบถ้วน
เพียงพอ และทันเวลาทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยแสดงสถานภาพของการประกอบธุรกิจและสถานะทางการเงินทีแ่ ท้จริงของธนาคาร เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียของธนาคาร
ได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน ธนาคารเปิดเผยสารสนเทศที่สำ�คัญต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์และข้อ
กำ�หนดการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำ�นักงาน ก.ล.ต. และหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างครบถ้วน เช่น การจัดส่งรายงานทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
และสำ�นักงาน ก.ล.ต. ภายในเวลาที่กำ�หนด โดยงบการเงินของธนาคารไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข รวมทั้งไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ ไข
งบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำ�นักงาน ก.ล.ต. ธนาคารมีการจัดทำ�คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำ�เนินงาน (Management Discussion
and Analysis: MD&A) สำ�หรับงบการเงินทุกไตรมาสและเผยแพร่ไว้บนเวบไซต์ของธนาคารเพือ่ ให้ผลู้ งทุนทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับฐานะทางการเงิน
และผลการดำ�เนินงานของธนาคารในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารมีการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์
ธนาคารของกรรมการและผู้บริหาร ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) และในรายงานประจำ�ปี
ความสัมพันธ์กับนักลงทุน
ธนาคารให้ความสำ�คัญต่อการบริหารความสัมพันธ์กบั นักลงทุนทัง้ ประเภทสถาบันและรายย่อยในประเทศและต่างประเทศ โดยคำ�นึงถึงคุณภาพ ความถูกต้อง ครบถ้วน ความ
เพียงพอ โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ของข้อมูลสารสนเทศของธนาคารทีเ่ ปิดเผยให้แก่นกั ลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธนาคารดูแลให้ฝา่ ยจัดการของธนาคารได้พบปะ
กับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างสม่�ำ เสมอ โดยจัดให้มกี ารประชุมเพือ่ ชีแ้ จงผลการดำ�เนินงานรายไตรมาสและรายปี ตลอดจนเข้าร่วมประชุมสัมมนากับนักลงทุน
และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการดำ�เนินงานของธนาคาร รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว
ธนาคารได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำ�หน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไป ฯลฯ ให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ของธนาคาร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ และเป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน
การสร้างความเชือ่ มัน่ และการสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ใี ห้แก่ธนาคาร โดยนักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ทหี่ น่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ กลยุทธ์องค์กร
ชั้น 28 สำ�นักงานใหญ่ ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-242-3475 โทรสาร 02-299-1211 หรือเวบไซต์ธนาคารที่ www.tmbbank.com หรือหากต้องการ
สอบถามข้อมูลผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานบริการคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้น บรรษัทภิบาล ชั้น 28 สำ�นักงานใหญ่ ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-299-2729 โทรสาร 02-299-2758

เวบไซต์ของธนาคาร
ปัจจุบนั การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเวบไซต์เป็นช่องทางทีส่ ะดวกและรวดเร็ว ทีผ่ ถู้ อื หุน้ หรือสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายและมีความเท่าเทียมกันในการรับทราบ
ข้อมูล ธนาคารจึงดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับธนาคารไว้บนเวบไซต์ของธนาคาร (www.tmbbank.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมจากข้อมูลที่ได้
เปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปี หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำ�ปี
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการ
ธนาคารกำ�หนดโครงสร้างของคณะกรรมการทีม่ คี วามหลากหลาย (Board Diversity) ประกอบด้วย ความรูค้ วามสามารถ ทักษะวิชาชีพ ความสามารถและเชีย่ วชาญเฉพาะ
ด้าน ประสบการณ์ อายุ โดยไม่จำ�กัดเพศ คณะกรรมการมีจำ�นวนที่เหมาะสมและเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำ�หนด พร้อมขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการ
ถ่วงดุลอำ�นาจที่เหมาะสม ไม่ทำ�ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอำ�นาจโดยไม่มีข้อจำ�กัด ในการสรรหากรรมการ ธนาคารได้กำ�หนดคุณสมบัติของกรรมการที่
ต้องการสรรหาโดยสอดคล้องกับกลยุทธ์ และแนวทางในการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร โดยบางกรณีธนาคารได้ใช้ขอ้ มูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ ริหาร กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร และมีกรรมการอิสระอย่างน้อยในจำ�นวนทีค่ ณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน
กำ�หนด ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่ธนาคารกำ�หนด ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำ�หนดขั้นต่ำ�ของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน
คณะกรรมการธนาคารปัจจุบัน ประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหลากหลายสาขา จำ�นวน
12 คน ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ จำ�นวน 4 คน (เท่ากับ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ)
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำ�นวน 7 คน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำ�นวน 1 คน
ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถมั่นใจได้ว่า กรรมการทุกท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระและมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีก�ำ หนดการประชุมเดือนละ 1 ครัง้ เว้นแต่ในกรณีจ�ำ เป็นเร่งด่วน ธนาคารอาจจัดให้มกี ารประชุมวาระพิเศษเพิม่ เติมตามความจำ�เป็น ธนาคารจัดส่งกำ�หนดการ
ประชุมทัง้ ปีเป็นการล่วงหน้า ให้กรรมการแต่ละคนได้รบั ทราบเพือ่ ให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลามาประชุมได้ทกุ ครัง้ โดยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารจะเป็นผูพ้ จิ ารณาและเห็น
ชอบเรื่องต่างๆ เพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมโดยประธานกรรมการจะเป็นผู้อนุมัติ
ธนาคารจัดส่งหนังสือเชิญประชุมกรรมการพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำ�การก่อนวันประชุมเพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอ
ในการศึกษา พิจารณา และตัดสินใจข้อมูลในเรือ่ งต่างๆ มาก่อนล่วงหน้า โดยกรรมการสามารถขอเอกสารหรือข้อมูลทีจ่ �ำ เป็นเพิม่ เติมเกีย่ วกับเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ ข้าวาระการประชุม
จากฝ่ายจัดการได้ การประชุมจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ประธานกรรมการเป็นผู้กล่าวนำ�เข้าสู่วาระการประชุมการประชุมดำ�เนินไปตามระเบียบวาระ มีการจัดสรรเวลา
อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ โดยการออกเสียงลงมติในวาระต่างๆ ของที่ประชุมคณะกรรมการ
จะได้มติเป็นเอกฉันท์ส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะสรุปเป็นมติที่ประชุม นอกจากนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระที่มีการพิจารณาจะไม่อยู่ร่วมประชุมในวาระนั้น และ
จะไม่ออกเสียงใดๆ

ในปี 2560 ธนาคารนำ�เสนอผลงานให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน อย่างสม่ำ�เสมอตามแผนงาน ซึ่งสรุปได้ดังนี้
รูปแบบการเข้าพบ

จำ�นวนครั้ง

จำ�นวนบริษัท

จำ�นวนราย

การเข้าพบสัมภาษณ์ตัวต่อตัว (One-on-one Meeting)

72

104

147

การจัดพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนกลุ่มย่อย (Analyst and Group Meeting)

13

164

216

การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน (Investor Conference and Non-deal Roadshow)

4

29

48

89

297

411

รวม
104

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้ดูแลการจัดทำ�รายงานการประชุม การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระเบียบเพื่อการตรวจสอบ รวมทั้งการจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่หน่วย
งานทางการภายในระยะเวลาที่กำ�หนด ทั้งนี้ สามารถดูการเข้าประชุมของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยได้ในหัวข้อ “การประชุมคณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการชุดย่อย”
การประชุมระหว่างกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ
กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ ริหารและกรรมการอิสระได้มกี ารจัดสรรเวลาเพือ่ ประชุมร่วมกันโดยปราศจากการมีสว่ นร่วมของกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร เพือ่ อภิปรายในประเด็นต่างๆ
ที่สำ�คัญ

การกำ�กับดูแลกิจการ

105

การประชุมกันเองระหว่างกรรมการอิสระ
ในระหว่างปีกรรมการอิสระมีการประชุมระหว่างกันเองตามความจำ�เป็นโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย เพื่ออภิปรายประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจและนำ�ผลการหารือ
มาสรุปให้คณะกรรมการรับทราบ

คณะกรรมการชุดย่อย
เพือ่ ให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการใน
การติดตาม กลั่นกรอง กำ�กับดูแล หรือพิจารณาศึกษาเรื่องสำ�คัญๆ ของธนาคาร ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย”

การแบ่งแยกตำ�แหน่งและการถ่วงดุลของกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร
ธนาคารกำ�หนดให้ประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารจะต้องมิใช่บคุ คลเดียวกัน เพือ่ ป้องกันมิให้เกิดสถานการณ์ทบ่ี คุ คลใดบุคคลหนึง่ มีอ�ำ นาจอย่างไม่มขี อ้ จำ�กัด
และให้มีการถ่วงดุลอำ�นาจอย่างเหมาะสม โดยประธานกรรมการจะไม่ดำ�รงตำ�แหน่งใดๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้ ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์ ดำ�รงตำ�แหน่งเลขานุการบริษทั โดยมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบเป็นไปตามข้อกฎหมายทีก่ �ำ หนดและแนวปฏิบตั ิ
ที่ดี (Best Practice) ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “เลขานุการบริษัท”

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
กรรมการธนาคาร (ยกเว้น กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร) จะไม่เป็นพนักงานของธนาคารและไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงานปกติ โดยคณะกรรมการจะทำ�หน้าทีก่ �ำ กับดูแลในภาพ
รวม คณะกรรมการได้มกี ารจัดทำ�กฎบัตรหรือนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีร่ ะบุอ�ำ นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพือ่ เป็นการกำ�หนดกรอบหน้าทีแ่ ละ
ให้กรรมการธนาคารใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่

ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการได้กำ�หนดนโยบาย หลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยใช้หลักการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
(Fiduciary Duty) และมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย (Accountability and Responsibility) รวมทั้งอยู่ในลักษณะเทียบเคียงได้กับ
บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการ”

วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการ
วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 17. คือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำ�แหน่งจำ�นวนหนึ่งใน
สามของจำ�นวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำ�นวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการซึ่งพ้น
ตำ�แหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

โบนัสกรรมการ
คณะกรรมการเป็นผูม้ บี ทบาทสาคัญในการกำ�หนดกลยุทธ์ นโยบาย และกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของธนาคารให้เป็นไปตามเป้าหมาย และทำ�ให้ธนาคารมีผลการดำ�เนินงานที่
แข็งแกร่งและยั่งยืน คณะกรรมการได้พิจารณาให้โบนัสแก่คณะกรรมการในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำ�เนินงานของธนาคาร และเทียบเคียงได้กับบริษัทใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผูพ้ จิ ารณาโบนัสและนำ�เสนอคณะกรรมการเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ดูแลให้ธนาคารเปิดเผยโบนัสกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานต่างๆ ตามข้อกำ�หนดของทางการ เช่น แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (56-1) และรายงานประจำ�ปี ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการ”

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ
เพื่อให้ม่ันใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในธนาคารได้อย่างเพียงพอ ธนาคารกำ�หนดจำ�นวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำ�รงตำ�แหน่งให้เป็นไป
ตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำ�นักงาน ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคำ�นึงถึงประสิทธิภาพการทำ�งานของกรรมการที่ดำ�รงตำ�แหน่งหลายบริษัท ดังนี้
1. กรรมการธนาคารจะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ไม่เกิน 5 บริษัท
2. กรรมการธนาคารสามารถเป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นได้อีกไม่เกิน 3
		 กลุ่มธุรกิจ ทั้งนี้ การเป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามในบริษัท หากเป็นบริษัทที่มิใช่กลุ่มธุรกิจ ให้นับแต่ละบริษัทเป็นหนึ่ง
		 กลุ่มธุรกิจ
3. กรรมการต้องเปิดเผยข้อมูลการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นให้ธนาคารทราบตามข้อกำ�หนดของทางการ และระเบียบของธนาคาร
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะปฏิบัติงานธนาคารเต็มเวลา เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารให้ดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่นได้
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีบทบาทในฐานะกรรมการและผูน้ �ำ ของคณะกรรมการ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการกำ�กับ ติดตามและดูแลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการให้เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของธนาคาร โดยทำ�หน้าทีเ่ ป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ รวมทัง้ เป็นผูม้ เี สียงชีข้ าดในกรณีทที่ ปี่ ระชุม
คณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน นอกจากนี้ยังทำ�หน้าที่เป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีบทบาทหน้าที่ในการดำ�เนินกิจการธนาคารให้เป็นไปตามกลยุทธ์ แผนงาน และกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของธนาคารให้เป็นไปอย่างราบรื่นภายใต้
นโยบายที่คณะกรรมการกำ�หนด โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงสุดต่อการดำ�เนินงานของทั้งธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารเป็นผูอ้ นุมตั วิ สิ ยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน คณะ
กรรมการธนาคารมีการทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ การดำ�เนินธุรกิจของธนาคารเป็นประจำ�ทุกปี เพือ่ ให้วสิ ยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร
สามารถนำ�ไปปฏิบตั ไิ ด้จริงมีความคล่องตัวและปรับเปลีย่ นได้ตามสถานการณ์ภายใต้ธรุ กิจการเงินทีม่ คี วามซับซ้อนและเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้คณะกรรมการธนาคาร
ยังติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการนำ�วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของธนาคารไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยความโปร่งใส ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดใน
หัวข้อ “คณะกรรมการธนาคาร”
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และ
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา และนำ�ข้อเสนอแนะมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาฯ และได้มี
การจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อการประเมินผล
หลักเกณฑ์การประเมินผล
หลักเกณฑ์การประเมินจะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย โครงสร้างของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำ�หน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่าย
จัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนการประเมินผล
ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ประกอบด้วย
1. การประเมินการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ
2. การประเมินการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยรวมของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ (ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการ
		 บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสินเชื่อ)
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (Individual Self-Assessment)
วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร จะประเมินโดยกรรมการธนาคารทุกคน
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย จะประเมินโดยกรรมการธนาคารที่ได้รับมอบหมายให้ดำ�รงตำ�แหน่งในคณะนั้นๆ รวมถึง กรรมการธนาคารคนอื่นๆ
		 (โดยสมัครใจ) และผู้บริหารของธนาคารที่ไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยโดยจะประเมินแยกเป็นรายคณะ
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (การประเมินตนเอง) จะประเมินโดยกรรมการธนาคารทุกคน
4. เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร และเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะจะมีส่วนร่วมในการประเมินด้วย
5. ให้ผู้บริหารระดับสูงในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านต่างๆ ร่วมประเมินในมุมมองของฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเป็นผูน้ �ำ ผลการประเมินมาพิจารณาและนำ�ข้อเสนอแนะต่างๆ เสนอให้คณะกรรมการธนาคารทราบและแจ้งผล
การประเมินต่อเลขานุการของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อนำ�ไปปรับปรุงเพื่อให้การประชุมเป็นประโยชน์สูงสุด
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การฝึกอบรมและพัฒนากรรมการ
ธนาคารได้สง่ เสริมและสนับสนุนในการให้ความรูแ้ ก่กรรมการในการทำ�หน้าทีก่ รรมการธนาคาร โดยจัดให้เข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD) ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รวมถึงหลักสูตรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการคอร์รัปชั่น การบริหารความเสี่ยง IT Risk / Cybersecurity การปฏิบัติหน้าที่ในการ
เป็นกรรมการภายใต้ข้อกำ�หนดของกฎหมาย และข้อกำ�หนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง หรือการดำ�เนินธุรกิจของธนาคารเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการกำ�กับ
ดูแล โดยธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด นอกจากนี้การจัดการหลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่กรรมการนั้นจะต้องสอดคล้องตามกลยุทธ์ หรือแนวทางการดำ�เนิน
ธุรกิจของธนาคารอีกด้วย
ธนาคารได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการชาวต่างประเทศที่ไม่ได้พำ�นักอยู่ในประเทศไทย ได้มีการเข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการจากต่าง
ประเทศ ซึ่งเทียบเคียงได้กับหลักสูตรของ IOD อีกทั้งสนับสนุนให้เข้าอบรมหลักสูตรของ IOD เช่นกัน
ในกรณีที่ธนาคารมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ หากเป็นกรรมการที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับกรรมการ ธนาคารจะจัดให้เข้าอบรมหลักสูตรของ IOD
เพื่อให้ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของการเป็นกรรมการและความรับผิดตามกฎหมาย แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตามกฎระเบียบและข้อพึงปฏิบัติของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงาคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทัง้ หลักการของการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และธนาคารยัง
ได้จดั หลักสูตรภายในธนาคารให้แก่กรรมการเพือ่ เพิม่ พูนความรู้ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของธนาคารและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการธนาคาร
ปัจจุบันกรรมการธนาคารผ่านการอบรมหลักสูตร DCP จำ�นวน 4 คน และผ่านการอบรมหลักสูตร DAP จำ�นวน 5 คน
กรรมการชาวต่างประเทศที่ไม่ได้พำ�นักอยู่ในประเทศไทย จำ�นวน 3 คน ได้เข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการจากต่างประเทศ ซึ่งเทียบเคียงได้กับ
หลักสูตรของ IOD นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จัดหลักสูตรภายในธนาคารให้แก่กรรมการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร การบริหาร
ความเสี่ยงของธนาคารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการธนาคาร

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ธนาคารจัดให้มกี ารปฐมนิเทศกรรมการทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงกรรมการใหม่ โดยจัดให้มคี มู่ อื กรรมการเพือ่ นำ�เสนอข้อมูลทีส่ �ำ คัญของธนาคาร เอกสารและข้อมูลทีเ่ ป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็น
ผู้ดำ�เนินการในเรื่องต่างๆ โดยสรุปดังต่อไปนี้
• การให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธนาคารและธุรกิจธนาคาร ได้แก่ ประวัติธนาคาร เอกสารสำ�คัญธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ งบการเงิน
		 โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างการจัดการ วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการ เป็นต้น
• การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ได้แก่ กฎระเบียบทางการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับ
		 กรรมการ สรุปข้อควรระวังที่สำ�คัญและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำ�หรับกรรมการ ข้อเตือนใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน และกรมธรรม์ประกันภัย
		 ความรับผิดสำ�หรับกรรมการ เป็นต้น
• การจัดให้มีการพบปะหารือกับผู้บริหารของธนาคาร เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการแจ้งหากมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือข้อกฎหมายต่างๆ ให้กรรมการทราบ
แผนสืบทอดตำ�แหน่งผู้บริหาร (Succession Plan)
ธนาคารกำ�หนดให้มีการจัดทำ�แผนการสืบทอดตำ�แหน่งผู้บริหาร เนื่องจากการดำ�เนินการจัดทำ�แผนดังกล่าวเป็นองค์ประกอบสำ�คัญของการวางแผนกลยุทธ์ด้านบุคลากร
ธนาคารมีนโยบาย แผนงาน และกระบวนการต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าการสืบทอดตำ�แหน่ง
ผู้บริหารเป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงได้มีการจัดเตรียมบุคลากรทดแทนเพื่อให้การดำ�เนินธุรกิจของธนาคารเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2560 มีกรรมการได้เข้าอบรมและสัมมนาหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้
กรรมการ

หลักสูตรอบรม

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท

Directors Accreditation Program (DAP 143/2017), IOD

นายสิงหะ นิกรพันธุ์

• Strategic Board Master Class Retreat 2/2017 (SBM 2/2017), IOD
• Audit Committee Forum – Shareholder Question 2017, KPMG
• การสัมมนาคณะกรรมการตรวจสอบ AC Hot Update เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน,
สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับ สำ�นักงาน ก.ล.ต. และ IOD

นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์

• Ethical Leadership Program (ELP 10/2017), IOD
• KPMG Pulse of Fintech Briefing Focusing on Blockchin, KPMG

ทั้งนี้ รายละเอียดการอบรมของกรรมการธนาคารแต่ละราย แสดงไว้ในหัวข้อประวัติคณะกรรมการธนาคาร
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้น

จำ�นวนทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้ว
1. ทุนของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 41,903,301,555.05 บาท ซึ่งเป็นทุนเรียกชำ�ระแล้ว จำ�นวน 41,647,865,927.45 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญ
จำ�นวน 43,839,858,871 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท
2. การออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารทหารไทย ไม่มีการออก Thai Trust Fund
3. จำ�นวนหุ้นหรือผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจากการออกตราสารแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)
NVDR คือ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ออกโดย “บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด (Thai NVDR Company Limited)” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้ง
ขึน้ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผูถ้ อื NVDR สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) ได้เสมือนลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั จดทะเบียนทุกประการ
ไม่วา่ จะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนหรือใบสำ�คัญแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญ (Warrant) แต่จะไม่สามารถใช้สทิ ธิออกเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ยกเว้นกรณี
การใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Delisting)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นของธนาคารสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลจากผลการดำ�เนินงาน
ปี 2559 มีดังนี้
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)

คิดเป็นร้อยละ

1. กระทรวงการคลัง

11,364,282,005

25.92

2. ING Bank N.V.

10,970,893,359

25.03

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด

4,609,439,235

10.51

4. CHASE NOMINEES LIMITED

1,075,048,272

2.45

ดังนั้น หากมีการนำ�หุ้นของธนาคารไปออก NVDR เป็นจำ�นวนมาก จะทำ�ให้จำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของธนาคารลดลง และสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น
เพิ่มขึ้น

5. นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ

726,000,000

1.66

6. DBS BANK LTD

602,000,000

1.37

ณ วันที่ 20 เมษายน 2560 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นครั้งหลังสุด เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลจากผลการดำ�เนินงานปี 2559 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด มีหุ้นของ
ธนาคารเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงสำ�หรับการออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) จำ�นวน
4,609,439,235 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 10.5 ของหุน้ สามัญทีอ่ อกและชำ�ระแล้วของธนาคาร อนึง่ จำ�นวนหุน้ ของธนาคารทีน่ �ำ ไปออก NVDR ไม่อยูใ่ นความควบคุมของธนาคาร
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลจำ�นวนหุ้นที่ถือโดย NVDR ได้จากเวบไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ www.set.or.th/nvdr

7. กองทัพบก

546,499,860

1.25

8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

407,482,900

0.93

9. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED

268,638,362

0.61

10. N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 11

223,018,300

0.51

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ที่มา: ข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 20 เมษายน 2560 ซึ่งจัดทำ�โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร
ธนาคารกำ�หนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ จากงบการเงินเฉพาะของธนาคาร โดยคำ�นึงถึงผลประกอบการ และผลตอบแทนของผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของ
เงินกองทุนและการจัดสรรเงินสำ�รองต่างๆ ของธนาคาร ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลของธนาคารต้องเป็นไปตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.5/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสำ�รองของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ที่กำ�หนดว่า ในระหว่างเวลาที่สถาบัน
การเงินยังไม่ได้ตัดสินทรัพย์ที่เสียหายออกจากบัญชีหรือยังกันเงินสำ�รองสำ�หรับสินทรัพย์ และภาระผูกพันที่อาจเสียหายและไม่เสียหายไม่ครบทั้งจำ�นวน สถาบันการเงินจะจ่าย
เงินปันผลหรือเงินตอบแทนอื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นมิได้ และตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 20/2558 เรื่อง ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน
หมวด 8 นโยบายการจ่ายเงินปันผล ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ที่กำ�หนดว่าสถาบันการเงินไม่ควรนำ�กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง หรือไม่มีกระแสเงินสดรับจริงมาใช้ในการจ่ายเงินปันผล
เช่น กำ�ไรที่เกิดจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้า (Mark to Market) และกำ�ไรที่เกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน เป็นต้น และสถาบันการเงินไม่ควรนำ�กำ�ไรที่
เกิดจากการขายทรัพย์สินที่มิได้มีการซื้อขายจริง ซึ่งมีผลทำ�ให้สถาบันการเงินมีกำ�ไรสูงกว่าหรือขาดทุนต่ำ�กว่ากรณีปกติมาใช้ในการจ่ายเงินปันผล เช่น กำ�ไรที่เกิดจากการขาย
ทรัพย์สินรอการขายของสถาบันการเงินที่มีเงื่อนไขให้สถาบันการเงินสามารถซื้อคืนหรือมีสิทธิซื้อคืนทรัพย์สินนั้นได้ในอนาคต เป็นต้น
ทั้งนี้ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.12/2555 ซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำ�หนดให้ธนาคารดำ�รงเงินกองทุน
ส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ดำ�รงเงินกองทุนเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากเกณฑ์การดำ�รงเงินกองทุนขั้นต่ำ�ของ
ธปท. ทั้งนี้ ในการดำ�รงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มข้างต้นนั้น หากธนาคารพาณิชย์ ไม่สามารถดำ�รงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนด ให้
ธนาคารพาณิชย์เก็บสะสมเงินกำ�ไรสุทธิบางส่วนหรือทัง้ หมดตามสัดส่วนทีก่ �ำ หนด โดยจำ�กัดวิธกี ารจัดสรรกำ�ไรสุทธิของธนาคารพาณิชย์ (Earning distribution) ได้แก่ การจ่าย
เงินปันผล ธนาคารมุง่ ทีจ่ ะดำ�รงเงินกองทุนให้อยูใ่ นระดับทีส่ งู กว่าเงินกองทุนส่วนเพิม่ ทีต่ อ้ งดำ�รงเพิม่ เติม ตามแผนการดำ�รงเงินกองทุนของธนาคาร และนโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของแต่ละบริษัท เพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทย่อยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการและแผนงานธุรกิจของแต่ละบริษัท และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้จากเวบไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th
หรือเวบไซต์ธนาคารทหารไทย www.tmbmank.com ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ หรือสแกน QR code

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

รายการระหว่างกัน

รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นระหว่างปี
ธนาคารได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งประกอบด้วยคำ�นิยามและลักษณะความสัมพันธ์ นโยบายการกำ�หนดราคา รายการทางธุรกิจที่สำ�คัญกับ
ผูบ้ ริหารสำ�คัญและบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ผลตอบแทนของผูบ้ ริหารระดับสูง ผลประโยชน์อนื่ ทีจ่ า่ ยแก่ผบู้ ริหารระดับสูง
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน
ในการทำ�ธุรกิจ ธนาคารจะยึดมั่นในหลักการ ความถูกต้อง โปร่งใส และผลประโยชน์ของธนาคารเป็นสำ�คัญ โดยธนาคารได้ให้ความสำ�คัญต่อการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์และการทำ�รายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามข้อกำ�หนดของทางการ จึงได้กำ�หนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
เปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์ หรือความเกี่ยวโยงในกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกันเป็นประจำ�ทุกไตรมาส และได้จัดทำ�นโยบาย TMB Policy on Confidential
& Insider Information and Conflicts of Interest รวมทั้งคู่มือปฏิบัติในการทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้ง โดยในการพิจารณาทำ�รายการกับบุคคลที่มี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวโยงกัน ธนาคารจะดำ�เนินการด้วยหลักความเสมอภาคและยุติธรรม เช่นเดียวกับการทำ�ธุรกรรมกับบุคคลภายนอก (arm’s length basis)
รวมทัง้ กำ�หนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารทีม่ สี ว่ นได้เสียกับธุรกรรมดังกล่าว ต้องไม่มสี ว่ นร่วมในการอนุมตั ริ ายการและไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุม รวมทัง้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ทางการที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารไม่มีนโยบายให้สินเชื่อโดยตรง แก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง สำ�หรับการให้สินเชื่อหรือลงทุนในกิจการที่ธนาคาร กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง
มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง จะต้องผ่านการพิจารณาถึงฐานะและผลการดำ�เนินงานหรือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ต้องมีเงื่อนไขและราคาเหมือนลูกค้าทั่วไป มีการควบคุม
ปริมาณการให้สินเชื่อหรือลงทุนมิให้มีปริมาณเกินสมควร และต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารด้วยมติเอกฉันท์ โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องต้องไม่มี
ส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมดังกล่าว
ธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำ�หน้าทีป่ อ้ งกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรายการทีอ่ าจมีผลประโยชน์ขดั แย้งซึง่ มีขนาดของรายการสูงกว่าเกณฑ์
ทีก่ �ำ หนดต้องได้รบั การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบว่าเป็นธรรม และไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์กอ่ นทีจ่ ะทำ�รายการ สำ�หรับรายการทีต่ �่ำ กว่าเกณฑ์ทกี่ �ำ หนด จะมี
การรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นระยะ ทั้งนี้ รายการทั้งหมดจะถูกเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน โปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ที่ทางการกำ�หนด
สำ�หรับการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต ธนาคารจะยังคงยึดมั่นในหลักการเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร และผู้ถือหุ้น โดยอย่างน้อยจะต้องมีราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับ
การทำ�ธุรกรรมกับบุคคลทั่วไป (arm’s length basis) ตามที่กำ�หนดไว้ในนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งจะมีการปรับปรุงนโยบายและคู่มือปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องด้วย
การให้บุคคลซึ่งอาจมีความขัดแย้งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม แทนการถือหุ้นของธนาคารโดยตรง
ธนาคารไม่มีการให้บุคคลซึ่งอาจมีความขัดแย้งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม แทนการถือหุ้นของธนาคารโดยตรง

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งยังไม่สิ้นสุดและอาจกระทบด้านลบต่อทรัพย์สินที่มีจำ�นวนทุนทรัพย์สูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้นสุทธิของ
ธนาคาร

112

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

ธนาคารให้ความสำ�คัญกับการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี จรรยาบรรณของกรรมการ จรรยาบรรณของพนักงาน และการดำ�เนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ประกอบด้วย
ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า ผู้ลงทุน หน่วยงานทางการ รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ได้รับการปฏิบัติเป็นอย่างดีเพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของธนาคาร สังคมรอบข้างและระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

1. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ธนาคารมีนโยบายในการดำ�เนินธุรกิจที่นำ�ไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำ�เนินงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การพัฒนาและเพิ่มคุณค่า
บุคลากรในองค์กร ควบคู่ไปกับการดำ�เนินธุรกิจโดยให้ความสำ�คัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างคุณค่าร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของธนาคาร
ตามหลักการ 8 ประการของธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้
1. การประกอบกิจการเพื่อความเป็นธรรม
		 ธนาคารให้ความสำ�คัญยิ่งต่อการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมตามที่กำ�หนดไว้ ในนโยบาย เรื่อง การกำ�กับดูแลกิจการ ในหมวดบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย
		 ซึง่ คณะกรรมการได้ให้ความสำ�คัญในการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเท่าเทียมกันเพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียได้รบั สิทธิอย่างเต็มที่ เป็นธรรม และเหมาะสม ธนาคารจัดให้มรี ะบบ
		 การรับเรือ่ งร้องเรียนจากลูกค้าและดำ�เนินการแก้ไขปัญหาด้วยความระมัดระวังและยุตธิ รรม มีการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับและปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขสัญญา
		 ที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ดำ�เนินธุรกิจด้วยหลักการแข่งขันที่เป็นธรรมและมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่าง
		 ยุตธิ รรมและเสมอภาค โดยมุง่ เน้นการพัฒนาด้านการฝึกอบรมเพือ่ เพิม่ ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และให้โอกาสแก่พนักงานในการโยกย้ายตำ�แหน่งหน้าที่ ทัง้ นี้ เพือ่
		 เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการทำ�งาน และมีการกำ�หนดผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมเทียบเคียงได้กบั อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้ เสริมสร้างวัฒนธรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
		 ที่ดีขึ้นในองค์กร
2. การต่อต้านคอร์รัปชั่น
		 ธนาคารตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นสาเหตุสำ�คัญต่อการทำ�ลายความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำ�เนินธุรกิจ ตลอดจนส่งผลให้ธนาคารต้องสูญเสีย
		 ผลประโยชน์ หรือมีโทษทางแพ่ง ทางอาญา โดยผลของกฎหมาย ดังนั้น ธนาคารจัดให้มีนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นเพื่อให้กรรมการและพนักงานใช้เป็นแนวทางใน
		 การปฏิบัติงาน และธนาคารได้กำ�กับดูแลให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด มีบทลงโทษสำ�หรับพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย โดยธนาคาร
		 มีมาตรการดูแลและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ท่ีปฏิเสธหรือแจ้งเบาะแสการกระทำ�การทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมที่จะรับผิดชอบ
		 ในการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่นมิให้เกิดขึ้นภายในธนาคาร ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ปราศจากการคอร์รัปชั่น และทำ�ให้มั่นใจว่าธนาคารเป็นองค์กรที่
		 มีการดำ�เนินธุรกิจที่โปร่งใสปราศจากการคอร์รัปชั่น
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
		 การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนสำ�คัญส่วนหนึง่ ของการดำ�เนินธุรกิจ ธนาคารให้ความสำ�คัญต่อความเสมอภาคเท่าเทียมกันของพนักงาน และธนาคารไม่กระทำ�การใด
		 อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษย์ชน (Human Rights) ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายของธนาคารโดยการเลือกปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรือ่ ง
		 ถิ่นกำ�เนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ การศึกษา สถาบัน เพศ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล และฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
		 ธนาคารตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลทีม่ ตี อ่ การขับเคลือ่ นธุรกิจของธนาคารและการสร้างประโยชน์ให้สงั คม ธนาคารจึงมุง่ คัดเลือก พัฒนา ส่งเสริม และรักษาไว้
		 ซึง่ พนักงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ให้การดำ�เนินธุรกิจของธนาคารบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย การจัดให้มรี ะบบการให้ผลตอบแทนที่
		 เหมาะสม เป็นธรรมแก่พนักงาน การจัดให้มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องการแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้เงินโบนัสและการลงโทษที่ชัดเจน การให้
		 ความสำ�คัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำ�เสมอ รวมทั้งมีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำ�งานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต
		 และทรัพย์สินของพนักงาน
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
		 ธนาคารให้ความสำ�คัญกับความพึงพอใจสูงสุดและความเชือ่ มัน่ ของลูกค้าทีม่ ตี อ่ ธนาคาร ธนาคารมุง่ เน้นการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่ หมาะสมกับความต้องการ
		 ของลูกค้า เปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการอย่างโปร่งใส ถูกต้องครบถ้วน มีคุณภาพ ตลอดจนให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า โดยคำ�นึงถึงความต้องการและประโยชน์
		 ของลูกค้าเป็นสำ�คัญ และไม่กำ�หนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรม และดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเอาใจใส่
		 อย่างสมํ่าเสมอ
6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
		 ธนาคารตระหนักถึงความสำ�คัญของการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้ดขี นึ้ อย่างยัง่ ยืน โดยมุง่ เน้นในการรณรงค์และส่งเสริมให้พนักงานธนาคารทัว่ ประเทศ
		 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ผ่านโครงการต่างๆ ของ ไฟ-ฟ้า โดยมูลนิธิทีเอ็มบี อาทิ กิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืน เพื่อปลูกจิตสำ�นึกของการเป็นผู้ให้คืนสู่ชุมชน
		 รอบข้างโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ รวมถึงการดำ�เนินโครงการเพื่อสาธารณกุศลอื่นๆ ที่สำ�คัญ อาทิ TMB-ING PARKRUN เดิน-วิ่งมินิมาราธอนการกุศล โดยยอด
		 บริจาคจากการจำ�หน่ายบัตรและระดมทุนบริจาคสามารถช่วยเด็กโรคหัวใจและเปลี่ยนชีวิตเด็กเหล่านี้ให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ อาทิ
		 ชมรม CSR ของสมาคมธนาคารไทย ในการดำ�เนินโครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ เพื่อปลูกฝังความรู้ทางการเงินให้แก่เยาวชน รวมถึงปลูกฝังคุณธรรมเรื่องการต่อต้าน
		 การทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างบูรณาการให้กับสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
		 ธนาคารให้ความสำ�คัญในการมีสว่ นช่วยดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม ทัง้ จากการวางนโยบายด้านสินเชือ่ ทีม่ คี วามระมัดระวังถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
		 และการบริหารจัดการด้านอาคารและสถานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องตามหลักการของ United Nation Global Compact (UNGC)
8. นวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม
		 ธนาคารส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำ�เนินงาน ส่งผลให้เกิดการประหยัดค่าใช้จา่ ย
		 ในการดำ�เนินงาน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มความพึงพอใจให้แก่
		 ผู้ใช้บริการ
จากหลักการทั้ง 8 ประการที่กล่าวมา สามารถสรุปการดำ�เนินการตามหลักการที่เน้นกับผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารแต่ละกลุ่มได้ ดังนี้
การประกอบ
กิจการด้วย
ความเป็นธรรม

การต่อต้าน
การทุจริต
คอร์รัปชั่น

ผู้ถือหุ้น

•

•

พนักงาน

•

•

ลูกค้า

•

•

คู่ค้า

•

•

เจ้าหนี้

•

คู่แข่งทางการค้า

•

ผู้ลงทุน

•

หลัก 8 ประการ/
ผู้มีส่วนได้เสีย

หน่วยงานทางการ

การเคารพ
สิทธิมนุษยชน

•

การปฏิบัติ
ต่อแรงงาน
อย่างเป็นธรรม

การดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม

นวัตกรรม
และเผยแพร่
นวัตกรรม

•

•

•

•

•

•

ความรับผิดชอบ
ต่อผู้บริโภค

การร่วมพัฒนา
ชุมชนหรือสังคม

•

•

•
•
•

•
•

•

2. รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2560 เพื่อเปิดเผยการดำ�เนินการของธนาคารที่มีความเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อม โดยครอบคลุมการดำ�เนินงาน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการทีจ่ ดั ทำ�โดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งกำ�หนดหลักการไว้จำ�นวน 8 ข้อ ประกอบด้วย
1. การประกอบกิจการเพื่อความเป็นธรรม
2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
8. นวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

3. รายละเอียดการดำ�เนินงาน

ในปี 2560 ธนาคารได้การดำ�เนินงานตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ประการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
		 1.1 ธนาคารดำ�เนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องภายใต้วัฒนธรรมองค์กร
				 TMB Way 5 ประการ ประกอบด้วย ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) สื่อสารอย่างเปิดกว้าง (Open Communication) มุ่งมั่นสร้างความสำ�เร็จ
				 (High Performance) รู้จักบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และยึดมั่นในความถูกต้อง (Integrity)
		 1.2 ธนาคารดำ�เนินธุรกิจภายใต้หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance) ปราศจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และยึดมัน่ ในจริยธรรมและจรรยาบรรณ
		 1.3 กรรมการและพนักงานร่วมกันรักษาผลประโยชน์ของธนาคารควบคู่ไปกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส เสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่
				 ผู้ลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
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ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

		 1.4 ธนาคารดำ�เนินธุรกิจภายใต้ข้อกำ�หนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำ�หนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
		 1.5 ธนาคารจัดให้มีมาตรการป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างธนาคาร กรรมการ และพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนกระบวนการ
				 ปฏิบัติงานที่รัดกุม มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพ และมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากล
		 1.6 ธนาคารจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับธนาคารทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส
				 ผ่านช่องทางที่สาธารณชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
		 ธนาคารให้ความสำ�คัญอย่างยิ่งในการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีแนวทางสอดคล้องกับหลักการกำ�กับ
		 ดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยธนาคารได้รับประกาศนียบัตรการรับรองในฐานะสมาชิกแนวร่วม
		 ปฏิบัติของจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) หรือ CAC
		 ธนาคารกำ�หนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการดำ�เนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยห้ามมิให้
		 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนให้และรับสินบน ค่าตอบแทน หรือให้เงินแก่บุคคล เจ้าหน้าที่รัฐ/หน่วยงานของรัฐ หรือบริษัทห้างร้านใด เพื่อรับประโยชน์ทางธุรกิจที่
		 ไม่เหมาะสมหรือเพื่อมีอิทธิพลต่อการดำ�เนินธุรกิจ รวมถึงห้ามมิให้มีการเรียกร้อง ดำ�เนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชั่นเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น
		
		
		
		

ธนาคารได้ก�ำ หนดจรรยาบรรณพนักงานในเรือ่ งการให้ หรือการรับของขวัญ หรือของกำ�นัล การเลีย้ ง หรือการรับเลีย้ งจากบุคคลอืน่ สามารถให้กระทำ�ได้ในวิสยั ทีส่ มควร
และต้องไม่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจไม่วา่ รูปแบบใดๆ รวมทัง้ การไม่ให้หรือการรับสินบน ทัง้ นี้ ในการให้ หรือการรับของขวัญ หรือของกำ�นัล การเลีย้ ง หรือการรับเลีย้ งจาก
บุคคลอื่นในโอกาสต่างๆ ตามธรรมเนียมปกติ ประเพณี วัฒนธรรม หรือการมอบให้แก่กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม พนักงานสามารถกระทำ�ได้ด้วยความระมัดระวัง
โดยต้องถือปฏิบัติตามนโยบาย เรื่อง Gifts, Entertainment & Anti Bribery ของธนาคารด้วย

		
		
		
		
		

ธนาคารได้จัดให้มีการพิจารณาประเด็นด้านความเสี่ยงในภาพรวมของธนาคารร่วมกับให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นในกระบวนการผลิตภัณฑ์และบริการที่
อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชั่น อาทิเช่น ได้แก่ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานจัดหา (Procurement) การบริหารสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL Management)
การบริหารทรัพย์สินรอการขาย (NPA Management) การบริหารมูลนิธิทีเอ็มบี (TMB Foundation) และการบริจาคเพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลของธนาคาร โดยใช้
การประเมินความเสีย่ งในแบบ Risk & Control Self-Assessment (R&CSA) ซึง่ มีการกำ�หนดขอบเขตการประเมินทีช่ ดั เจน ทัง้ นี้ ได้มกี ารพิจารณาถึงแนวทางลดความเสีย่ ง
รวมทัง้ มีการติดตามและควบคุมความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน เพือ่ ให้สามารถรองรับความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต

		 ธนาคารจัดให้มีการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) กรณีที่พบเห็นการคอร์รัปชั่น รวมถึงการกระทำ�ที่ไม่ถูกต้องอื่นๆ เช่น การทุจริต การกระทำ�ผิดกฎหมาย
		 การกระทำ�ผิดจรรยาบรรณหรือจริยธรรม การยักยอกทรัพย์สิน การถูกละเมิดสิทธิ และเรื่องต่างๆ ที่อาจทำ�ให้เกิดความเสียหายต่อธนาคาร
		
		
		
		

ธนาคารได้มกี ารพัฒนาสือ่ การเรียนรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ในรูปแบบ E-Learning พร้อมแบบทดสอบเพือ่ จะได้น�ำ ไปประเมินความรูค้ วามเข้าใจให้แก่พนักงาน
ทุกคน และถือเป็นหลักสูตรภาคบังคับ นอกจากนี้ ธนาคารได้สอื่ สารนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ของธนาคารให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียและสาธารณชนได้รบั ทราบถึงเจตนารมณ์
และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นผ่านเวบไซต์ธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารปลูกฝังเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่นตั้งแต่พนักงานเข้าใหม่ โดยได้บรรจุเรื่องการต่อต้าน
คอร์รัปชั่นเป็นหลักสูตรในการอบรมปฐมนิเทศด้วย

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
		 ธนาคารให้ความสำ�คัญต่อความเสมอภาคเท่าเทียมกันของพนักงาน และไม่เลือกปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลใดบุคคลหนึง่ ด้วยเพราะเหตุความแตกต่างในถิน่ กำ�เนิด
		 เชื้อชาติ ภาษา อายุ การศึกษา สถาบัน เพศ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล และฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
		
		
		
		

ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้พิการโดยการสร้างงานให้กับผู้พิการทั่วประเทศไทย โดยธนาคารได้เข้าร่วมกับสมาคมธนาคารไทยในการว่าจ้าง เหมาบริการ ให้ผู้พิการที่อยู่
ในพื้นที่ทั่วประเทศได้มีโอกาสทำ�งานสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน โดยผู้พิการเหล่านี้ ธนาคารได้ว่าจ้าง เหมาบริการ เพื่อให้ไปปฏิบัติงานธุรการในสถานที่ต่างๆ
ประกอบด้วย เหล่ากาชาด กิง่ กาชาดอำ�เภอทัว่ ประเทศ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลทัว่ ประเทศ รวมแล้วมากกว่า 89 อัตรา เพือ่ ให้ผพู้ กิ ารเหล่านี้ มีความเท่าเทียม
ในสังคม และรวมเป็นหนึ่งในการสร้างและพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
		 ธนาคารได้จัดทำ�นโยบายและกฎระเบียบ ในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมดังนี้
		 4.1 จัดทำ�คู่มือพนักงาน (Staff Guidebook) ซึ่งประกอบด้วย แนวคิดวัฒนธรรมองค์กร (TMB Culture) เพื่อรวบรวมข้อมูลที่สำ�คัญซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
				 ในธนาคาร รวมถึงข้อมูลสิทธิและหน้าที่ของพนักงาน โดยพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จาก HR Minisite และได้จัดทำ�รูปเล่มสำ�หรับพนักงานที่เข้าใหม่
				 ทุกคนอีกด้วย
		 4.2 ยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วย พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พรบ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 พรบ.ประกันสังคม โดยธนาคารมีการจัดทำ�
				 ระเบียบและข้อกำ�หนดที่สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าวเพื่อบังคับใช้ภายในธนาคาร เช่น เรื่อง วัน-เวลาทำ�งาน/ เวลาพัก/ วันหยุด/ วัน-สถานที่จ่ายค่าจ้างตามปกติ/
				 ค่าล่วงเวลา/ ค่าทำ�งานในวันหยุด/ การลา/ วินยั และการลงโทษทางวินยั / การร้องทุกข์/ การเลิกจ้างและจ่ายค่าชดเชย และนอกจากนี้ ธนาคารได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายอืน่ ๆ
				 ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เป็นต้น
		 4.3 สื่อสารเรื่องจรรยาบรรณพนักงานให้กับพนักงานปัจจุบันและพนักงานเข้าใหม่เพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติตาม ให้สามารถทำ�งานร่วมกันได้อย่างดี มีบรรยากาศ
				 ในการทำ�งานที่ดี เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลทั้งกับลูกค้าและพนักงาน
		 4.4 ธนาคารมองเห็นคุณค่าและความสามารถของพนักงานทุกคน โดยมีนโยบายให้คา่ ตอบแทนโดยรวม (Total Compensation) โดยให้ผลตอบแทนตามผลประกอบการ
				 ธนาคารและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (Pay- for- Performance) เพื่อเป็นการสร้างโอกาสความก้าวหน้าและแรงจูงใจให้กับพนักงานตามผลการปฏิบัติงาน
				 และตามความรูค้ วามสามารถ นอกจากนี้ ในทุกปีธนาคารจะมีการนำ�ข้อมูลจากการสำ�รวจการจ่ายค่าตอบแทนของตลาดของกลุม่ ธนาคารในประเทศไทย เพือ่ นำ�มา
				 ใช้พิจารณาในการจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน
		 4.5 ธนาคารจัดให้มีสวัสดิการพื้นฐานเพื่อช่วยเหลือพนักงานในการทำ�งานและดำ�เนินชีวิต เช่น กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ
				 ประจำ�ปี กองทุนประกันสังคม ฯลฯ
		 4.6 ธนาคารส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเรียนรูแ้ ละรูจ้ กั ตัวเอง เพือ่ สามารถพัฒนาตนเองให้กา้ วไปสูง่ านทีเ่ หมาะสมในธนาคาร ไม่วา่ จะเป็นภายในหรือภายนอกสังกัด
				 พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมและแหล่งความรู้เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาตนเอง อาทิ การอบรมทั้งภายในและนอกองค์กรให้กับพนักงานอย่างทั่วถึง มี Knowledge
				 Management ที่รวบรวมความรู้ด้านต่างๆ ให้ค้นคว้าเพิ่มเติม มี E-Learning ให้พนักงานศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง นอกเหนือจากที่ตนรับผิดชอบ มีโครงการ
				 “CAREER by ME” และ ระบบ Job Search สำ�หรับการค้นหาตำ�แหน่งงานที่น่าสนใจภายในองค์กร เพื่อให้การวางแผนในการพัฒนาตนเองไปสู่ความก้าวหน้า
				 ทางอาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
		 4.7 ธนาคารต้องการส่งเสริมพัฒนาการความรู้และความสามารถของพนักงานเพื่อส่งเสริมให้มีการก้าวสู่หน้าที่ระดับสูงขึ้นต่อไปในการทำ�งาน ไม่ว่าจะเป็นการจัด
				 ฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนือ่ งและทัว่ ถึง โดยปรับปรุงเนือ้ หารูปแบบและวิธกี ารฝึกอบรมให้ทนั สมัยเสมอ เพือ่ ให้พนักงานมีทกั ษะความรูท้ จี่ �ำ เป็น
				 ในการทำ�งาน นอกจากนัน้ ธนาคารยังเสริมสร้างวัฒนธรรมในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ปลุกจิตสำ�นึกและสร้างทัศนคติทดี่ ตี อ่ ธนาคาร กระตุน้ ให้พนักงานร่วมกันสร้าง
				 นวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ
		 4.8 การสือ่ สารกับพนักงานเป็นเรือ่ งทีธ่ นาคารมองเห็นความสำ�คัญมาตลอด โดยจัดให้มี HR Communications, HR Minisite, HR on Call และ Yammer ให้เป็นช่องทาง
				 การติดต่อสื่อสารระหว่างธนาคารและพนักงาน หรือพนักงานด้วยกันเองสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำ�งานที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้พนักงาน
				 ศึกษาข้อมูลได้ด้วยตนเองอย่างสะดวก ทำ�ให้มีเวลาในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารได้มากขึ้น
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
		 ธนาคารตระหนักถึงหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีต่ อ้ งมีตอ่ ผูบ้ ริโภค ธนาคารปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค พ.ศ. 2522 อย่างเคร่งครัด ทัง้ ในด้านการโฆษณา
		 ธนาคารหลีกเลีย่ งการใช้ขอ้ ความที่ไม่เป็นธรรมต่อผูบ้ ริโภคและการใช้ขอ้ ความทีอ่ าจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมโดยรวม นอกจากนี้ ธนาคารไม่ท�ำ การโฆษณาด้วยวิธกี ารอัน
		 อาจกระทบกระเทือนต่อจิตใจ หรืออันอาจก่อให้เกิดความรำ�คาญแก่ผบู้ ริโภค สำ�หรับด้านสัญญานัน้ ธนาคารได้ก�ำ หนดหนังสือสัญญาทุกฉบับมีขอ้ มูลทีช่ ดั เจนและเพียงพอ
		 เกี่ยวกับเงื่อนไข ข้อตกลง ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาของสัญญา และระยะเวลาในการยกเลิกสัญญา จัดทำ�ด้วยภาษาที่ชัดเจน ใช้ตัวอักษรที่อ่านและเข้าใจง่าย เปิดโอกาสให้
		 ผู้บริโภคสามารถนำ�สัญญากลับไปศึกษาได้ และสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ ในสัญญาจนเป็นที่เข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ ธนาคารไม่กำ�หนดเงื่อนไข
		 ที่ไม่เป็นธรรม และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมในการเอาเปรียบผู้บริโภค
		 ธนาคารได้จัดให้มีนโยบายและมาตรฐานการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Management) ซึ่งกำ�หนดแนวทางให้กับทุกหน่วยงานในการพัฒนา
		 แผนการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ ประเมินระดับความพร้อมและจัดให้มกี ารทดสอบเพือ่ ให้มนั่ ใจว่า ธนาคารมีความพร้อมในด้านการดำ�เนินธุรกิจและบริการลูกค้า
		 ได้อย่างต่อเนื่องและการกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Business Continuity Plan and /IT Disaster Recovery Plan) ในสภาวะวิกฤต
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นอกจากนี้ ธนาคารตระหนักถึงความสำ�คัญในการจัดเก็บและรักษาข้อมูลของลูกค้า ธนาคารได้จัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายในเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีระเบียบปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน และดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อยู่ในตำ�แหน่ง
หรือสถานะที่มีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายในของธนาคารกระทำ�การแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลนั้นเพื่อตนเองหรือผู้อื่น เช่น การนำ�ข้อมูลหรือความลับของธนาคารและ/หรือ
ลูกค้าไปใช้ในการทำ�ธุรกิจแข่งขันกับธนาคารและ/หรือลูกค้าของธนาคาร รวมทั้งการหาประโยชน์จากอำ�นาจหน้าที่ในทางมิชอบ
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
		 ธนาคารตระหนักถึงความสำ�คัญของการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้ดขี นึ้ อย่างยัง่ ยืน โดยมุง่ เน้นในการรณรงค์และส่งเสริมให้พนักงานธนาคารทัว่ ประเทศ
		 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ผ่านโครงการต่างๆ ของ ไฟ-ฟ้า โดยมูลนิธิทีเอ็มบี อาทิ กิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืน เพื่อปลูกจิตสำ�นึกของการเป็นผู้ให้คืนสู่ชุมชน
		 รอบข้างโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ รวมถึงการดำ�เนินโครงการเพื่อสาธารณกุศลอื่นๆ ที่สำ�คัญ อาทิ TMB I ING PARKRUN เดิน-วิ่งมินิมาราธอนการกุศล โดยยอด
		 บริจาคจากการจำ�หน่ายบัตรและระดมทุนบริจาคสามารถช่วยเด็กโรคหัวใจและเปลี่ยนชีวิตเด็กเหล่านี้ให้ดีขึ้น
		 นอกจากนี้ ธนาคารให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ อาทิ ชมรม CSR ของสมาคมธนาคารไทย ในการดำ�เนินโครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ เพื่อปลูกฝังความรู้
		 ทางการเงินให้แก่เยาวชน รวมถึงปลูกฝังคุณธรรมเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างบูรณาการให้กับสังคม
7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
		 ธนาคารได้คำ�นึงถึงเรื่องของสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น และได้ดำ�เนินการด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ในด้านการปรับปรุงการก่อสร้างอาคารสำ�นักงานใหญ่ดังต่อไปนี้
		 1. ดำ�เนินการปรับปรุงพื้นที่ของชั้นสำ�นักงาน โดยเปลี่ยนไปใช้หลอดไฟฟ้าชนิดที่เป็น LED ในทุกๆ ชั้นที่มีการปรับปรุง ทำ�ให้เกิดการประหยัดพลังงาน เพิ่มอายุของ
			 การใช้งานที่ยาวนานกว่าหลอด Fluorescent แบบเดิม
		 2. ดำ�เนินการปรับปรุงพื้นที่ชั้นสำ�นักงาน ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและคำ�นึงถึงการประหยัดพลังงานดังนี้
			 2.1 เปลี่ยนไปใช้เครื่องปรับอากาศชนิด ระบบปรับอากาศแบบ VRF (Variable Refrigerant Flow) แทนเครื่องปรับอากาศชนิด Split type แบบเดิม ทำ�ให้เกิด
					 การประหยัดพลังงาน
			 2.2 มีการจำ�กัดเต้ารับไฟฟ้าที่ติดตั้งที่โต๊ะทำ�งานเท่าที่จำ�เป็นในการใช้งานเท่านั้น ทำ�ให้เกิดการประหยัดพลังงาน
			 2.3 ติดตั้งม่านกันแสงแดดชนิดทึบแสง 100% เพื่อกันแสงและความร้อนที่จะเข้ามาภายในอาคาร ทำ�ให้ระบบทำ�ความเย็นไม่รับภาระจากภายนอกเพิ่ม ทำ�ให้เกิด
				 การประหยัดพลังงาน
			 2.4 ติดตัง้ ฟิลม์กรองแสงด้านทิศใต้และทิศตะวันตก เพือ่ กันแสงและความร้อนทีจ่ ะเข้ามาภายในอาคาร ทำ�ให้ระบบทำ�ความเย็นไม่รบั ภาระจากภายนอกเพิม่ ทำ�ให้เกิด
					 การประหยัดพลังงาน
			 2.5 เลือกใช้กระเบื้องยางที่ผ่านการรับรองในระดับ GREEN CERTIFICATE และติดตั้งด้วยกาว LOW V.O.C ซึ่งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม
			 2.6 เลือกใช้ผนังชนิด DURA CLEAN สีขาว ทำ�ให้การใช้ปริมาณโคมแสงสว่างลดจำ�นวนโคมและหลอดลงได้ ซึ่งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม
			 2.7 ดำ�เนินการปรับปรุงระบบ Fresh Air ทีเ่ พิม่ ปริมาณของอ๊อกซิเจน และลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ภายในชัน้ สำ�นักงานทัง้ หมด ทำ�ให้ผทู้ อี่ ยูภ่ ายในอาคาร
					 มีความสดชื่น
			 2.8 ดำ�เนินการเปลี่ยน AHU ภายในชั้นสำ�นักงาน ทำ�ให้ระบบทำ�ความเย็นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากของเดิมที่เสื่อมโทรม ทำ�ความความเย็นได้อย่างรวดเร็ว
					 มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน
			 2.9 ดำ�เนินการเปลี่ยนเครื่องทำ�น้ำ�เย็น (Chiller) ทำ�ให้ระบบทำ�ความเย็นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากของเดิมที่เครื่องทำ�น้ำ�เย็นเสื่อมโทรม ทำ�น้ำ�เย็นได้อย่างรวดเร็ว
					 มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน
			 2.10 ดำ�เนินการเปลี่ยนลิฟท์โดยสาร และลิฟท์ขนของ โดยใช้เทคโนโลยี Inverter และ Computer Controller มาใช้ทดแทนของเดิม ทำ�ให้เกิดการบริการที่รวดเร็ว
					 มีประสิทธิภาพในการคำ�นวนการใช้งานแบบอัตโนมัติ ประหยัดพลังงาน
			 2.11 ดำ�เนินการเปลี่ยนบันไดเลื่อน โดยใช้เทคโนโลยี Inverter และ Computer Controller มาใช้ทดแทนของเดิม ทำ�ให้เกิดการบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
					 ในการคำ�นวนการใช้งานแบบอัตโนมัติ กระตุ้นและสร้างจิตสำ�นึกที่ดีแก่พนักงาน ลูกค้าของธนาคาร ในการที่จะช่วยกันปกป้องและรักษาสภาพแวดล้อมให้
					 เหมาะสมอยู่เสมอ
นอกจากนั้น ธนาคารยังคงมุ่งมั่นในการรักษาแวดล้อมที่ได้ดำ�เนินการไปแล้วอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการรีไซเคิลกระดาษ โดยบริจาคกระดาษในสำ�นักงานให้กับบริษัทเอกชนเพื่อ
นำ�ไปรีไซเคิลเพื่อใช้ประโยชน์ หรือการทำ�โครงการปลูกป่าร่วมกับคนในท้องถิ่น เป็นต้น
ธนาคารให้ความสำ�คัญกับมาตรการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยได้เริม่ การติดตัง้ ระบบ censor ในห้องน้�ำ เพือ่ ประหยัดพลังงานไฟฟ้าเพือ่ ให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
และมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการดำ�เนินงานที่ยั่งยืนของธนาคาร โดยตารางการใช้ไฟฟ้าอาคารสำ�นักงานใหญ่ และสำ�นักงานสาขาปี 2558 - 2560 มีค่าการใช้พลังงานลดลงดังนี้

KWh

2558
17,446,000

ปี
2559
17,585,000

2560
17,324,400

KWh

26,864,210

25,534,140

24,405,685

ปริมาณการใช้ ไฟฟ้าในอาคาร

หน่วย

อาคารสำ�นักงานใหญ่
อาคารสำ�นักงานสาขา
ความรับผิดชอบต่อสังคม
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ในปัจจุบนั ภาวะโลกร้อน (climate change) เป็นปัญหาทีท่ วีความรุนแรงมากขึน้ ซึง่ ธนาคารได้เล็งเห็นความสำ�คัญของการบรรเทาภาวะโลกร้อน โดยธนาคารถือเป็นธุรกิจประเภท
ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบทางอ้อมจากการใช้ ไฟฟ้าเนื่องจากการผลิตไฟฟ้ามีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ ธนาคารจึง
รณรงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานลดการใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง และรณรงค์การลดใช้กระดาษในการ print ที่ไม่จำ�เป็นอีกทั้งได้เข้าร่วมกับโครงการ Shred to Share ในรูปแบบของ
การทำ�ลายกระดาษอย่างถูกวิธีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งวิธีดังกล่าวสามารถช่วยลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน (Global warming) ได้อีกด้วย

8. นวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม
ในปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างๆ หันมาให้การสนับสนุนและดูแลผลกระทบอันจะเกิดขึ้นกับชุมชน ไม่ว่าจากการดำ�เนินธุรกิจขององค์กรในทางตรงและทางอ้อม ซึ่งธนาคาร
ก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีความตระหนักในการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำ�ให้สังคมดีขึ้น จาก
การยึดมั่นในแบรนด์ Make THE Difference

สำ�หรับปี 2560 ที่ผ่านมาธนาคารได้นำ�เอกสารสำ�คัญมาทำ�ลายเป็นจำ�นวน 67.98 ตัน เมื่อย่อยทำ�ลายอย่างปลอดภัยแล้วนำ�สู่กระบวนการรีไซเคิล สามารถลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (COO) 17,674.80 กก. ลดการใช้ถ่านหิน (Coal) 7,477.80 กก. ลดการใช้น้ำ� (H22O) 3,399.00 กก.

Make THE Difference เป็นปรัชญหาหลักในการทำ�งานทีท่ เี อ็มบี เป็นความตัง้ ใจจริงจากธนาคารทีต่ อ้ งการส่งมอบสิง่ ทีด่ แี ละเป็นประโยชน์ทสี่ ดุ ให้แก่สงั คมและลูกค้าทุกกลุม่
ของธนาคาร ไม่ว่าจะผ่านจากการให้บริการของพนักงาน หรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยทีเอ็มบียังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้ากับรูปแบบการใช้
ชีวิตของลูกค้าที่เปลี่ยนไป อย่างเช่นในปีที่ผ่านมา ทีเอ็มบีได้พัฒนาการให้บริการด้วยการนำ�เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาต่อยอดและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ให้เข้ากับ
รูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้ายุคปัจจุบันซึ่งดิจิทัลแบงก์กิ้งเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ข้อมูลสนับสนุนในประเด็นข้างต้นสำ�หรับระยะเวลาปี 2557 - 2559
ปี

เอกสารทำ�ลายในโครงการ/ตัน

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์/กก.

ลดการใช้ถ่านหิน/กก.

ลดการใช้น้ำ�/ลบ.ม

2557

85.62

                                              22,261.55

                  9,418.35

                   428.07

2558

139.54

                                              36,279.98

                15,349.22

                6,976.92

2559

101.73

                                              26,449.40

                11,190.30

                5,086.60

ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะลดปริมาณการใช้กระดาษและสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนร่วมมือกันประหยัดกระดาษ โดยคำ�นึงถึงคุณค่าของกระดาษทุกแผ่นรวมถึงการ
เป็น paperless organization ด้วยการนำ�เทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ ให้เป็นธนาคาร Electronic Banking เต็มรูปแบบในการดำ�เนินงานของ
ธนาคารในปีที่ผ่านมา ทำ�ให้ปริมาณการใช้ใบนำ�ฝาก-ถอน ลดลงเป็นลำ�ดับ ในการดำ�เนินงานของธนาคารในปีที่ผ่านมามีการใช้กระดาษ ดังนี้
ประเภท

2558
จำ�นวน

2559
จำ�นวน

2560
จำ�นวน

ใบฝากเงิน

2,047

1,486

865

384,656

379,281

318,349

ใบฝากเงิน (มีสำ�เนา)

6,845

5,604

4,528

ใบถอนเงิน

5,907

5,323

4,023

792

661

498

1,289,600

1,192,400

1,033,100

ใบฝากเงินบัญชีกระแสรายวัน/ออมทรัพย์/ประจำ� (มีสำ�เนา)

ใบเข้าบัญชี-ใบหักบัญชี
สมุดคู่ฝากบัญชีเพื่อใช้ Daily Account Passbook

นอกจากนี้ ธนาคารตระหนักถึงความสำ�คัญในการจัดการทรัพยากรน้�ำ อย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี 2560 ธนาคารได้ด�ำ เนินการรณรงค์ให้พนักงานใช้น�้ำ อย่างรูค้ า่ และเกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุด ตารางการใช้น้ำ�ประปาในอาคารสำ�นักงานใหญ่และสำ�นักงานสาขาในปี 2558 - 2560 มีปริมาณการใช้น้ำ�ลดลงดังนี้
ปริมาณการใช้น้ำ�ประปาในอาคาร

หน่วย

ปี
2558

2559

2560

อาคารสำ�นักงานใหญ่

3

m

142,435

105,778

150,558

อาคารสำ�นักงานสาขา

m3

135,376

117,529

104,883

ในปี 2560 ปริมาณการใช้น�้ำ มากขึน้ เกิดเนือ่ งจากการทำ� Big Cleaning Cooling Tower งานปรับปรุงท่อน้�ำ ประปาภายในอาคารและการล้าง Tank น้�ำ อาคาร รวมถึงล้างบ่อน้�ำ พุ
บริเวณหน้าอาคารสำ�นักงาน
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ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
สำ�หรับลูกค้ากลุม่ เอสเอ็มอี ทีเอ็มบีตระหนักดีวา่ ความรวดเร็วในการได้รบั สินเชือ่ มีความสำ�คัญต่อความสำ�เร็จของธุรกิจ SME เป็นอย่างมาก ธนาคารจึงดำ�เนินการปรับปรุง
กระบวนการสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณเอกสารและปรับปรุงขั้นตอนต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการใช้ SMART Tools ผ่าน Mobile Tablet ซึ่งช่วยให้
เจ้าหน้าที่ธนาคารสามารถนำ�เสนอบริการที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าได้ทันที ณ สถานประกอบการของลูกค้า
ในการให้บริการดิจทิ ลั แบงก์กงิ้ ทีเอ็มบีได้พฒ
ั นา TMB Business Touch ซึง่ ถือเป็น Mobile business banking application แรกของประเทศไทย ทัง้ นี้ เมือ่ ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์
เงินฝาก SME One Bank และ TMB Business Touch ร่วมกันแล้ว ลูกค้าจะสามารถทำ�ธุรกรรมทางการเงินโดยไม่มีค่าธรรมเนียม ง่าย และสะดวกได้ในทุกที่และทุกเวลา
นอกจากนี้ เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้ SME ที่มีการค้ากับต่างประเทศ ในเดือนสิงหาคม 2560 ทีเอ็มบียังพัฒนาให้ลูกค้าสามารถโอนเงินไปยังต่างประเทศได้ผ่าน TMB
Business Touch ได้เป็นธนาคารแรกของประเทศไทยอีกด้วย
นอกเหนือจากบริการด้านการเงิน ทีเอ็มบียังช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าเอสเอ็มอีเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยจัดโครงการ Lean Supply Chain by TMB อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
ร่วมกับวิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญจากสถาบันการศึกษาชัน้ นำ�ของไทยและองค์กรชัน้ นำ�ในแวดวงอุตสาหกรรม ซึง่ ได้ด�ำ เนินการไปแล้ว 11 หลักสูตร มีผเู้ ข้าร่วมโครงการกว่า 2,000 คน
สามารถลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้ธุรกิจ SME แล้วรวมกว่า 850 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้าบุคคล
ธนาคารยังคงมุ่งคิดค้นและส่งมอบประสบการณ์ทางการเงินที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า ในปี 2560 นอกจากลูกค้าจะสามารถทำ�ธุรกรรมได้ฟรี อย่างไม่มีเงื่อนไข ผ่านบัญชีทีเอ็มบี
ออลล์ ฟรี (บัญชีเพื่อการทำ�ธุรกรรม) ลูกค้ายังได้รับดอกเบี้ยบัญชี โน ฟิกซ์ (บัญชีเพื่อออม หรือบัญชีเงินฝากไม่ประจำ� ถอนได้ ดอกสูง) เพิ่มอีกร้อยละ 0.3 หากลูกค้า
ทำ�ธุรกรรมผ่านบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ตั้งแต่ 5 ครั้ง/เดือนขึ้นไป ถือเป็นการสร้างคุณค่าและสิทธิประโยชน์ให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
ในแง่ของการบริการ ธนาคารมุ่งเน้นใช้ดิจิทัลเป็นตัวเข้าถึงรูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้า ภายใต้แนวคิดตรงใจ ง่ายและสะดวก (Need-Based and Simple & Easy) โดย
ได้พัฒนาและเพิ่มบริการบน TMB TOUCH ให้ลูกค้าสามารถทำ�ธุรกรรมได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นบริการโอนเงินพร้อมเพย์ บริการเช็คยอดทันใจ บริการจัดการบัตรแบบ
ครบวงจร การขอหรือเปลีย่ นแปลงรหัสกดเงินสด และบริการเบิกเงินสดจากวงเงินบัตรเครดิตเข้าบัญชี ทัง้ ยังได้เพิม่ บริการซือ้ ขายกองทุนผ่าน TMB TOUCH และสแกน QR Code
เพื่อชำ�ระค่าสินค้าและบริการ และยังได้เปิดตัว TMB WOW ยิ่งใช้ ยิ่งว้าว ลอยัลตี้โปรแกรมที่ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสมเมื่อทำ�ธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยลูกค้า
สามารถนำ�คะแนนที่ได้รับไปแลกของรางวัลต่างๆ ได้หลากหลายไม่จำ�กัด นับเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการอีกขั้นและถือเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมไร้เงินสด
อย่างเต็มรูปแบบ
ในส่วนของ ME by TMB ทีเอ็มบีได้เปิดตัวบริการ ME BOT ซึ่งถือเป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่เปิดตัว BOT อัจฉริยะที่สามารถตอบคำ�ถามลูกค้าเบื้องต้นได้แบบออนไลน์
เรียลไทม์ ตลอด 24 ชม. ผ่านทางกล่องข้อความในเฟสบุคแฟนเพจ นอกจากนี้ ธนาคารก็ยังพัฒนา ME by TMB Mobile Application ให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น สามารถเข้า
ใช้งานด้วยรหัส PIN 6 หลัก หรือ ด้วยการสแกนลายนิ้วมือ เพิ่มความสะดวกในการใช้งานให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น
การให้บริการด้านกองทุนรวม เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทีเอ็มบียังคงเดินหน้าการเป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่เปิดเสรีภาพ
การลงทุน โดยการนำ�เสนอกองทุนคุณภาพทีค่ ดั สรรมากจาก 8 บลจ. ชัน้ นำ�ทีเ่ ข้าร่วมเป็นพันธมิตร ให้ลกู ค้าได้เลือกลงทุนผ่านบริการ TMB Open Architecture - ศูนย์รวม
กองทุนดี ยี่ห้อดัง ที่เดียวครบ และในปี 2560 ทีเอ็มบีได้เพิ่มบริการ “TMB Advisory” ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงและเลือกรับคำ�ปรึกษาด้านการลงทุนได้ฟรี ผ่านหลากหลาย
ช่องทาง เช่น ลูกค้าสามารถปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนผ่าน VDO Conference ได้แบบ Real Time ที่ TMB Advisory Room ประจำ� 25 สาขาของทีเอ็มบี สามารถ

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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สอบถาม ซื้อขายกองทุนผ่าน TMB Contact Center 1558 หรือเลือกรับข่าวสารการลงทุนอัพเดททุกวันได้ฟรีจาก LINE @TMBadvisory และสามารถค้นหาข้อมูล
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เองที่เวบไซต์ TMB Advisory

4. การดำ�เนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ธนาคารดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ในปี 2560 ธนาคารไม่เคยถูกตรวจสอบหรืออยูร่ ะหว่างถูกตรวจสอบจากหน่วยงานทีม่ อี �ำ นาจหน้าทีใ่ นประเด็น
การดำ�เนินธุรกิจของธนาคารทีม่ กี ารฝ่าฝืนกฎหมายในเรือ่ งเกีย่ วกับสังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างมีนยั สำ�คัญ และไม่เคยปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชนทีม่ ผี ลกระทบต่อการประกอบ
ธุรกิจ ชื่อเสียง หรือความน่าเชื่อถือของธนาคาร
ธนาคารตระหนักถึงความสำ�คัญในการจัดการทรัพยากรน้ำ�อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ธนาคารได้ดำ�เนินการเลือกใช้เสื้อในโครงการ TMB-ING PARKRUN ซึ่งทำ�จากผ้าที่
มีการผลิตเพื่อประหยัดน้ำ� ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน มีปริมาณการใช้น้ำ�ลดลงต่อเนื่อง ดังนี้
ปริมาณการใช้น้ำ�จากโครงการ
TMB I ING PARKRUN

หน่วย
M3

ปี
2558

2559

240,000 ลิตร

360,000 ลิตร

2560
300,000 ลิตร

รวม
900,000 ลิตร

5. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากการดำ�เนินงานของธนาคารตามนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นส่วนหนึง่ ของการปฏิบตั งิ านประจำ�วันแล้ว ธนาคารยังมุง่ ให้ความสำ�คัญกับ
การสร้างสรรค์กจิ กรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม โดยมีกลยุทธ์หลักในการดำ�เนินงานทีส่ ะท้อนแนวคิด “เปลีย่ น เพือ่ ให้ชวี ติ คุณดีขนึ้ ” (Make THE Difference) ผ่าน
โครงการไฟ-ฟ้า ด้วยการจุดประกายเยาวชนให้มีศักยภาพที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตนเอง ชุมชน และสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
โครงการไฟ-ฟ้า โดยมูลนิธิทีเอ็มบี
ด้วยปณิธานความรับผิดชอบต่อสังคมทีธ่ นาคารมุง่ หวังให้เกิดการเปลีย่ นแปลง ส่งเสริม และพัฒนาให้ดขี นึ้ อย่างยัง่ ยืน จึงได้มอบหมายให้มลู นิธทิ เี อ็มบีบริหารและดำ�เนินโครงการ
ไฟ-ฟ้า ซึ่งเป็นโครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืนโดยมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน โดยได้ริเริ่มเปิดศูนย์เรียนรู้สำ�หรับเยาวชน “ไฟ-ฟ้า” แห่งแรกบนถนนประดิพัทธ์ ในปี 2553
เพื่อให้โอกาสและปลูกฝังให้เยาวชนในชุมชนที่มีอายุ 12 - 17 ปี ได้รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ผ่านการเรียนรู้ และการทำ�กิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ
ดนตรี กีฬา คอมพิวเตอร์ รวมถึงการพัฒนาทักษะและศักยภาพภาวะการเป็นผู้นำ� การทำ�งานร่วมกันเป็นทีมอย่างเป็นระบบ และการเสริมสร้างทัศนคติในการดำ�รงชีวิต โดยไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อที่เยาวชนไฟ-ฟ้า จะสามารถนำ�สิ่งที่ได้เรียนรู้ ไปร่วมกันให้คืนสู่ชุมชน และเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ โครงการไฟ-ฟ้ายังเป็นเวทีที่
ให้อาสาสมัครทีเอ็มบี ได้ทำ�งานร่วมกันกับเยาวชนไฟ-ฟ้า อาสาสมัครชุมชน เพื่อร่วมกันเปลี่ยนชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ภายใต้ปรัญชา Make THE Difference
ปัจจุบัน มีศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า อยู่ทั้งสิ้น 4 แห่งได้แก่ ศูนย์ ไฟ-ฟ้า ประดิพัทธ์ (เปิดดำ�เนินการในปี 2553) ศูนย์ ไฟ-ฟ้าประชาอุทิศ (เปิดดำ�เนินการในปี 2555) ศูนย์ ไฟ-ฟ้าจันทน์ (เปิด
ดำ�เนินการในปี 2555) และศูนย์ ไฟ-ฟ้าบางกอกน้อย (เปิดดำ�เนินการในปี 2558) ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนในชุมชนทั่วกรุงเทพได้มีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมการเรียนรู้ได้มากขึ้น
ในปี 2560 โครงการไฟ-ฟ้า ได้ขยายการเข้าถึงเยาวชนในชุมชน โดยมีเยาวชนเข้าร่วมในโครงการมากกว่า 150,000 คนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านกิจกรรมต่างๆ ภาย
ใต้โครงการ และยังได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ที่มีวิสัยทัศน์เดียวกันในการช่วยจุดประกายให้กับเด็กๆ อาทิ ความต่อเนื่องของการร่วมมือกันกับมูลนิธิยุวพัฒน์เป็นปีที่ 2
ในฐานะองค์กรที่มีประสบการณ์ในการเข้ามาช่วยบริหารจัดการการให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนไฟ-ฟ้า ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-6 หรือสายอาชีพจนถึงชั้นปวช. 3 ซึ่งความร่วม
มือเหล่านี้ ถือเป็นการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับน้องๆ ไฟ-ฟ้า ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต รวมถึงความสำ�เร็จในการร่วมมือกับ
โรงเรียนวัดพุทธบูชา ในการทดลองขยายศูนย์ ไฟ-ฟ้าในรูปแบบชมรมไฟ-ฟ้า (FAI-FAH CLUB) ในโรงเรียนขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เป็นต้น

สำ�หรับการให้คนื แก่ชมุ ชน อาสาสมัครทีเอ็มบีจากสำ�นักงานใหญ่และจากสาขาทัว่ ประเทศได้เข้าร่วมกิจกรรมเปลีย่ นชุมชนเพือ่ ความยัง่ ยืน (Community Improvement Projects)
เป็นกิจกรรมทีม่ อบโอกาสให้อาสาสมัครทีเอ็มบีได้พฒ
ั นาชุมชนทีอ่ ยูใ่ กล้ตนเองให้ดขี นึ้ อย่างยัง่ ยืน ตัง้ แต่การวางแผนงาน จุดประกายชาวชุมชนให้เข้ามามีสว่ นร่วม ลงมือเปลีย่ นแปลง
ชุมชนให้ดีขึ้นด้วยกัน โดยในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครทั้งจากสาขาทั่วประเทศรวมถึงสำ�นักงานใหญ่กว่า 4,000 คน เข้าร่วมโครงการเพื่อลงมือเปลี่ยนให้ชุมชนดีขึ้น
อย่างยั่งยืน ตัวอย่างโครงการที่อาสาสมัครทีเอ็มบีได้ลงไปจุดประกายการเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนเพื่อความยั่งยืน ได้แก่ :• โครงการ “โปรแกรมจิตอาสาเพื่อน้องผู้พิการทางสายตา” เป็นความร่วมมือระหว่างอาสาสมัครทีเอ็มบีกับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ร่วมกันพัฒนาโปรแกรม
Volunteer Matching เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ�ทางการศึกษาของน้องๆ ผู้พิการทางสายตา โดยเปิดให้อาสาสมัครที่มีความต้องการสอน สามารถลงทะเบียนเพื่อจับคู่
วิชาที่อยากสอนเข้ากับรายวิชาที่เด็กตาบอดอยากเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังจัดทำ�คลิปวิดีโอเพื่อแนะนำ�อาสาสมัครให้เข้าใจวิธีการสอนหนังสือให้เด็กตาบอด และประชาสัมพันธ์
ไปยังสื่อภายนอกเพื่อเพิ่มจำ�นวนอาสาสมัครให้มากขึ้นด้วย
• โครงการ “ธนาคารโรงเรียนเพื่อเด็กพิเศษ” โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่ เพื่อปลูกฝังเด็กหูหนวกให้รักการออม และจุดประกายการดำ�เนินงานของธนาคาร
โรงเรียนเพื่อเด็กพิเศษให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยการติดตั้งระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อบรมครูที่ปรึกษาและนักเรียนแกนนำ� เพื่อให้สามารถเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารให้กับ
เพื่อนนักเรียนหูหนวกได้ นอกจากนี้ อาสาสมัครได้ริเริ่มจัดทำ�คู่มือการไปธนาคารสำ�หรับผู้พิการทางการได้ยิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ธนาคารสามารถสื่อสารเบื้องต้นกับลูกค้าที่
หูหนวกได้
• โครงการ “ท่วม-อยู่-ได้” โดยการผนึกกำ�ลังอาสาสมัครทีเอ็มบีใน 3 สำ�นักงานเขตในภาคใต้ ร่วมมือกับชุมชนและโรงเรียนแก้ไขปัญหาน้ำ�ท่วมอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนา
องค์ความรู้และสร้างอาชีพ ได้แก่
1. โครงการ “ท่วม-อยู-่ ได้ แปลงผักลอยน้�ำ ทีโ่ รงเรียนบ้านหนองจอก” จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการจัดทำ�แปลงผักลอยน้�ำ ตัวอย่างและธนาคารโรงเรียนเพือ่ ฝึกฝนให้นกั เรียน
		 รู้จักการออมเงิน
2. โครงการ “ท่วม-อยู-่ ได้ สร้างรายได้ สรรค์อาชีพ” จ.ตรัง เป็นการจัดทำ�แปลงผักลอยน้�ำ สาธิต และอบรมนักเรียนให้มคี วามรูด้ า้ นการทำ�ขนม เพือ่ สร้างรายได้เสริม เก็บออม
		 ไว้ใช้หากเกิดน้ำ�ท่วม
3. โครงการ “ท่วม-อยู-่ ได้ คิดส์สนุก ต้านน้�ำ ท่วม” จ.พัทลุง เป็นการจัดทำ�ศูนย์การเรียนรูเ้ กีย่ วกับน้�ำ ท่วม โดยรวบรวมภูมปิ ญ
ั ญาของคนในชุมชน อบรมครูและเด็กแกนนำ� เพือ่
		 ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่โรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงต่อไป
นอกจากนี้ ยังมีโครงการเพื่อสาธารณกุศลอื่นๆ ที่สำ�คัญ อาทิ
• TMB I ING PARKRUN 2017 เดิน-วิง่ มินมิ าราธอนการกุศล รายได้ทงั้ หมดไม่หกั ค่าใช้จา่ ย มูลนิธทิ เี อ็มบีมอบให้มลู นิธเิ ด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ
เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาฯ เพื่อมอบเป็นค่าผ่าตัดหัวใจให้เด็กโรคหัวใจอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 โดยยอดเงินบริจาคจากการจำ�หน่ายบัตรและระดมทุนบริจาคทั้งสิ้นใน 3 ปี
ที่ผ่านมา สามารถระดมเงินได้รวมกว่า 9.8 ล้านบาท เพื่อใช้ในการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจรวม 489 ราย และในปีนี้นักวิ่งสามารถสร้างเพจระดมเงินบริจาค เพียงแชร์การวิ่งไปยัง
เพือ่ นๆ หรือครอบครัวให้เป็นกำ�ลังใจการวิง่ ด้วยการบริจาคเพิม่ เติม ผ่านทางสือ่ ออนไลน์ตา่ งๆ และทีเอ็มบียงั ช่วยสมทบเท่ากับยอดเงินบริจาคผ่านทางเพจระดมเงินบริจาค โดย
ได้รับเงินบริจาค รวมกับที่ทีเอ็มบีสมทบเพิ่ม รวมเป็นเงิน 8.2 ล้านบาท ซึ่งสามารถช่วยเป็นค่าผ่าตัดให้กับเด็กผู้ป่วยโรคหัวใจในปีนี้ได้ทั้งสิ้น 412 คน
• โครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ (Saving for Change) ระยะที่ 2 ช่วงปี 2559-2560 ที่ทีเอ็มบี ในฐานะ 1 ใน 15 สมาชิกของชมรม CSR สมาคมธนาคารไทยได้ให้ความร่วมมือ
อย่างต่อเนือ่ งในการดำ�เนินโครงการรูเ้ ก็บ รู้ใช้ สบายใจ ด้วยตระหนักถึงความสำ�คัญในการปลูกฝังความรูด้ า้ นการวางแผนทางการเงิน การสร้างวินยั ทางการเงิน และคุณธรรม
เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างบูรณาการให้กับสังคมตั้งแต่ระดับเยาวชนเพื่อร่วมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับสังคมต่อไปในอนาคต ซึ่ง
ภาพรวมการดำ�เนินโครงการในปีที่ 2560 เกิดผลสำ�เร็จ ดังนี้
1. พัฒนาทักษะการให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนในหลักสูตร “4 รู้สู่ความมั่งคั่ง” ให้กับวิทยากรของธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทยทั้ง 15 แห่ง ได้รวม 133 คน
2. อบรมให้กบั แกนนำ�นักศึกษาจำ�นวน 614 คนจาก 10 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม ซึง่ นักศึกษา 206 คนจากจำ�นวนดังกล่าว
		 มีความสามารถในการเป็นผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง (Peer educators) โดยจัดทำ�กิจกรรมขยายผลกับชุมชนขึ้น 34 กิจกรรม มีผู้ได้รับประโยชน์ 6,261 คน
3. พัฒนาหลักสูตร 4 รู้สู่ความมั่งคั่งเพื่อใช้เป็นหลักสูตรมาตรฐานของสถาบันการเงิน ในการให้ความรู้แก่เยาวชนระดับอุดมศึกษา
4. สร้างทัศนคติ ของเยาวชนกลุม่ เป้าหมายทีม่ ตี อ่ ธนาคารไปในทิศทางทีด่ ขี นึ้ และผูป้ ระกอบการภาคสังคมตระหนักถึงประโยชน์ทภี่ าคการธนาคารให้กบั สังคมผ่านโครงการนี้
		 และมีทัศนคติที่ดีต่ภาคการธนาคารและมีการนำ�หลักสูตรของโครงการไปอบรมให้เด็กด้อยโอกาส ซึ่งถือเป็นการขยายผลที่ดีของโครงการ
5. เป็นโครงการต้นแบบให้กบั โครงการรณรงค์สร้างวินยั ทางการเงินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในการรณรงค์สร้างวินยั ทางการเงินให้กบั
		 ลูกจ้างและพนักงานของบริษัทขององค์กรต้นแบบ 66 แห่งในระหว่างปี 2559-2561
ไฟ-ฟ้า กิจกรรมสังคมเพือ่ ความยัง่ ยืนจากการจุดประกายโดยทีเอ็มบี ร่วมกับอาสาสมัครทีเอ็มบีทกุ คน จะยังคงมุง่ มัน่ พัฒนาสร้างสรรค์สงิ่ ดีๆ อย่างต่อเนือ่ งให้กบั เยาวชน ชุมชน
และสังคม พร้อมทั้งต่อพลังแห่งการเปลี่ยน...เพื่อสังคมดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด Make THE Difference ต่อไป
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ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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การควบคุมภายใน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นของคณะกรรมการต่อการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารได้ก�ำ หนดนโยบายและทิศทางการดำ�เนินงานของธนาคาร โดยให้ความสำ�คัญต่อระบบการควบคุมภายในทัง้ ในระดับบริหารและระดับปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิผล โดยเฉพาะ
การจัดโครงสร้างองค์กรที่ดี การแบ่งแยกหน้าที่ และการกำ�หนดอำ�นาจและระดับในการอนุมัติรายการเพื่อความมั่นใจว่าผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและธนาคารได้รับการดูแล
อย่างเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหากำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลระบบ
การควบคุมภายใน นโยบาย กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้เพื่อให้ความเชื่อมั่นต่อคณะกรรมการ หน่วยงานตรวจสอบได้ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในธนาคารและรายการระหว่างกัน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผล
การตรวจสอบต่อคณะกรรมการธนาคาร และรายงานผลการตรวจสอบยังเป็นเครื่องมือให้ฝ่ายบริหารพัฒนากระบวนการและการควบคุมตามความเหมาะสม
คณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาและรับทราบผล
การประเมินระบบการควบคุมภายในของธนาคาร ซึ่งนำ�เสนอโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารตรวจสอบ ในการประเมินผลดังกล่าว ผู้ตรวจสอบได้พิจารณาระบบการควบคุม
ภายในของธนาคารตามองค์ประกอบสำ�คัญ 5 ประการ ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารรับทราบสถานะของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร ซึ่งโดยทั่วไปอยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งยังคงต้องมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและปัจจัยความเสี่ยงของสภาพแวดล้อมในยุคดิจิทัล และได้ติดตามพัฒนาการในการปรับปรุงกระบวน
การการควบคุมภายในโดยฝ่ายบริหาร ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คำ�แนะนำ�และติดตามการดำ�เนินงานตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบ และมีการรายงานความคืบหน้า
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารเป็นประจำ�

หัวหน้างานตรวจสอบและหัวหน้างานกำ�กับการฏิบัติงานของธนาคาร
หัวหน้างานตรวจสอบ
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้ง นายสุนทร รักพาณิชย์ ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารตรวจสอบ
(รายละเอียดข้อมูลประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำ�งาน และประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านตรวจสอบภายใน ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

หัวหน้างานกำ�กับการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้ง นายวรุณ กาญจนภู ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกำ�กับการปฏิบัติงาน
(รายละเอียดข้อมูลประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำ�งาน และประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ จำ�นวน 3 ท่าน ซึง่ เป็นกรรมการอิสระ ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและพนักงานธนาคาร
ได้ปฏิบตั ภิ ารกิจตามขอบเขตอำ�นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ซึง่ เป็นไปตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยสรุปสาระสำ�คัญ ดังนี้
1. สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร
4. สอบทานให้ธนาคารปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของธนาคาร รวมทัง้ พิจารณา
รายงานกำ�กับดูแลของหน่วยงานกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ าน (Compliance function) โดยได้ให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะแก่ฝา่ ยจัดการ กำ�ชับให้พนักงานปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
5. พิจารณาคัดเลือก และเสนอให้คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งเสนอการเลิกจ้างผู้สอบบัญชี และกำ�หนดค่าสอบบัญชีประจำ�ปี รวมทั้งพิจารณาให้
ความเห็นชอบการว่าจ้างหรือการทำ�ข้อตกลงกับผู้สอบบัญชีในภารกิจอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี
6. กำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ านด้านการตรวจสอบภายในของธนาคารอย่างใกล้ชดิ ตัง้ แต่การอนุมตั แิ ผนงานการตรวจสอบและประเมินผลการดำ�เนินงานด้านการตรวจสอบภายใน
ของธนาคาร ดูแลให้สายงานตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ และมีทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
ข้อกำ�หนดของทางการ
7. ทบทวนและติดตามข้อสังเกตของทางการ ผู้ตรวจสอบภายนอกและภายใน เพื่อให้แน่ใจว่ามีมาตรการแก้ไขอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ในระหว่างปี 2560 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้รายงานไว้ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการใน
รายงานประจำ�ปี โดยรวม คณะกรรมการตรวจสอบได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการดำ�เนินงานและความร่วมมือด้วยดีจากฝ่ายจัดการของธนาคาร ทั้งได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงในที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามและรับฟังคำ�ชีแ้ จงจากผูบ้ ริหารและผูส้ อบบัญชี ในเรือ่ งความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอ
ในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ารายงานการเงินดังกล่าว มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญ และเชื่อถือได้ ตาม
หลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้ผา่ นการตรวจสอบว่ามีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล ซึง่ โดยส่วนใหญ่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือ
สนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีภายนอก
ในปีทผี่ า่ นมา พร้อมทัง้ ได้พจิ ารณาถึงการสับเปลีย่ นหมุนเวียนผูต้ รวจสอบบัญชีเห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของทางการ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
ในการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำ�ปี 2561 ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีต่อไป
ระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการของธนาคารโดยทั่วไปอยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งยังคงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้อง
และรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและปัจจัยความเสี่ยงของสภาพแวดล้อมในยุคดิจิทัล ธนาคารยังคงให้ความสำ�คัญกับการปฏิบัติและการบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง ให้การ
ฝึกอบรมทีจ่ �ำ เป็นแก่พนักงาน รวมทัง้ กระบวนการติดตามตรวจสอบ การระบุสาเหตุของปัญหา มาตรการแก้ไข และมาตรการทางวินยั ต่อผูท้ รี่ บั ผิดชอบเพือ่ ให้การปฏิบตั บิ งั เกิดผล
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เน้นย้ำ�ให้ฝ่ายบริหารแก้ ไขการดำ�เนินงานตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบอย่างจริงจัง และรายงานความคืบหน้า
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ�

นายสิงหะ นิกรพันธุ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
กำ�หนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 4 ท่าน
โดยเป็นกรรมการอิสระจำ�นวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำ�นวน 2 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ

คณะกรรมการธนาคาร เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะของธนาคาร และงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎใน
รายงานประจำ�ปี โดยงบการเงินดังกล่าวสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามหลัก
ความระมัดระวังและถือปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอ และใช้ดุลยพินิจและประมาณการตามความจำ�เป็นอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนทัว่ ไป ทัง้ นี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผา่ นการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มเี งือ่ นไขจากผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตที่เป็นอิสระ

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีภ่ ายใต้ขอบเขตอำ�นาจหน้าทีต่ ามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร โดยมีการประชุมรวมทัง้ สิน้ 14 ครัง้ โดยกรรมการ
แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมและได้ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องสำ�คัญต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. คัดเลือกและเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการธนาคารแทนกรรมการทีล่ าออกก่อนครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการที่ไม่ประสงค์
จะต่อวาระ และกรรมการที่ต้องออกจากตำ�แหน่งตามวาระ ก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการธนาคาร หรือผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งแล้วแต่กรณี โดยพิจารณาจากบุคคล
ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของธนาคาร และประกาศของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง และความหลากหลายทั้งในด้าน
ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในงานด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาใน
การปฏิบัติหน้าที่การเป็นกรรมการอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กำ�หนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการสินเชือ่ เพือ่ ให้คณะกรรมการชุดย่อยมีกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละมีจ�ำ นวนทีเ่ หมาะสมต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามที่กำ�หนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะและสอดคล้องกับทิศทางการดำ�เนินธุรกิจ และนำ�เสนอ
ให้คณะกรรมการ ธนาคารพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของธนาคารและกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาก่อนนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ โดยคำ�นึงถึง
ความเหมาะสมตามหลักการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และมีความสอดคล้องกับภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย (Accountability
and Responsibility)
4. พิจารณาเงินโบนัสคณะกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาก่อนนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคำ�นึงถึงความสอดคล้องกับ
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลประกอบการของธนาคาร รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
5. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อย และประเมินตนเองสำ�หรับกรรมการธนาคารรายบุคคล และนำ�เสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อรับทราบผลการประเมิน รวมทัง้ เสนอความเห็นต่างๆ เพื่อนำ�ไปปรับปรุงให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อย
ในแต่ละชุดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสมในงานต่างๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้การดำ�เนินธุรกิจของธนาคารบรรลุตาม
เป้าหมายที่กำ�หนด
7. จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายการปฏิบตั งิ านทีต่ งั้ ไว้ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว รวมทัง้ พิจารณาค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ที่เหมาะสมสำ�หรับผู้บริหารและนำ�เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคำ�นึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารดังกล่าว ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และอยู่ในระดับเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน
8. เสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแผนการสืบทอดตำ�แหน่งและความต่อเนือ่ งในการบริหารทีเ่ หมาะสมสำ�หรับตำ�แหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ด้านต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีการวางแผน คัดเลือก และเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อทดแทนในตำ�แหน่งงานหลักที่มีความสำ�คัญ
ต่อการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร
9. พิจารณากรอบและแนวทางเกี่ยวกับความเหมาะสมของการสรรหา รวมถึงหลักการกำ�หนดค่าตอบแทนพนักงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ เพราะความแตกต่างเรื่อง เพศ สถานะ
ของบุคคล และฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
10. พิจารณาความเหมาะสมของกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย และหลักเกณฑ์การกำ�กับดูแลทีด่ ที ที่ างการปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทของธนาคารเพือ่ เสนอประเด็นหารือ
ต่อคณะกรรมการธนาคาร
11. กำ�กับดูแลให้ธนาคารดำ�เนินธุรกิจตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างครบถ้วน และมีการสือ่ สารในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องเช่น การไม่ทจุ ริตคอร์รปั ชัน่ การปฎิบตั ติ ามจรรยาบรรณ ไปยังพนักงานเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีและดำ�รงไว้ซ่ึงระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำ�กับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้
มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำ�รงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของธนาคาร และป้องกันความเสี่ยงจากการดำ�เนินงานที่มีสาระสำ�คัญ ทั้งนี้
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งสิ้น เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน
และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างครบถ้วน เพียงพอและเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฎไว้ในรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีนี้แล้ว
คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของธนาคารมี ความเพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อ
ความเชื่อถือได้ของงบการเงินเฉพาะของธนาคารและงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ว่ามีความน่าเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

				
				

นายปิติ ตัณฑเกษม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
ประธานกรรมการธนาคาร

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารอย่างเต็มความสามารถด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และโปร่งใส เพื่อประโยชน์
สูงสุดของธนาคารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม

นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
ประธานคณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
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ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน
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คำ�อธิบายและวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

บทวิเคราะห์ผลประกอบการ

ผลการดำ�เนินงานหลักในปี 2560 ยังคงปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า ทั้งนี้ รายละเอียดโครงสร้างรายได้และคำ�อธิบายผลการดำ�เนินงานอื่นๆ อยู่ในส่วนถัดไป

บทสรุปผู้บริหาร

ผลประกอบการปี 2560 สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการและการดำ�เนินธุรกิจอย่างรอบคอบของทีเอ็มบี โดยในปี 2560 ธนาคารมีการเติบโตด้านสินเชื่อและเงินฝากอย่าง
ต่อเนื่องผ่านการขยายฐานลูกค้ารายย่อยเป็นหลัก ทั้งนี้ ผลการดำ�เนินงานหลักยังคงมีแนวโน้มที่ดี กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนหักสำ�รองฯ หรือ PPOP ขยายตัวได้ที่
ร้อยละ 5.7 จากปีก่อน มาอยู่ที่ 19,736 ล้านบาท จากความสามารถในการทำ�กำ�ไรที่ดีขึ้น ทีเอ็มบีจึงตั้งสำ�รองฯ เพิ่มขึ้นเพื่อความรอบคอบ รวมทั้งดำ�เนินการ Write off
สินเชื่อด้อยคุณภาพเพื่อลดความเสี่ยงเชิงลบ ส่งผลให้อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL ratio) ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.35 ขณะที่อัตราส่วนสำ�รองฯ ต่อสินเชื่อ
ด้อยคุณภาพ หรือ Coverage ratio อยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 143 หลังจากตั้งสำ�รองกำ�ไรสุทธิอยู่ที่ 8,687 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 จากปีก่อนหน้า

ตาราง 1: รายการสำ�คัญในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(หน่วย: ล้านบาท)

ปี 2560

ปี 2559

รายได้ดอกเบี้ย

34,713

35,631

-2.6%

9,979

10,870

-8.2%

24,734

24,761

-0.1%

13,533

10,168

33.1%

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

% เปลี่ยนแปลง

การเติบโตของสินเชื่อมีปัจจัยหนุนหลักจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยลูกค้ารายย่อย: ปี 2560 ธนาคารมีการขยายตัวของสินเชื่อคุณภาพร้อยละ 8.7 เทียบกับสิ้นปี 2559 (YTD)
มาอยูท่ ี่ 6.26 แสนล้านบาท ตามการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยลูกค้ารายย่อย (เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 30.3 YTD) ตามด้วยสินเชือ่ บรรษัทธุรกิจ (เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.8 YTD)
ทั้งนี้ ภาพรวมทั้งปีสินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอียังคงชะลอตัว (ลดลงร้อยละ 3.4 YTD) แต่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวในไตรมาส 4/60 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จากไตรมาสก่อนหน้า

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

2,947

2,171

35.8%

ฐานลูกค้ารายย่อยและเงินฝากเพื่อการทำ�ธุรกรรม (Transactional Deposit) ขยายตัวตามเป้าหมาย: เงินฝากเติบโตร้อยละ 2.1 มาอยู่ที่ 6.11 แสนล้านบาท ในปี 2560
สอดคล้องกับการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร โดยในปีที่ผ่านมา ทีเอ็มบีมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้ารายย่อยและเงินฝากเพื่อการทำ�ธุรกรรม ซึ่งโดยรวมการขยายตัวของ
เงินฝากเป็นไปในทิศทางดังกล่าว โดยเงินฝากลูกค้ารายย่อยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 YTD ส่วนเงินฝากเพื่อการทำ�ธุรกรรมเติบโตที่ร้อยละ 3.7 YTD ซึ่ง ณ สิ้นเดือนธ.ค.60 เงินฝาก
ลูกค้ารายย่อยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 70 และเงินฝากเพื่อการทำ�ธุรกรรมมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 40 ของเงินฝากทั้งหมด

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

10,586

7,997

32.4%

รายได้จากการดำ�เนินงานอื่นๆ

2,119

2,465

-14.0%

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

12,705

10,462

21.4%

รวมรายได้จากการดำ�เนินงาน

37,439

35,223

6.3%

ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่นๆ

17,792

16,589

7.3%

8,915

8,649

3.1%

10,732

9,984

7.5%

2,004

1,740

15.2%

8,728

8,244

5.9%

41

18

126.1%

8,687

8,226

5.6%

164

1,596

-89.7%

8,892

9,841

-9.6%

0.1982

0.1879

5.5%

รายได้ทมี่ ิใช่ดอกเบีย้ ขยายตัวได้ดี จากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของรายได้คา่ ธรรมเนียมลูกค้ารายย่อย ขณะทีร่ ายได้ดอกเบีย้ สุทธิทรงตัว: แม้สนิ เชือ่ จะขยายตัว แต่รายได้
ดอกเบี้ยสุทธิทรงตัวอยู่ที่ 24,734 ล้านบาท เนื่องจากส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย หรือ NIM ลดลงเล็กน้อย 4 bps มาอยู่ที่ร้อยละ 3.13 ในปี 2560 การลดลงของ NIM มีสาเหตุ
หลักมาจากการขยายพอร์ตสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและการชะลอตัวของสินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี อย่างไรก็ดี รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเติบโตร้อยละ 21.4 มาอยู่ที่ 12,705 ล้านบาท
ปัจจัยหลักมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.4 YoY) โดยเฉพาะรายได้ค่าธรรมเนียมลูกค้ารายย่อยจากกองทุนรวม (เพิ่มขึ้นร้อยละ 76.0 YoY) และ
แบงก์แอสชัวรันส์ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.8 YoY)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับงวด

การเติบโตของรายได้และการเพิ่มประสิทธิภาพการดำ�เนินงานส่งผลให้ PPOP เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง: การเพิ่มประสิทธิภาพการดำ�เนินงานเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของธนาคาร
โดยในปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจ ส่งผลให้ PPOP ยังคงแข็งแกร่งอยู่ที่ 19,736 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.7 YoY และจาก
PPOP ที่เติบโตดีขึ้น ธนาคารจึงเพิ่มระดับการรองรับความเสี่ยง ด้วยการตั้งสำ�รองฯ เป็นจำ�นวน 8,915 ล้านบาท ในปี 2560 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 จากปีก่อนหน้า

กำ�ไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย

NPL ratio ลดลงมาอยูท่ รี่ อ้ ยละ 2.35 ขณะที่ Coverage ratio ยังคงแข็งแกร่งทีร่ อ้ ยละ 143: เพือ่ ลดความเสีย่ งเชิงลบและเพือ่ ให้ฐานะทางการเงินมีความมัน่ คง ธนาคารเร่งการ
แก้ไขปัญหาสินเชือ่ ด้วยวิธกี าร write off เนือ่ งจากการแก้ปญ
ั หาสินเชือ่ ด้วยวิธกี ารอืน่ ๆ ยังคงเป็นไปได้ชา้ ส่งผลให้ NPL ลดลงต่อเนือ่ งมาอยูท่ ี่ 17,521 ล้านบาท NPL ratio ลดลง
มาอยูท่ รี่ อ้ ยละ 2.35 ขณะที่ Coverage ratio ยังคงอยูใ่ นระดับสูงทีร่ อ้ ยละ 143 ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงการดำ�เนินธุรกิจและการบริหารสินเชือ่ ด้อยคุณภาพอย่างรอบคอบของธนาคาร

กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นธนาคาร
รวมกำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)
หมายเหตุ: งบการเงินรวม

หลังหักสำ�รองฯ ธนาคารมีกำ�ไรสุทธิอยู่ที่ 8,687 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 จากปีก่อนหน้า หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ที่ร้อยละ 10.0
สำ�หรับรายละเอียดผลการดำ�เนินงาน อยู่ในส่วนถัดไป

ตาราง 2:2:โครงสร้
ตาราง
โครงสร้าางรายได้
งรายได้
โครงสร้างรายได้
ในปี 2560 ทีเอ็มบีมีรายได้จากการดำ�เนินงานรวมทั้งสิ้น 37,439 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6.3 จากปีกอ่ นหน้า ทัง้ นี้ รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ รวมถึงรายได้คา่ ธรรมเนียมและ
บริการสุทธิถอื เป็นรายได้หลักของธนาคาร โดยรายได้ดอกเบีย้ สุทธิมสี ดั ส่วนทีใ่ หญ่
ทีส่ ดุ หรือคิดเป็นร้อยละ 66.1 ของรายได้จากการดำ�เนินงานรวม ตามมาด้วยรายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28.3 และรายได้อื่นๆ ร้อยละ 5.6

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้จากการดำ�เนินงานอื่น

33,450
7.2%

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

35,223
7.0%

37,439
5.6%

23.4%

22.7%

28.3%

69.4%

70.3%

66.1%

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

หมายเหตุ: งบการเงินรวม
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รายได้ดอกเบี้ยสุทธิและส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย
ทีเอ็มบีมรี ายได้ดอกเบีย้ สุทธิเป็นจำ�นวน 24,734 ล้านบาท ทรงตัวจากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น เป็นผลจากการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินทีด่ ี ขณะทีส่ นิ เชือ่ คุณภาพขยายตัวปานกลาง
รายได้ดอกเบีย้ ลดลงร้อยละ 2.6 จากปีกอ่ น (YoY) มาอยูท่ ี่ 34,713 ล้านบาท แม้วา่ สินเชือ่ ยังคงเติบโตได้ตอ่ เนือ่ ง รายได้ดอกเบีย้ ทีล่ ดลงเป็นผลจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ทีก่ อ่ ให้เกิดรายได้ (yield on earning assets) ทีล่ ดลง เนือ่ งจากการขยายตัวของพอร์ตสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย และจากการชะลอตัวของสินเชือ่ ธุรกิจเอสเอ็มอีซงึ่ เป็นสินเชือ่ ทีใ่ ห้ผลตอบแทนสูง
รวมทั้งผลจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยระหว่างปีด้วยเช่นกัน
ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ ลดลงร้อยละ 8.2 YoY มาอยูท่ ี่ 9,979 ล้านบาท ในปี 2560 สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารต้นทุนทางการเงินทีด่ ี เป็นผลจากการปรับโครงสร้างและปริมาณเงินฝาก
ให้มีความเหมาะสมของธนาคาร
การบริหารต้นทุนทางการเงินทีด่ ี ช่วยลดผลกระทบจากการลดลงของอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดรายได้ ทำ�ให้สว่ นต่างรายได้ดอกเบีย้ ลดลงเพียง 4 bps มาอยูท่ ี่
ร้อยละ 3.13 ในปี 2560 เป็นไปตามเป้าหมายของธนาคาร
ตาราง 3: รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

ตาราง 4: ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

36,430

(หน่วย: ล้านบาท)

3.17%

3.02%
23,220

35,631

13,210
ปี 2558
หมายเหตุ: งบการเงินรวม

24,761

10,870
ปี 2559

3.13%

ตาราง 6: รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

9,979

9,712
ปี 2558
หมายเหตุ: งบการเงินรวม

ปี 2559

7,821

ตาราง 7: อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้
(หน่วย: ล้านบาท)

10,168

7,997

13,533 10,586

2,171

1,891

ปี 2559

ปี 2560

34,713

35,631

-2.6%

1,824

1,746

4.5%

61

267

-77.2%

1,214

1,370

-11.4%

31,580

32,086

-1.6%

35

164

-78.6%

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

9,979

10,870

-8.2%

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ-สุทธิ

เงินรับฝาก

4,990

6,134

-18.7%

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

744

336

121.2%

เงินนำ�ส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

2,842

2,954

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

1,378

เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้สินเชื่อ
อื่นๆ

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
อื่นๆ
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

% เปลี่ยนแปลง

ปี 2558
หมายเหตุ: งบการเงินรวม

ปี 2559

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

47.3%

ปี 2558
หมายเหตุ: งบการเงินรวม

ปี 2559

ปี 2560

ตาราง 8: รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ปี 2560

ปี 2559

13,533

10,168

33.1%

568

583

-2.6%

12,965

9,585

35.3%

2,947

2,171

35.8%

10,586

7,997

32.4%

1,147

1,691

-32.2%

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กำ�หนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

-24

-13

N/A

-3.8%

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

64

201

-68.0%

1,427

-3.4%

กำ�ไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย์

209

115

82.1%

20

17

18.1%

รายได้เงินปันผลรับ

32

62

-48.1%

6

3

117.0%

691

411

68.1%

24,734

24,761

-0.1%

12,705

10,462

21.4%

หมายเหตุ: งบการเงินรวม
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46.9%

2,947

ปี 2560

รายได้ดอกเบี้ย

49.2%

ปี 2560

ตาราง 5: รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
(หน่วย: ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย: ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยอยู่ที่ 17,792 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 YoY สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
• ค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 YoY มาอยู่ที่ 8,511 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย HR ที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตทางธุรกิจ
• ค่าใช้จ่ายด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 YoY มาอยู่ที่ 3,384 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นมาจากค่าเช่าและค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.0 YoY มาอยู่ที่ 4,482 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายทางการตลาด ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ และค่าเช่า computer software
อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ อยู่ที่ร้อยละ 47.3 ในปี 2560 ยังคงอยู่ในกรอบเป้าหมายของธนาคารและค่อนข้างทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ทีเอ็มบียังคงตั้งเป้าหมายที่จะ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำ�เนินงานต่อไป เพื่อให้อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

34,713 24,734

ปี 2560

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย: รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีจำ�นวน 12,705 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.4 YoY ปัจจัยหนุนหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายการสำ�คัญมีดังต่อไปนี้
• รายได้ จ ากค่ า ธรรมเนี ย มและบริ ก ารสุ ท ธิ มี จำ � นวน 10,586 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งแข็ ง แกร่ ง ร้ อ ยละ 32.4 YoY ปั จ จั ย หลั ก ได้ แ ก่ 1) การเติบโตของรายได้
ค่าธรรมเนียมลูกค้ารายย่อยจากการขายกองทุนรวมและแบงก์แอสชัวรันส์ และ 2) ค่าธรรมเนียมการเข้าถึงช่องทางการให้บริการของธนาคาร (Access fee)
ซึง่ ได้รบั จากการต่อสัญญาความร่วมมือการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวติ ผ่านธนาคาร (Bancassurance) ระหว่างธนาคาร และ บริษทั เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน)
ขณะที่ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อโดยรวมลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวในไตรมาส 4
• รายได้จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศอยู่ที่ 1,147 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 32.2 YoY

(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัล และค้ำ�ประกัน
อื่นๆ

รายได้จากการดำ�เนินงานอื่นๆ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

% เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: งบการเงินรวม
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560
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ตาราง 9: ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย (ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานอื่น)
(หน่วย: ล้านบาท)

บทวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
ปี 2559

8,511

8,118

4.8%

45

41

8.8%

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์

3,384

3,150

7.4%

ตาราง 12: รายการสำ�คัญในงบแสดงฐานะทางการเงิน

ค่าภาษีอากร

1,250

1,273

-1.8%

ขาดทุนจากการลดค่าทรัพย์สินรอการขาย (กลับรายการ)

114

-4

N/A

(หน่วย: ล้านบาท)

ขาดทุนจากการลดค่าทรัพย์สินอื่น

172

-9

N/A

สำ�รองประมาณการหนี้สินอื่น (โอนกลับ)

-166

154

-207.9%

อื่นๆ

4,482

3,865

16.0%

17,792

16,589

7.3%

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย

% เปลี่ยนแปลง

ทีเอ็มบีตั้งเป้าที่จะดำ�รงสถานะทางการเงินให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อเป็นรากฐานสำ�คัญในการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในระยะยาว โดยธนาคารมุ่งเน้นการขยายธุรกิจโดย
การกระจายฐานลูกค้า เพื่อลดความเสี่ยงการกระจุกตัวของทั้งเงินฝากและสินเชื่อ ขณะเดียวกันก็ดำ�เนินการดูแลคุณภาพสินทรัพย์อย่างใกล้ชิด และด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว
อย่างช้าๆ ธนาคารจึงเร่งแก้ปัญหาสินเชื่อโดยวิธี Write off เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อคงความมั่นคงของสถานะทางการเงิน ในส่วนของสภาพคล่องก็ยัง
ได้รับการบริหารจัดการที่ดี ทั้งยังคงความแข็งแกร่งของความเพียงพอของเงินกองทุน โดยคำ�อธิบายสถานะทางการเงินในประเด็นหลักๆ มีดังต่อไปนี้

ปี 2560

หมายเหตุ: งบการเงินรวม

กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนหักสำ�รองฯ (PPOP)
จากรายได้ที่เติบโตและการเพิ่มประสิทธิภาพการดำ�เนินงาน ธนาคารจึงมีกำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนหักสำ�รองฯ หรือ PPOP อยู่ที่ 19,736 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 YoY
จากปีก่อนหน้า
สำ�รองหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ทีเอ็มบียังคงดำ�เนินธุรกิจและบริหารคุณภาพสินทรัพย์อย่างรอบคอบ ด้วย PPOP ที่ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ธนาคารจึงเพิ่มระดับการรองรับความเสี่ยง โดยการตั้งสำ�รองฯ เป็น
จำ�นวน 8,915 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 จากปีก่อน ส่งผลให้อัตราส่วนสำ�รองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ หรือ Coverage ratio ยังคงแข็งแกร่งที่ร้อยละ 143 ตามงบการเงินรวม
และงบเฉพาะธนาคาร ณ สิ้นเดือนธ.ค. 60
กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ภายหลังการตัง้ สำ�รองฯ และหักภาษี ธนาคารมีก�ำ ไรสุทธิจ�ำ นวน 8,687 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.6 จากปีกอ่ นหน้า หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ (ROE) ทีร่ อ้ ยละ 10
ตาราง 10: กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนหักสำ�รอง ฯ

ตาราง 11: กำ�ไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น
(หน่วย: ล้านบาท)

กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของของผู้ถือหุ้นธนาคาร
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น

12.9%

16,937

ปี 2558
หมายเหตุ: งบการเงินรวม
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18,667

ปี 2559

19,736

ปี 2560

9,333

ปี 2558

(หน่วย: ล้านบาท)

10.2%

10.0%

8,226

8,687

ปี 2559

ปี 2560

หมายเหตุ: งบการเงินรวม

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

ปี 2560

ปี 2559*

% เปลี่ยนแปลง

เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุน
		 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (หักรายได้รอตัดบัญชี)
		 ดอกเบี้ยค้างรับ
		 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ลูกหนี้อื่นสุทธิ
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมสุทธิ
รายได้รอตัดบัญชี
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย

17,872
112,534
8,674
61,305
643,373
969
24,969
619,373
2,214
12,071
2,132
683
1,690
5,325
843,872
611,430
60,349
33,352
18,908
29,978
754,016
89,856

16,531
113,858
10,460
62,985
593,441
915
25,088
569,268
1,506
12,383
1,704
775
2,262
5,584
797,316
598,948
45,417
39,874
218
29,010
713,468
83,723

8.1%
-1.2%
-17.1%
-2.7%
8.4%
5.9%
-0.5%
8.8%
47.0%
-2.5%
25.1%
-11.9%
-25.3%
-4.6%
5.8%
2.1%
32.9%
-16.4%
N/A
3.3%
5.7%
7.3%

0
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-100%

รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

89,856
843,872

83,848
797,316

7.2%
5.8%

หมายเหตุ: งบการเงินรวม, *ปรับปรุงใหม่

คำ�อธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
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สินทรัพย์และคุณภาพสินทรัพย์
ณ สิ้นเดือนธ.ค.60 สินทรัพย์รวมของธนาคารและบริษัทย่อยมีจำ�นวนทั้งสิ้น
843,872 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 จากสิ้นเดือน ธ.ค.59 (YTD)
ทั้งนี้ สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ประกอบด้วย เงินให้สินเชื่อ รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน และเงินลงทุน มีจำ�นวนทั้งสิ้น 817,212 ล้านบาท หรือ
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 6.1 จากปี ก่ อ นหน้ า โดยเงิ น ให้ สิ น เชื่ อ ยั ง คงมี สั ด ส่ ว นที่ ใ หญ่
ที่สุดหรือคิดเป็นร้อยละ 78.7 ของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ทั้งหมด ถัดมา
คือรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ซึ่งมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 13.8 และ
เงินลงทุนในตราสารหนี้ เป็นสัดส่วนร้อยละ 7.5

ตาราง 13: โครงสร้างสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้
เงินให้สินเชื่อ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน

795
12.4%

14.6%
73.0%
ปี 2558
หมายเหตุ: งบการเงินรวม

(หน่วย: พันล้านบาท)

770
8.2%

14.8%
77.0%
ปี 2559

817
7.5%

13.8%

ส่งผลให้ ณ สิ้นเดือนธ.ค.60 สินเชื่อด้อยคุณภาพตามงบการเงินรวมอยู่ที่ 17,521 ล้านบาท ลดลงจาก 17,605 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธ.ค.59 ขณะที่สินเชื่อด้อยคุณภาพตาม
งบการเงินเฉพาะอยู่ที่ 17,473 ล้านบาท ลดลงเช่นกันเมื่อเทียบกับ 17,557 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธ.ค.59

78.7%

อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพตามงบการเงินรวม ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.35 ณ สิ้นเดือนธ.ค.60 จากร้อยละ 2.53 ณ สิ้นเดือนธ.ค.59 สำ�หรับ NPL ratio ตามงบการเงินเฉพาะ
อยู่ที่ร้อยละ 2.34 ลดลงจากร้อยละ 2.52 ณ สิ้นเดือนธ.ค.59 ตามลำ�ดับ

ปี 2560

ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ: ณ สิน้ เดือนธ.ค.60 ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามงบการเงินรวม มีจ�ำ นวนทัง้ สิน้ 24,969 ล้านบาท ค่อนข้างทรงตัวเทียบกับสิน้ เดือนธ.ค. 59 (YTD) เนือ่ งจาก
ธนาคารยังคงเร่งดำ�เนินการแก้ปัญหาสินเชื่อด้วยการตัดจำ�หน่ายสินเชื่อด้อยคุณภาพหรือ Write off เพื่อลดความเสี่ยงเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

เงินให้สินเชื่อ: ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อ (หักรายได้รอตัดบัญชี) เป็นจำ�นวนทั้งสิ้น 643,373 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 จากปีที่แล้ว ทั้งนี้ เงินให้สินเชื่อตามงบเฉพาะธนาคาร มี
จำ�นวนทัง้ สิน้ 643,325 ล้านบาท ซึง่ เติบโตร้อยละ 8.4 จากปีกอ่ นหน้าเช่นกัน โดยสินเชือ่ รวมแบ่งตามผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เงินให้กยู้ มื ทีม่ กี �ำ หนดระยะเวลา (Term loan) และ
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน (RPN) ร้อยละ 46 ตามมาด้วยสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ร้อยละ 22 สินเชือ่ เงินเบิกเกินบัญชี (OD) ร้อยละ 14 และสินเชือ่ เพือ่ ธุรกิจต่างประเทศ (Trade finance) ร้อยละ 12
ทั้งนี้ การเติบโตของเงินให้สินเชื่อโดยรวม มีปัจจัยหนุนจากการขยายตัวของสินเชื่อคุณภาพ ขณะที่สินเชื่อด้อยคุณภาพลดลง โดยมีรายละเอียดดังนี้
สินเชือ่ คุณภาพ (งบการเงินเฉพาะ): อยูท่ ี่ 625,852 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8.7 YTD
ลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่และบรรษัทธุรกิจ ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก (หน่วย: พันล้านบาท) • สินเชือ่ ลูกค้ารายย่อยยังคงขยายตัวต่อเนือ่ งทีร่ อ้ ยละ 23.5 YTD ปัจจัยหลักมาจาก
การเติบโตของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ขยายตัวได้ดีกว่าร้อยละ 30.3 เป็นผลจาก
ลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลาง
ลูกค้ารายย่อย
626
การปรับปรุงประสิทธิภาพการปล่อยสินเชื่อ
576
560
• สินเชื่อลูกค้าธุรกิจ ประกอบด้วย สินเชื่อลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่และลูกค้า	
29.2%
บรรษัทธุรกิจเติบโตร้อยละ 9.8 YTD ขณะทีส่ นิ เชือ่ เอสเอ็มอีซงึ่ ประกอบด้วยสินเชือ่
19.6%
25.7%
ผู้ประกอบการขนาดกลาง (BB) และสินเชื่อเอสเอ็มอีขนาดเล็ก (SE) แม้ลดลง
15.1%
14.5%
15.8%
ร้อยละ 3.4 YTD แต่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวจากไตรมาสก่อน โดยเพิ่มขึ้น
22.1%
16.7%
19.3%
ร้อยละ 0.9 QoQ

ตาราง 14: โครงสร้างสินเชื่อคุณภาพแบ่งตามกลุ่มลูกค้า

43.2%

39.2%

39.6%

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

สินเชือ่ ด้อยคุณภาพ: ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั ธนาคารยังคงให้ความสำ�คัญกับการดูแลคุณภาพสินเชือ่ พร้อมทัง้ บริหารจัดการสินเชือ่ ด้อยคุณภาพด้วยความรอบคอบ
มาโดยตลอด ทัง้ นี้ ธนาคารดำ�เนินการแก้ปญ
ั หาสินเชือ่ ด้วยวิธี write off เป็นหลัก เนือ่ งจากการแก้ปญ
ั หาด้วยวิธกี ารอืน่ ๆ ยังคงทำ�ได้ชา้ โดยในปี 2560 ธนาคารดำ�เนินการ write off
สินเชื่อด้อยคุณภาพออกไปเป็นจำ�นวน 9.1 พันล้านบาท เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและให้สถานะทางการเงินมั่นคง

อัตราส่วนสำ�รองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage ratio) จึงยังคงอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 143 ทั้งตามงบการเงินรวมและตามงบการเงินเฉพาะ ทั้งนี้ Coverage ratio ยังคง
เป็นไปตามเป้าหมายของธนาคาร ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารดำ�เนินการคง Coverage ratio ในระดับสูงมาโดยตลอด
ทรัพย์สินรอการขาย: ณ สิ้นเดือนธ.ค.60 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2,214 ล้านบาท ทั้งนี้ อัตราส่วนทรัพย์สินรอการขายต่อสินทรัพย์รวมอยู่ที่ร้อยละ 0.26 ซึ่ง
ยังคงอยู่ในระดับต่ำ� เป็นไปตามแผนของธนาคาร
ตาราง 15: สินเชื่อด้อยคุณภาพและอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ
สินเชื่อด้อยคุณภาพ
อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ

20,473

ตาราง 16: อัตราส่วนสำ�รองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ

(หน่วย: ล้านบาท)

17,605

17,521

142%

143%

143%

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

2.99%
2.53%

ปี 2558

ปี 2559

2.35%

ปี 2560

หมายเหตุ: งบการเงินรวม

หมายเหตุ: งบการเงินรวม

หมายเหตุ: งบการเงินเฉพาะ

หนี้สินและสภาพคล่อง
ณ สิ้นเดือนธ.ค.60 หนี้สินตามงบการเงินรวม มีจำ�นวนทั้งสิ้น 754,016 ล้านบาท
ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนธ.ค.59

ธนาคารแบ่งกลุ่มลูกค้าสินเชื่อ ดังนี้
1) ลูกค้าธุรกิจ
• ลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่: ลูกค้าธุรกิจที่มีรายได้รวมต่อปีมากกว่า 5,000 ล้านบาท
• ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ: ลูกค้าธุรกิจที่มีรายได้รวมต่อปีตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ถึง 5,000 ล้านบาท
• ลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลาง: ลูกค้าธุรกิจที่มีรายได้รวมต่อปีมากกว่า 100 ล้านบาท ถึง 1,000 ล้านบาท
• ลูกค้าเอสเอ็มอี: ลูกค้าธุรกิจที่มีรายได้ต่อปีน้อยกว่า 100 ล้านบาท รวมถึงบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว (Owner operator)
(2) ลูกค้ารายย่อย: ลูกค้าบุคคลธรรมดา
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เงินฝากยังคงเป็นองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย โดย ณ สิ้น
เดือนธ.ค.60 เงินฝากคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.7 ของหนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ทัง้ หมด
ตามมาด้วยรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่ร้อยละ 8.6 และตราสารหนี้ที่
ออกและเงินกู้ยืมที่ร้อยละ 4.7

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

คำ�อธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ตาราง 17: โครงสร้างหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินฝาก
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

711

4.2%
5.1%

684

(หน่วย: พันล้านบาท)

705

5.8%
6.6%

4.7%
8.6%

90.7%

87.6%

86.7%

ปี 2558
หมายเหตุ: งบการเงินรวม

ปี 2559

ปี 2560
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เงินฝาก: ณ สิน้ เดือนธ.ค.60 เงินฝาก ตามงบการเงินรวม มีจ�ำ นวนทัง้ สิน้ 611,430 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.1 เทียบกับสิน้ เดือนธ.ค.59 ปัจจัยหลักมาจากเงินฝากลูกค้ารายย่อย
ซึง่ ธนาคารมีเป้าหมายทีจ่ ะขยายฐานเงินฝากเพือ่ การทำ�ธุรกรรม (Transactional Deposit) และฐานเงินฝากลูกค้ารายย่อย ซึง่ โดยรวมแล้วทิศทางการขยายตัวของเงินฝากเป็นไปตาม
เป้าหมายของธนาคาร เงินฝากเพื่อการทำ�ธุรกรรมเติบโตร้อยละ 3.7 YTD ขณะที่เงินฝากลูกค้ารายย่อยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 YTD
เงินฝากเพื่อการทำ�ธุรกรรมยังคงเติบโตได้เป็นอย่างดี ปัจจัยหนุนหลักมาจาก TMB All Free เงินฝากเพื่อการทำ�ธุรกรรมสำ�หรับลูกค้ารายย่อย ซึ่งยังคงขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง
ที่ร้อยละ 50.9 YTD ส่งผลให้อัตราส่วนเงินฝากเพื่อการทำ�ธุรกรรม (Transactional deposit หรือ CASA ไม่รวมบัญชีเงินฝาก No-Fixed และ ME) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 40.4
ณ สิ้นเดือนธ.ค.60 จากร้อยละ 39.8 ณ สิ้นเดือนธ.ค.59
ทั้งนี้ เงินฝากเพื่อออมสำ�หรับลูกค้ารายย่อย (Non-Transactional Deposit) ก็ยังคงขยายตัวได้ตามเป้าหมายเช่นกัน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เงินฝากไม่ประจำ� (TMB No-Fixed)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.2 YTD และเงินฝาก ME เติบโตร้อยละ 6.0 YTD ตามลำ�ดับ ส่วนเงินฝากประจำ�ลดลงร้อยละ 28.0 YTD ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของธนาคารในการทดแทน
การลดลงของเงินฝากประจำ�ด้วยบัญชีเงินฝาก No-Fixed และ ME รวมทั้งเปลี่ยนเงินฝากประจำ�เป็นกองทุนรวม ส่งผลให้เงินฝากกลุ่มลูกค้ารายย่อยมีสัดส่วนร้อยละ 70 ของ
เงินฝากรวม สอดคล้องกับเป้าหมายของธนาคารในการคงมุ่งลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องจากผู้ฝากเงินรายใหญ่อย่างต่อเนื่อง
ตาราง 18: โครงสร้างเงินฝากแบ่งตามผลิตภัณฑ์
กระแสรายวัน
เงินฝากไม่ประจำ� ME

ออมทรัพย์
เงินฝากประจำ�

เงินฝากไม่ประจำ�โนฟิกซ์
NCD และ FCD

(หน่วย: พันล้านบาท)

645
0.4%

599

26.4%
5.9%

19.2%
6.8%

13.6%
7.1%

30.2%

33.7%

38.4%

26.9%

31.4%

31.8%

10.1%

8.4%

8.6%

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2558
หมายเหตุ: งบการเงินเฉพาะ

0.4%

ส่วนของผู้ถือหุ้นและความเพียงพอของเงินกองทุน
ส่วนของผู้ถือหุ้น: ณ สิ้นเดือนธ.ค.60 ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมอยู่ที่ 89,856 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 จากสิ้นเดือนธ.ค. 59 จากผลกำ�ไรระหว่างงวด
ความเพียงพอของเงินกองทุน: ธนาคารดำ�รงเงินกองทุนในระดับแข็งแกร่งมาโดยตลอด ทัง้ นี้ ณ สิน้ เดือนธ.ค.60 อัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสีย่ ง (CAR) ของธนาคาร
อยู่ที่ร้อยละ 17.3 ขณะที่เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CET 1) และเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1) อยู่ที่ร้อยละ 13.2 ซึ่งเป็นระดับที่
สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ� (รวม Conservation buffer) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนดไว้ที่ร้อยละ 9.75 ร้อยละ 5.75 และร้อยละ 7.25 ของ CAR, CET 1 และ Tier 1 ตามลำ�ดับ
ทั้งนี้ ทีเอ็มบียังคงตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาการเติบโตของรายได้ พร้อมกับการขยายสินเชื่อโดยคำ�นึงถึงผลตอบแทนที่จะต้องสอดคล้องกับระดับความเสี่ยง (Riskadjusted return) ขณะเดียวกันก็จะยังคงให้ความสำ�คัญกับการดูแลคุณภาพสินทรัพย์ และรักษาระดับอัตราส่วนสำ�รองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพและระดับเงินกองทุน
ให้อยู่ในระดับสูงต่อไป
ตาราง 19: อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ตาราง 20: อัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยง

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เกณฑ์ขั้นตํ่าของธนาคารแห่งประเทศไทย

อัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เกณฑ์ขั้นตํ่าของธนาคารแห่งประเทศไทย

611
0.5%

18.1%

16.7%
13.2%

12.8%

11.3%

6.625%

6.00%
ปี 2558
หมายเหตุ: งบการเงินเฉพาะ

17.3 %

ปี 2559

7.25%
ปี 2560

8.50%
ปี 2558
หมายเหตุ: งบการเงินเฉพาะ

9.125%

ปี 2559

9.75%

ปี 2560

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.9 YTD มาอยู่ที่ 60,349 ล้านบาท เป็นไปตามการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร
เงินกูย้ มื : ณ สิน้ เดือน ธ.ค.60 เงินกูย้ มื (ตามงบการเงินรวม) ลดลงร้อยละ 16.4 เมือ่ เทียบกับเดือนธ.ค. 59 มาอยูท่ จี่ �ำ นวน 33,352 ล้านบาท การลดลงดังกล่าวเป็นผลจากการดำ�เนินการ
ไถ่ถอนตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่มีอยู่เดิมเป็นจำ�นวน 1.0 หมื่นล้านบาท พร้อมกันนั้นได้ดำ�เนินการออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิชุดใหม่เป็นจำ�นวน 5.0 พันล้านบาท ในเดือนพ.ค.60
สภาพคล่อง: ธนาคารให้ความสำ�คัญในการสร้างคุณภาพและความแข็งแกร่งของเงินกองทุน ผ่านการขยายฐานเงินฝากเพือ่ การทำ�ธุรกรรม ซึง่ ธนาคารดำ�รงสภาพคล่องในระดับ
แข็งแกร่ง และคงระดับสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและความเสี่ยงต่ำ�ในระดับสูงมาโดยตลอด
ณ สิ้นเดือนธ.ค.60 สินทรัพย์สภาพคล่อง ตามงบการเงินรวม คิดเป็นร้อยละ 18.1 ของสินทรัพย์รวม โดยสินทรัพย์สภาพคล่อง ประกอบไปด้วย เงินสด ร้อยละ 2.1 รายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ร้อยละ 13.3 และเงินลงทุนระยะสั้น ร้อยละ 2.7 สำ�หรับอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (Loan to deposit ratio : LDR) ตามงบการเงินรวม เพิ่มขึ้นมา
อยู่ที่ร้อยละ 105 จากร้อยละ 99 ณ สิ้นเดือนธ.ค.59 ตามลำ�ดับ ยังคงเป็นไปตามแผนการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร
รายได้รอตัดบัญชี: เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 18,908 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธ.ค. 60 จาก 218 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธ.ค. 59 เป็นผลจากค่าธรรมเนียมการเข้าถึงช่องทางการให้บริการ
ของธนาคาร (Access fee) ที่ธนาคารได้รับจากการต่อสัญญาความร่วมมือการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านธนาคาร (Bancassurance) ระหว่างธนาคาร และ
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)

สำ�หรับการเปิดเผยข้อมูลความเพียงพอของเงินกองทุนตามเกณฑ์ BASEL III Pillar III
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tmbbank.com webpage นักลงทุนสัมพันธ์
หรือสแกน QR Code
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การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ตารางด้านล่าง แสดงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารทหารไทย โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ส, มูดีส์ อินเวสท์เตอร์ และฟิช เรทติ้งส์
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

Baa2

Baa2

Prime-2

Prime-2

ba2

ba2

Stable

Stable

BBB-

BBB-

ระยะสั้น : เงินฝาก / ตราสารหนี้

A-3

A-3

Stand-Alone Credit Rating Profile (SACP)

bb+

bb+

Stable

Stable

ระยะยาว

BBB-

BBB-

ระยะสั้น

F3

F3

ระยะยาว

A+(tha)

A+(tha)

ระยะสั้น

F1+(tha)

F1(tha)

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

A(tha)

A(tha)

ความแข็งแกร่งทางการเงิน

bbb-

bbb-

3

3

BB+

BB+

Stable

Stable

มูดีส์ อินเวสท์เตอร์
สกุลเงินต่างประเทศ
ระยะยาว : เงินฝาก
ระยะสั้น : เงินฝาก / ตราสารหนี้
Baseline Credit Assessment (BCA)
แนวโน้ม

สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ส (เอสแอนด์พี)
สกุลเงินต่างประเทศ
ระยะยาว : ตราสารหนี้

แนวโน้ม

ฟิทช์ เรทติ้งส์
สกุลเงินต่างประเทศ

ภายในประเทศ

เครดิตสนับสนุน
เครดิตสนับสนุนขั้นต่ำ�
แนวโน้ม
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รายงานของผู้สอบบัญชี
และงบการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารของธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มธนาคาร) และของเฉพาะธนาคารทหารไทย จำ�กัด
(มหาชน) (ธนาคาร) ตามลำ�ดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นรวมและงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะธนาคาร งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะ
ธนาคาร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคาร สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญและเรื่องอื่น ๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะธนาคารของกลุ่มธนาคารและธนาคาร ตามลำ�ดับ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 ผลการดำ�เนินงานรวมและผลการดำ�เนินงานเฉพาะธนาคาร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะธนาคาร สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฎิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคารในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุม่ ธนาคารและธนาคารตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทกี่ �ำ หนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ ซึง่ เป็นไปตาม
ข้อกำ�หนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
สำ�หรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำ�เรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่องเหล่านี้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
สำ�หรับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสินเชื่อของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 และ 15
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะธนาคาร เป็นจำ�นวนเงิน 643.42 พันล้านบาท และ 643.38 พันล้านบาท
(คิดเป็นร้อยละ 76.25 และร้อยละ 76.32 ของสินทรัพย์รวม) โดยมีค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญเป็นจำ�นวนเงิน 24.64 พันล้านบาท และ 24.61 พันล้านบาท ตามลำ�ดับ

ในการวางแผนวิธีการการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้ประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณา
ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานของลูกหนี้
รายตั ว กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมหรื อ กลุ่ ม ลู ก ค้ า หรื อ ปั จ จั ย อื่ น ซึ่ ง อาจมี ผ ลต่ อ การใช้
ดุลยพินิจและการประมาณการ

การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจทั้งระยะเวลา
การรับรู้ และการประมาณจำ�นวนเงินของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้เป็นรายตัวและกลุ่มลูกหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะพิจารณาจากปัจจัย
ที่สำ�คัญได้แก่ ข้อมูลค่าความสูญเสียในอดีต ข้อมูลค่าความสูญเสียที่คาดว่าจะเกิด
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ หลักประกัน ภาวะเศรษฐกิจ และประสบการณ์ของฝ่ายบริหาร
ดังนั้นจึงพิจารณาเป็นเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงการทดสอบประสิทธิผลของการออกแบบ และ
การควบคุมการปฏิบตั ทิ เี่ ลือกโดยครอบคลุมกระบวนการให้สนิ เชือ่ และการพิจารณา
การด้อยค่า

วิธีการการสอบทานเงินให้สินเชื่อปฏิบัติโดยสุ่มตัวอย่าง เงินให้สินเชื่อ รวมถึงการ
สอบทานรายละเอียดของแฟ้มสินเชือ่ รายตัวและข้อมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ข้าพเจ้าปฏิบตั ิ
อย่างเป็นอิสระ โดยตัวอย่างทีเ่ ลือกรวมถึงลูกหนีร้ ายตัวทีม่ ขี นาดความเสีย่ งสูง เงินให้
ผูบ้ ริหารกำ�หนดกรอบการควบคุมกระบวนการในการพิจารณาการด้อยค่า ซึง่ รวมถึง สินเชือ่ ทีม่ กี ารปรับโครงสร้างหนีแ้ ละการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขการจ่ายชำ�ระหนี้ รวมถึง
วิธกี ารกำ�กับดูแล การสอบทานและการอนุมตั โิ ดยฝ่ายบริหาร และการควบคุมเพือ่ ให้ การเลือกเงินให้สินเชื่อที่ระบุในการประเมินความเสี่ยงของข้าพเจ้า
ได้มั่นใจถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการในการพิจารณาการด้อยค่า
และเป็นไปตามข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบการควบคุมดังกล่าว
วิธีการคำ�นวณและสมมติฐานของแบบจำ�ลองได้ทดสอบความเหมาะสม รวมถึงการ
เกี่ยวข้องโดยผู้เชี่ยวชาญความเสี่ยงทางด้านเครดิตของข้าพเจ้า การกระทบยอด
ข้อมูลกับระบบที่เกี่ยวข้อง และการทดสอบ “Back-testing”

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้า
รวมถึง

ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร

• ผูบ้ ริหารพิจารณาเงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีร้ ายตัว ตามการจัดอันดับเครดิต และ
		 การจัดชั้นเงินให้สินเชื่อ ประมาณการมูลค่าหลักประกันเป็นปัจจัยร่วมในการ
		 พิจารณาการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
• ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญจะพิจารณาแบบรายกลุม่ สำ�หรับเงินให้สนิ เชือ่ ทีม่ ลี กั ษณะ
		 ความเสี่ยงคล้ายคลึงกัน ได้ถูกเลือก อนุมัติและนำ�ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่
		 เกีย่ วข้องในการคำ�นวณ แบบจำ�ลองและข้อสมมติฐาน เช่น พฤติกรรมลูกค้า
การวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน และมูลค่ายุติธรรม อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบการ
เงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็นจำ�นวนเงิน 46.14 พันล้านบาท และ 43.01
พันล้านบาท ตามลำ�ดับ หนีส้ นิ ทางการเงินทีว่ ดั ด้วยมูลค่ายุตธิ รรมในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็นจำ�นวนเงิน 8.83 พันล้านบาท และ 8.83 พันล้าน
บาท ตามลำ�ดับ ซึ่งรายการทั้งหมดจัดลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็นข้อมูลระดับ 2
ดังนั้นได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม การใช้เทคนิคการวัดมูลค่าและ
ข้อสมมติฐานที่แตกต่างกัน อาจได้มูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน

สำ�หรับเครื่องมือทางการเงิน ข้าพเจ้าได้ตรวจตัวอย่างที่สุ่มสำ�หรับข้อมูลที่ใช้ในการ
กำ�หนดราคาจากแหล่งข้อมูลภายนอก และทำ�การใส่ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องในแบบจำ�ลองการ
คำ�นวณราคา ข้าพเจ้าได้ใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดมูลค่าของข้าพเจ้าในการประเมิน
ความเหมาะสมของแบบจำ�ลองดังกล่าว และได้วัดมูลค่าของตราสารหนี้และตราสาร
อนุพนั ธ์ของกลุม่ ธนาคารและธนาคารอย่างเป็นอิสระ และเปรียบเทียบกับมูลค่าทีก่ ลุม่
ธนาคารและธนาคารคำ�นวณได้

ข้อมูลอืน่
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ข้อมูลอืน่ ประกอบด้วยข้อมูลซึง่ รวมอยูใ่ นรายงานประจำ�ปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารและรายงานของผูส้ อบบัญชีท่ี
อยูใ่ นรายงานนัน้ ซึง่ คาดว่ารายงานประจำ�ปีจะถูกจัดเตรียมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ี

•
		
		
		
		
•
		
•
•
		
		
		
		
		
•
		
•
		
		

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิด
พลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ พียงพอและเหมาะสมเพือ่ เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจาก
การทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
ทำ�ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มธนาคารและธนาคาร
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี
สาระสำ�คัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอี่ าจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สำ�คัญต่อความสามารถของกลุม่ ธนาคารและธนาคารในการดำ�เนินงานต่อเนือ่ ง
หรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มธนาคารและธนาคารต้อง
หยุดการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนำ�เสนอโครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำ�ให้มีการนำ�เสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มธนาคารเพื่อแสดงความเห็น
ต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำ�หนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มธนาคาร ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำ�คัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่พบจากการ
ตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืน่ และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชือ่ มัน่ ต่อข้อมูลอืน่

ข้าพเจ้าได้ให้คำ�รับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารคือการอ่านข้อมูลอืน่ ตามทีร่ ะบุขา้ งต้นเมือ่ จัดทำ�แล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอืน่
มีความขัดแย้งทีม่ สี าระสำ�คัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารหรือกับความรูท้ ่ีได้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอืน่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่

จากเรือ่ งทีส่ อื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรือ่ งต่าง ๆ ทีม่ นี ยั สำ�คัญทีส่ ดุ ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในงวดปัจจุบนั และ
กำ�หนดเป็นเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำ�ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุผลว่า
จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผูม้ หี น้าที่ในการกำ�กับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบ
เกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพือ่ ให้สามารถจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
สำ�คัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ ธนาคารและธนาคารในการดำ�เนินงานต่อเนือ่ ง เปิดเผยเรือ่ งที่
เกีย่ วกับการดำ�เนินงานต่อเนือ่ ง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำ หรับการดำ�เนินงานต่อเนือ่ งเว้นแต่ผบู้ ริหารมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกกลุม่ ธนาคารและธนาคาร หรือหยุด
ดำ�เนินงานหรือไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนือ่ งต่อไปได้
ผูม้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแลมีหน้าทีใ่ นการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของกลุม่ ธนาคารและธนาคาร
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซง่ึ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชือ่ มัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญทีม่ อี ยู่ได้เสมอไป
ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำ�คัญเมือ่ คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเหล่านี้
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ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

(ชาญชัย สกุลเกิดสิน)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 6827
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด
กรุงเทพมหานคร
16 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม
งบการเงิ
นรวม
31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม

สินทรัพย์

หมายเหตุ

2560

2559
(ปรับปรุงใหม่)*

งบการเงิ31
นเฉพาะธนาคาร
ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
(ปรับปรุงใหม่)*

งบการเงินรวม
งบการเงิ
นรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม

หมายเหตุ

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

2560

(พันบาท)
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบีย้ ค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับ
หัก รายได้รอตัดบัญชี
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่นสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนีอ้ ื่นสุทธิ
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์

9, 36.2
10
11
12
13, 36.2

13.4, 15, 36.2
13.7
16
17
18
19
20, 36.2
21, 36.2

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2559
(ปรับปรุงใหม่)*

งบการเงิ31
นเฉพาะธนาคาร
ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
(ปรับปรุงใหม่)*

(พันบาท)

17,871,736
112,534,388
8,673,716
61,305,161
-

16,530,908
113,857,825
10,460,367
62,985,265
-

17,871,549
111,275,311
8,673,716
58,179,756
3,753,633

16,530,044
112,924,852
10,460,367
59,960,002
3,429,421

643,424,651
969,067
644,393,718
(51,604)
(24,638,712)
(330,469)
619,372,933
2,213,599
12,070,715
2,131,810
682,970
1,689,907
5,324,833
843,871,768

593,509,981
914,973
594,424,954
(68,642)
(24,910,906)
(177,350)
569,268,056
1,506,050
12,383,373
1,704,048
774,854
2,261,630
5,583,812
797,316,188

643,376,740
969,067
644,345,807
(51,604)
(24,608,522)
(330,469)
619,355,212
2,213,599
12,045,447
2,069,669
666,968
1,637,186
5,234,269
842,976,315

593,461,910
914,973
594,376,883
(68,642)
(24,880,555)
(177,350)
569,250,336
1,506,050
12,354,385
1,640,913
760,716
2,151,854
5,518,852
796,487,792

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
* อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

หนี้สิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีส้ ินจ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม
หนีส้ ินทางการเงินทีก่ าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
หนีส้ ินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกู้ยืมสุทธิ
ประมาณการหนีส้ ินจากการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนีส้ ินอื่น
รายได้รอตัดบัญชี
หนีส้ ินอื่น
รวมหนี้สิน

22, 36.2
23, 36.2

611,429,815
60,349,098
3,664,924
385,698
8,558,761
33,351,579
1,301,442
544,224
18,907,907
15,522,773
754,016,221

598,948,198
45,417,479
4,032,188
361,634
10,728,155
39,874,305
1,656,709
1,453,099
701,088
217,981
10,077,546
713,468,382

611,508,489
60,349,098
3,664,924
385,698
8,558,761
33,351,579
1,270,859
541,977
18,907,925
15,340,480
753,879,790

599,021,383
45,417,479
4,032,188
361,634
10,728,155
39,874,305
1,656,553
1,424,722
701,058
217,981
9,981,898
713,417,356

41,903,302

41,903,302

41,903,302

41,903,302

30
30

41,647,866
378,931
5,097,303

41,617,002
325,406
5,277,866

41,647,866
378,931
5,097,113

41,617,002
325,406
5,277,590

32, 33

2,550,000
40,181,447
89,855,547
89,855,547
843,871,768

2,120,000
34,382,496
83,722,770
125,036
83,847,806
797,316,188

2,550,000
39,422,615
89,096,525
89,096,525
842,976,315

2,120,000
33,730,438
83,070,436
83,070,436
796,487,792

24
10
25, 36.2
8, 36.2
26
27
28
29, 36.2, 36.4

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 44,108,738,479 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.95 บาท
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 43,839,858,871 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.95 บาท
(31 ธันวาคม 2559: หุ้นสามัญ 43,807,370,307 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.95 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของธนาคาร
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

นายปิติ ตัณฑเกษม
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
ประธานกรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
* อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3
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ส่วนทีเ่ ป็นของธนาคาร
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
กาไรสาหรับปี

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งปันน
กาไร
งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�การแบ่
ไรขาดทุ
เบ็ด(ขาดทุ
เสร็จนอื) เบ็่นดเสร็จรวม

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงินรวม
นรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุงบการเงิ
ดวันที่ 31
ธันวาคม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สำ�หรังบการเงิ
บปีสิ้นสุนดเฉพาะธนาคาร
วันที่ 31 ธันวาคม

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

ส่วนทีเ่ ป็นของธนาคาร
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

รายได้ดอกเบีย้
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

36.1, 39
36.1, 40

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

36.1, 41
36.1, 41

กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนสุทธิจากหนีส้ ินทางการเงินทีก่ าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
กาไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายได้จากการดาเนินงานอื่น ๆ
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
อื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ
หนีส้ ูญ หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

34,713,277
9,979,431
24,733,846
13,532,892
2,947,211
10,585,681
1,146,756
(24,064)
64,319
932,103
37,438,641

35,631,309
10,870,433
24,760,876
10,167,918
2,171,031
7,996,887
1,691,409
(12,515)
200,888
585,101
35,222,646

34,636,811
9,979,723
24,657,088
12,295,154
2,670,289
9,624,865
1,146,756
(24,064)
130,319
1,028,448
36,563,412

35,597,766
10,870,554
24,727,212
9,407,355
2,037,889
7,369,466
1,691,409
(12,515)
191,976
558,839
34,526,387

8,511,083
45,108
3,384,031
1,249,909
4,602,285
17,792,416
8,914,695
10,731,530
2,003,847
8,727,683

8,117,590
41,445
3,149,905
1,272,562
4,007,377
16,588,879
8,649,499
9,984,268
1,739,863
8,244,405

8,247,098
44,768
3,321,952
1,247,879
4,400,164
17,261,861
8,924,607
10,376,944
1,904,839
8,472,105

7,890,739
41,086
3,087,818
1,271,726
3,843,542
16,134,911
8,665,349
9,726,127
1,691,529
8,034,598

102,943
(50,517)

(172,872)
(16)

103,051
(50,517)

(133,303)
(16)

(10,485)
41,941

34,577
(138,311)

(10,507)
42,027

26,664
(106,655)

(39,855)

2,079,338

(39,855)

2,079,338

26

192,772

89,069

189,900

91,464

19

(30,584)
122,333
164,274
8,891,957

(433,681)
1,734,726
1,596,415
9,840,820

(30,009)
120,036
162,063
8,634,168

(434,161)
1,736,641
1,629,986
9,664,584

42
43
44
36.1

36.3, 36.4
36.3

36.1, 45
36.1, 46
19

8,226,258
18,147
8,244,405

8,472,105
8,472,105

8,850,642
41,315
8,891,957

9,822,913
17,907
9,840,820

8,634,168
8,634,168

งบการเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุงบการเงิ
ด47วันที่ 31นรวม
ธันวาคม
หมายเหตุ

กาไรต่อหุ้นปรับลด (บาท)

(พันบาท)

8,686,655
41,028
8,727,683

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สำ�หรังบการเงิ
บปีสิ้นสุนดเฉพาะธนาคาร
วันที่ 31 ธันวาคม

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559 0.1982
2560 0.1879
2559 0.1933
0.1981
0.1876
0.1932
(พันบาท)

การแบ่งปันกาไร
ส่วนทีเ่ ป็นของธนาคาร
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
กาไรสาหรับปี
การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็นของธนาคาร
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

8,686,655
41,028
8,727,683

8,226,258
18,147
8,244,405

8,472,105
8,034,598
8,472,105
8,034,598
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
ประธานกรรมการ

8,850,642
41,315
8,891,957

9,822,913
17,907
9,840,820

8,634,168
8,634,168

9,664,584
9,664,584

0.1982

0.1879

0.1933

0.1835

0.1981

0.1876

0.1932

0.1832

นายปิติ ตัณฑเกษม
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

47

กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
กาไรต่อหุ้นปรับลด (บาท)

นายปิติ ตัณฑเกษม
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
ประธานกรรมการ

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการทีต่ อ้ งจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายการที่ต้องไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสาหรับ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการทีต่ อ้ งไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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12.1

30.1, 30.3
30.3
30.3
33

30.1, 30.3
30.3
30.3
33

หมายเหตุ

41,647,866

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

โอนไปสารองตามกฎหมาย
โอนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รวมเงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่วนทุน

ค่าใช้จ่ายโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบของหุ้นสามัญให้พนักงาน
ออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
เงินปันผลจ่าย

เงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นของธนาคาร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไรสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

โอนไปสารองตามกฎหมาย
โอนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รวมเงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่วนทุน

ค่าใช้จ่ายโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบของหุ้นสามัญให้พนักงาน
ออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
เงินปันผลจ่าย

เงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นของธนาคาร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไรสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

30.1, 30.3
30.3
30.3
33

30.1, 30.3
30.3
30.3
33

หมายเหตุ

54,037
(512)
53,525
378,931

-

30,864
30,864
41,647,866

325,406

41,617,002

89,766
(541)
89,225
325,406

-

54,977
54,977
41,617,002

236,181

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

35,877

15,401
(84,901)
(69,500)

-

105,377

37,469
(144,743)
(107,274)
105,377

-

27,564

-

(40,414)
(40,414)

67,978

67,978

(13)
(13)

67,991

(121,120)
5,097,303

15,401
(84,901)
(69,500)

10,057
10,057

5,277,866

37,469
(144,743)
(107,274)
(99,709)
5,277,866

1,525,159
1,525,159

3,959,690

รวมองค์ประกอบอืน่
ของส่วนของเจ้าของ

(พันบาท)

ผลต่างจากการ
แปลงค่างบการเงิน
จากการดาเนินงาน
ในต่างประเทศสุทธิ

430,000
2,550,000

15,401
(84,901)
(69,500)
35,877

-

105,377

37,469
(144,743)
(107,274)
105,377

-

(121,120)
5,007,190

(31,884)
(31,884)

5,160,194

(99,709)
5,160,194

1,663,470
1,663,470

3,596,433

26,482

82,441
82,441

(55,959)

(55,959)

(106,642)
(106,642)

50,683

27,564

(40,414)
(40,414)

67,978

67,978

(13)
(13)

67,991

(หมายเหตุ 30)

(หมายเหตุ 11.4)
(พันบาท)

(หมายเหตุ 31)

ทุนสารองอื่น การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์

212,651

-

-

2,120,000

410,000
2,120,000

-

1,710,000

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

15,401
(84,901)
(69,500)
(121,120)
5,097,113

10,143
10,143

5,277,590

37,469
(144,743)
(107,274)
(99,709)
5,277,590

1,556,815
1,556,815

3,927,758

รวมองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของเจ้าของ

430,000
2,550,000

-

2,120,000

410,000
2,120,000

-

1,710,000

(148,426)
(148,426)
-

(17,925)
(17,925)

41,028
287
41,315

125,036

125,036

18,147
(240)
17,907

107,129

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มี
อานาจควบคุม

(2,622,968)
(2,622,968)
(430,000)
121,120
39,422,615

8,472,105
151,920
8,624,025

33,730,438

(2,628,305)
(2,628,305)
(410,000)
99,709
33,730,438

8,034,598
73,171
8,107,769

28,561,265

ยังไม่ได้จัดสรร

กาไรสะสม

กำ�ไรสะสม

(109,786)
(109,786)
89,855,547

15,401
(512)
(2,622,968)
(2,608,079)

8,686,655
163,987
8,850,642

83,722,770

37,469
(541)
(2,628,305)
(2,591,377)
83,722,770

8,226,258
1,596,655
9,822,913

76,491,234

รวมส่วนของ
ธนาคาร

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

(109,786)
(109,786)
(430,000)
121,120
40,181,447

(2,622,968)
(2,622,968)

8,686,655
153,930
8,840,585

34,382,496

(2,628,305)
(2,628,305)
(410,000)
99,709
34,382,496

8,226,258
71,496
8,297,754

29,023,338

ยังไม่ได้จัดสรร

กำ�ไรสะสม

กาไรสะสม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
งบการเงินาเฉพาะธนาคาร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้
ของ

26,672

-

82,355
82,355

(55,683)

(55,683)

(138,298)
(138,298)

82,615

(หมายเหตุ 11.4)

เผื่อขายสุทธิ

ส่วนเกินทุนจาก
การเปลีย่ นแปลง
มูลค่าเงินลงทุน

งบการเงินรวม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกินทุนจาก
ผลต่างจากการ
ส่วนเกินทุน
การเปลี่ยนแปลง
แปลงค่างบการเงิน
จากการตีราคา
มูลค่าเงินลงทุน
จากการดาเนินงาน
สินทรัพย์สทุ ธิ
เผื่อขายสุทธิ
ในต่างประเทศสุทธิ

(121,120)
5,007,190

-

(31,884)
(31,884)

5,160,194

(99,709)
5,160,194

1,663,470
1,663,470

3,596,433

(หมายเหตุ 31)

(หมายเหตุ 30)

212,651

ส่วนเกินทุน
จากการตีราคา
สินทรัพย์สทุ ธิ

นรวม
องค์ประกอบอื่นของส่วงบการเงิ
นของเจ้
าของ
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ
ทุนสารองอืน่ การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์

41,562,025

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และชาระแล้ว

378,931

54,037
(512)
53,525

-

30,864
30,864

325,406

41,617,002

89,766
(541)
89,225
325,406

-

54,977
54,977
41,617,002

236,181

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

41,562,025

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และชาระแล้ว

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
โดยอานาจควบคุมไม่เปลีย่ นแปลง
รวมการเปลีย่ นแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
โอนไปสารองตามกฎหมาย
โอนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รวมเงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่วนทุน
การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

ค่าใช้จ่ายโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบของหุ้นสามัญให้พนักงาน
ออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
เงินปันผลจ่าย

เงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นของธนาคาร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไรสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

โอนไปสารองตามกฎหมาย
โอนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รวมเงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่วนทุน

ค่าใช้จ่ายโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบของหุ้นสามัญให้พนักงาน
ออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
เงินปันผลจ่าย

เงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นของธนาคาร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไรสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

15,401
(512)
(2,622,968)
(2,608,079)
89,096,525

8,472,105
162,063
8,634,168

83,070,436

37,469
(541)
(2,628,305)
(2,591,377)
83,070,436

8,034,598
1,629,986
9,664,584

75,997,229

รวมส่วนของ
เจ้าของ

(258,212)
(258,212)
89,855,547

15,401
(512)
(2,640,893)
(2,626,004)

8,727,683
164,274
8,891,957

83,847,806

37,469
(541)
(2,628,305)
(2,591,377)
83,847,806

8,244,405
1,596,415
9,840,820

76,598,363

รวมส่วนของ
เจ้าของ

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ธนาคารทหารไทย
งบกระแสเงิ
นสดจากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ธนาคารทหารไทย
จากัดจำ(มหาชน)
และบริษัทย่และบริ
อย
ธนาคารทหารไทย
�กัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย ษัทย่อย
ธนาคารทหารไทย
จ
ากั
ด
(มหาชน)
และบริ
ษ
ท
ั
ย่
อย
งบกระแสเงิ
น
สด
งบกระแสเงิ
งบกระแสเงิ
นสดนสด
งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

งบการเงิ
นรวม
งบการเงิ
นรวม
สำ�หรัสบาหรั
ปีสิ้นบปีสุสดิ้นวัสุนดทีวั่ 31
นที่ ธั31นวาคม
ธันวาคม
หมายเหตุ

2560

2559

2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
10,731,530

9,984,268

10,376,944

9,726,127

1,339,981
8,914,695
22,828
286,663

1,253,689
8,649,499
(55,230)
(12,244)

1,327,548
8,924,607
22,828
283,702

1,239,508
8,665,349
(55,230)
(10,964)

18,866
(21,781)
(343)
8,743
(42,918)
(42,538)

364,021
5,147
(4,791)
(37,230)
(206,035)

11,728
(87,781)
(343)
8,743
(42,618)
(42,538)

358,974
(92,853)
(4,791)
(35,002)
(99,123)

รายการปรับกระทบกาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
หนีส้ ูญ หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายและสินทรัพย์อื่น (กลับรายการ)
สารองประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์ของพนักงาน
และประมาณการหนีส้ ินอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน (กลับรายการ)
กาไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
ขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
กาไรจากการจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน
ขาดทุนทีย่ ังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าหนีส้ ินทางการเงิน
ทีก่ าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ขาดทุน (กาไร) ทีย่ ังไม่เกิดขี้นจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกู้ยืมและตราสารอนุพันธ์
ค่าใช้จ่ายโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบของหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้เงินปันผล
เงินสดรับดอกเบีย้
เงินสดจ่ายดอกเบีย้
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน

24,064
(1,410,247)
15,401
(24,733,846)
(32,153)
33,783,015
(8,625,760)
(2,252,353)
17,983,847

12,765
310,467
37,469
(24,760,876)
(61,959)
34,470,469
(9,675,341)
(1,466,037)
18,808,051

24,064
(1,410,247)
15,401
(24,657,088)
(157,628)
33,751,311
(8,626,052)
(2,166,513)
17,556,068

12,765
310,467
37,469
(24,727,212)
(61,959)
34,439,024
(9,675,462)
(1,418,734)
18,608,353

1,327,100
9,594,034
(59,532,181)
251,911
166,111
(197,598)
550,636

2,010,937
4,647,992
(26,289,950)
324,608
(171,645)
(113,927)
(1,001,514)

1,652,366
9,594,034
(59,542,093)
251,911
112,018
(190,767)
569,264

2,143,914
4,647,992
(26,295,754)
324,608
(321,042)
(135,547)
(991,415)

สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ทรัพย์สินรอการขาย
ลูกหนีอ้ ื่น
รายได้ค้างรับอื่น
สินทรัพย์อื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ

2559

(พันบาท)
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
สาหรังบการเงิ
บปีสงบการเงิ
ิ้นสุดนวัรวม
นนทีรวม
่ 31 ธันวาคม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สำ
�
หรั
บ
ปี
ส
น
้
ิ
สุ
ด
วั
น
ที
่
31
ธันธัวาคม
หมายเหตุ
2560
2559
สาหรั
บปีสิ้นสุดวันที่ 31
นวาคม
หมายเหตุ
2560
2559

งบการเงิ
งบการเงินนเฉพาะธนาคาร
เฉพาะธนาคาร
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิ้นิ้นสุสุดดวัวันนทีที่่ 31
31 ธัธันนวาคม
วาคม

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

หนีส้ ินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนีส้ ินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงิหนีนส้ รับินฝาก
เงินรับฝาก
เงินรับฝาก างธนาคารและตลาดเงิน
รายการระหว่
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
รายการระหว่
น
หนี
ส้ ินจ่ายคืนาเมืงธนาคารและตลาดเงิ
อ่ ทวงถาม
หนีส้ ินจ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม
หนีส้ ินทางการเงิ
จ่ายคืนเมือ่ นทวงถาม
ทีก่ าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
หนีส้ ินทางการเงินทีก่ าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
หนีส้ ินทางการเงิ
นทีก่ าหนดให้
แสดงด้้นวยมูลค่ายุตธิ รรม
ตราสารหนี
ท้ อี่ อกและเงิ
นกู้ยืมระยะสั
ตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกู้ยืมระยะสั้น
ตราสารหนีท้ อี่ อกและเงิ
นกู้ยืมระยะสั
้น พย์ด้อยคุณภาพ
ประมาณการหนี
ส้ ินจากการโอนสิ
นทรั
ประมาณการหนีส้ ินจากการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
จากการโอนสิของพนั
นทรัพกย์งาน
ด้อยคุณภาพ
ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์
ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนีส้ ินอืผลประโยชน์
่น
ข
องพนั
ก
งาน
ประมาณการหนีส้ ินอื่น
เจ้
าหนีอ้ ื่น
ประมาณการหนี
ส้ ินอื่น
เจ้าหนีอ้ ื่น
ค่เจ้าใช้หนีจ่าอ้ ยค้
างจ่ายอื่น
น
่
ื
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
รายได้
อตัาดงจ่
บัญชี ่น
ค่รายได้
าใช้จ่ารรยค้
อตัดบัญายอื
ชี
หนี
ส
้
น
ิ
อื
น
่
รายได้
หนีส้ ินอืรอตั
่น ดบัญชี
เงินส้ สดสุ
(ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
หนี
ินอื่นททธิธิไได้ด้มมาจาก
เงินสดสุ
าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
สดจากกิจย้ กรรมลงทุน
เงิกระแสเงิ
นสดรับนจากดอกเบี

เงินสดรับจากดอกเบีย้
เงินสดรับจากดอกเบี
ย้
จากเงินปันผล
เงินสดรับจากเงินปันผล
สดรับายในการซื
จากเงินปัน้อผล
เงินสดจ่
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
สดจ่บายในการซื
เงินลงทุ
่อขาย
เงินสดรั
จากการจ้อาหน่
ายเงินเผื
ลงทุ
นเผื่อขาย
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
สดรับายในการซื
จากการจ้อาหน่
ายเงินในตราสารหนี
ลงทุนเผื่อขายท้ จี่ ะถือจนครบกาหนด
เงินสดจ่
เงินลงทุ
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบกาหนด
เงินสดจ่
า
ยในการซื
้
อ
เงิ
น
ลงทุ
น
ในตราสารหนี
จี่ ะถือจนครบก
สดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนีท้ จี่ ะถือท้จนครบก
าหนด าหนด
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบกาหนด
จากการไถ่าหน่
ถอนตราสารหนี
เงินสดรับจากการจ
ายเงินลงทุนทัท้ ว่ จี่ ไปะถือจนครบกาหนด
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนทัว่ ไป
สดรับายในการซื
จากการจ้อาหน่
ายเงินในบริ
ลงทุนษทัทั ว่ ย่ไปอย
เงินสดจ่
เงินลงทุ
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินสดจ่ายในการซื้อเงิอาคารและอุ
นลงทุนในบริ
ษทั ย่อย
ปกรณ์
เงินสดจ่ายในการซื้ออาคารและอุปกรณ์
ยในการซื
เงินสดจ่ายเพื
่อสิทธิ้อกอาคารและอุ
ารเช่า ปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิการเช่า
ยเพื่อสิทธิ้อกสิารเช่
เงินสดจ่ายในการซื
นทรัาพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สดจ่บายในการซื
สินทรั
พย์ไม่มตี วั ตนปกรณ์
เงินสดรั
จากการจ้อาหน่
ายอาคารและอุ
เงินสดรับจากการจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดรั
บ
จากการจ
าหน่
า
ยอาคารและอุ
ปกรณ์น
สดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุ
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงิกระแสเงิ
นสดจ่านยช
าระคืนตราสารหนี
ท้ อี่ อกและเงิ
สดจากกิ
จกรรมจัดหาเงิ
น นกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายชาระคืนตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายดอกเบี
ตราสารหนีท้ ท้ อี่ อี่ อกและเงิ
อกและเงินกู้ยืมระยะยาว
าระคืนยย้้ ตราสารหนี
เงินสดจ่ายช
ยดอกเบี
ตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินนกูกู้ย้ยืมืมระยะยาว
ระยะยาว
เงินสดรั
บายดอกเบี
จากการออกจ
าหน่ายหุท้ อี่ ้นอกและเงิ
กู้และตราสารหนี
้
สดจ่
ย
้
ตราสารหนี
นกู้ยืมระยะยาว
เงินสดรับจากการออกจาหน่ายหุ้นกู้และตราสารหนี
้
เงินสดจ่
ายในการไถ่
ถอนตราสารหนี
ด้และตราสารหนี
้อยสิทธิ ้
สดรั
บ
จากการออกจ
าหน่
า
ยหุ
น
้
กู
เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนตราสารหนีด้ ้อยสิทธิ
ค่เงิานใช้สดจ่
จ่ายในการออกหุ
้นสามัญให้แก่พด้ นั้อกยสิงาน
ายในการไถ่ถอนตราสารหนี
ทธิ
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
ค่จ่ายเงิ
ใช้จน่าปัยในการออกหุ
ญให้แก่พนักงาน
นผลให้ผู้ถือหุ้น้นสามั
ของธนาคาร
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของธนาคาร
้นของธนาคาร
จ่ายเงินปันผลให้กผับู้ถส่ือวหุนได้
เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
จ่ายเงินปันผลให้กับส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
จ่เงิานยเงิ
นปัทนธิผลให้
กับส่ว(ใช้
นได้ไปใน)
เสียทีกิไ่ ม่จมกรรมจั
อี านาจควบคุ
สดสุ
ได้มาจาก
ดหาเงินม
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ทธิได้มาจาก (ใช้
ไปใน) กินจกรรมจั
ดหาเงิ
เงินสดสุ
ผลต่
างจากการแปลงค่
างบการเงิ
จากการด
าเนินงานในต่างประเทศ
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ
ผลต่
างจากการแปลงค่
่ มขึ้น (ลดลง) าสุงบการเงิ
ทธิ นจากการดาเนินงานในต่างประเทศ
เงินสดเพิ
เงินสดเพิ่ มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
สดเพิ
่
ม
ขึ
้
น
(ลดลง)
สุ
ทธิ
เงินสด
ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสด ณ
ณ วัวันนทีที่ ่131มกราคม
ธันวาคม
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงิปนระกอบงบการเงิ
และหมายเหตุประกอบงบการเงิ
หมายเหตุ
นเป็นส่วนหนึ่งนของงบการเงินนี้

2560

นบาท)
2559 (พั
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
งบการเงิ
งบการเงิ
เฉพาะธนาคาร
สาหรั
บปีสิ้นสุนนดเฉพาะธนาคาร
วันที่ 31 ธันวาคม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สำส�าหรั
หรั2560
บบปีปีสสิ้นิ้นสุสุดดวัวันนทีที่ ่ 31
31ธั2559
ธันนวาคม
วาคม
2560
2560

2559
2559

(พันบาท)

12,415,970
12,415,970
12,415,970
14,931,619
14,931,619
14,931,619
(367,264)
(367,264)
(367,264)(748,396)(748,396)
(748,396)
(1,317,048)
(1,317,048)
(1,317,048)
(144,042)
(144,042)
(19,171)
(144,042)
(19,171)
323,123
(19,171)
323,123
991,044
323,123
991,044
18,680,416
991,044
18,680,416
3,669,256
18,680,416
3,669,256
18,559,367
3,669,256
18,559,367
18,559,367

(46,067,357)
(46,067,357)
(46,067,357)
9,200,816
9,200,816
9,200,816
1,023,990
1,023,990
1,023,990
50,000
50,000
50,000
(33,216)
(33,216)
(33,216)(159,805)(159,805)
(19,922)
(159,805)
(19,922)
(224,296)
(19,922)
(224,296)
(255,614)
(224,296)
(255,614)
20,440
(255,614)
20,440
2,046,747
20,440
2,046,747
(36,203,665)
2,046,747
(36,203,665)
(36,203,665)

12,421,459
12,421,459
12,421,459
14,931,619
14,931,619
14,931,619
(367,264)
(367,264)
(367,264)(748,396)(748,396)
(748,396)
(1,317,048)
(1,317,048)
(1,317,048)
(144,042)
(144,042)
(19,171)
(144,042)
(19,171)
323,068
(19,171)
323,068
954,422
323,068
954,422
18,680,433
954,422
18,680,433
3,635,159
18,680,433
3,635,159
18,353,040
3,635,159
18,353,040
18,353,040

(46,029,753)
(46,029,753)
(46,029,753)
9,200,816
9,200,816
9,200,816
1,023,990
1,023,990
1,023,990
50,000
50,000
50,000
(33,216)
(33,216)
(33,216)(159,805)(159,805)
(19,922)
(159,805)
(19,922)
(224,226)
(19,922)
(224,226)
(265,733)
(224,226)
(265,733)
20,440
(265,733)
20,440
2,072,598
20,440
2,072,598
(36,383,702)
2,072,598
(36,383,702)
(36,383,702)

1,302,289
1,302,289
1,302,289
32,152
32,152
32,152
(50,780,623)
(50,780,623)
(50,780,623)
41,534,706
41,534,706
41,534,706
(3,984,166)
(3,984,166)
(3,984,166)
5,284,587
5,284,587
5,284,587
121,450
121,450
121,450
(258,212)
(258,212)
(258,212)
(1,019,780)
(1,019,780)
(1,019,780)
(1,783)
(1,783)
(1,783)
(761,356)
(761,356)
(761,356)
132,328
132,328
132,328
(8,398,408)
(8,398,408)
(8,398,408)

1,504,327
1,504,327
1,504,327
61,959
61,959
61,959
(42,935,441)
(42,935,441)
(42,935,441)
59,229,689
59,229,689
59,229,689
(8,058,245)
(8,058,245)
(8,058,245)
21,630,315
21,630,315
21,630,315
124,750
124,750
124,750(1,344,188)(1,344,188)
(1,344,188)
(2,052)
(2,052)
(2,052)
(976,048)
(976,048)
(976,048)
415,086
415,086
415,086
29,650,152
29,650,152
29,650,152

1,302,147
1,302,147
1,302,147
157,627
157,627
157,627
(43,030,197)
(43,030,197)
(43,030,197)
33,840,606
33,840,606
33,840,606
(3,984,166)
(3,984,166)
(3,984,166)
5,284,587
5,284,587
5,284,587
121,450
121,450
121,450
(258,212)
(258,212)
(258,212)
(1,011,959)
(1,011,959)
(1,011,959)
(1,783)
(1,783)
(1,783)
(760,180)
(760,180)
(760,180)
130,751
130,751
130,751
(8,209,329)
(8,209,329)
(8,209,329)

1,502,854
1,502,854
1,502,854
61,959
61,959
61,959
(36,782,235)
(36,782,235)
(36,782,235)
53,243,451
53,243,451
53,243,451
(8,058,245)
(8,058,245)
(8,058,245)
21,630,315
21,630,315
21,630,315
124,750
124,750
124,750(1,328,070)(1,328,070)
(1,328,070)
(2,052)
(2,052)
(2,052)
(974,757)
(974,757)
(974,757)
411,924
411,924
411,924
29,829,894
29,829,894
29,829,894

(12,465)
(12,465)
(1,195,744)
(12,465)
(1,195,744)
5,430,000
(1,195,744)
5,430,000
(10,350,000)
5,430,000
(10,350,000)
(512)
(10,350,000)
(512)
(512)
(2,622,968)
(2,622,968)
(2,622,968)
(17,925)
(17,925)
(17,925)
(8,769,614)
(8,769,614)
(8,769,614)
(50,517)
(50,517)
(50,517)
1,340,828
1,340,828
1,340,828
16,530,908
16,530,908
16,530,908
17,871,736
17,871,736
17,871,736

(773,589)
(773,589)
(1,345,830)
(773,589)
(1,345,830)
10,542,300
(1,345,830)
10,542,300
10,542,300-(541)(541)
(541)
(2,628,305)
(2,628,305)
(2,628,305)5,794,0355,794,035
5,794,035
(16)
(16)
(16)
(759,494)
(759,494)
(759,494)
17,290,402
17,290,402
17,290,402
16,530,908
16,530,908
16,530,908

(12,465)
(12,465)
(1,195,744)
(12,465)
(1,195,744)
5,430,000
(1,195,744)
5,430,000
(10,350,000)
5,430,000
(10,350,000)
(512)
(10,350,000)
(512)
(512)
(2,622,968)
(2,622,968)
(2,622,968)(8,751,689)(8,751,689)
(8,751,689)
(50,517)
(50,517)
(50,517)
1,341,505
1,341,505
1,341,505
16,530,044
16,530,044
16,530,044
17,871,549
17,871,549
17,871,549

(773,589)
(773,589)
(1,345,830)
(773,589)
(1,345,830)
10,542,300
(1,345,830)
10,542,300
10,542,300-(541)(541)
(541)
(2,628,305)
(2,628,305)
(2,628,305)5,794,0355,794,035
5,794,035
(16)
(16)
(16)
(759,789)
(759,789)
(759,789)
17,289,833
17,289,833
17,289,833
16,530,044
16,530,044
16,530,044

149
149
149
149

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
ธนาคารทหารไทย
จำ�กัด (มหาชน) และบริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
น ษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หมายเหตุ

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

(พันบาท)
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด
รายการทีม่ ใิ ช่เงินสด:
การออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงจากการวัดมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
และการโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาไปยังกาไรสะสม
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ
ทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้นจากการรับชาระหนี้
โอนทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์เป็นทรัพย์สินรอการขาย
กลับรายการประมาณการหนีส้ ินจากการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
สุทธิจากการตัดจาหน่ายตัว๋ สัญญาใช้เงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
1

84,901
102,943

144,743
(172,872)

84,901
103,051

144,743
(133,303)

(191,255)

1,954,701

(191,255)

1,954,701

192,772
(50,517)
549,716
220,172

89,069
(16)
335,098
317,412

189,900
(50,517)
549,716
220,172

91,464
(16)
335,098
317,412

337,668

4,341,000

337,668

4,341,000

ข้อมูลทั่วไป
ธนาคารทหารไทย จากั ด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็ นนิ ติ บุ ค คลที่ จัด ตั้ งขึ้นในประเทศไทย และมี ที่ อยู่ จดทะเบี ย นตั้ งอยู่เลขที่ 3000
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ธนาคารจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2526
ธนาคารประกอบธุ ร กิ จ การธนาคารพาณิ ชย์ บริษั ท ย่ อ ยทั้ งหมดจั ด ตั้ งเป็ น บริ ษั ท จ ากั ด ตามกฎหมาย ไทยและประกอบกิ จ การ
ในประเทศไทย โดยดาเนินธุรกิจหลักในการให้บริการด้านการบริหารสินทรัพย์และการจัดการกองทุน รายละเอียดของบริษัทย่อยของ
ธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12

2

เกณฑ์การจัดทางบการเงิน

(ก)

เกณฑ์การถือปฏิบตั ิ
งบการเงินนี้จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญ ชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญ ชีฯ
(“สภาวิ ชาชี พ บั ญ ชี ”) กฎระเบี ย บและประกาศคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรัพ ย์ และตลาดหลั กทรัพย์ที่ เกี่ ยวข้อง และแสดงรายการ
ตามข้ อก าหนดในประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทยที่ สนส. 21/2558 ลงวั น ที่ 4 ธั น วาคม 2558 เรื่อ ง การจั ด ท าและการประกาศ
งบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติดั งกล่าวไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสาคัญต่อนโยบายการบัญชี วิธีการคานวณ และผลการดาเนินงานหรือฐานะการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่งมีผ ลบังคับสาหรับรอบระยะเวลาบัญ ชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการ
นามาใช้สาหรับการจัดทางบการเงินนี้ ธนาคารและบริษัทย่อยได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่เหล่านี้ ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มี
สาระสาคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ

(ข)

เกณฑ์การวัดมูลค่า
งบการเงินนี้จัดทาขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินต่อไปนี้วัดมูลค่า
ด้วยราคายุติธรรม
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อค้า
เงินลงทุนเพื่อค้า และเผื่อขาย
หนี้สินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
ที่ดิน และอาคาร
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(ค)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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สกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีนี้ใช้วิธีปรับปรุงย้อนหลังสาหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารทุกงวดบัญชี โดยมี
ผลกระทบดังนี้

งบการเงินนี้จัดทาและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย ข้อมูลทางการเงิน
ทั้งหมดมีการปัดเศษเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท และในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักล้านบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็น
อย่างอื่น

(ง)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม
1 มกราคม
2559
2559

การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการ

(ล้านบาท)

ในการจัดทางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติฐาน
หลายประการ ซึ่งมีผ ลกระทบต่อการกาหนดนโยบายการบัญ ชีและการรายงานจานวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพ ย์ หนี้สิน รายได้ และ
ค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้

งบแสดงฐานะการเงิน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในเดือนมิถุนายน 2560
เงินลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ลูกหนี้อื่นสุทธิลดลง
เจ้าหนี้อื่นลดลง
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในเดือนกันยายน 2560
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ลดลง
ภาระของลูกค้าจากการรับรองลดลง
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ลดลง
ภาระของธนาคารจากการรับรองลดลง

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึก
โดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป
ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการที่สาคัญประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15
3

ตราสารอนุพันธ์
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(580)
(5,425)
(6,005)

(13,115)
(5)
(13,115)
(5)

(11,945)
(11)
(11,945)
(11)

ธนาคารไม่ได้แสดงงบแสดงฐานะการเงินต้นงวดของปีที่นามาเปรียบเทียบล่าสุด ทั้งนี้การลดลงของสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 2 ของยอดรวมสินทรัพย์ ซึ่งฝ่ายบริหาร
พิจารณาแล้วว่าไม่มีสาระสาคัญ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ในเดือนมิถุนายน 2560 ธนาคารได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายการซื้อและขายเงินลงทุนในตราสารหนี้จาก
วันที่เกิดรายการ (Trade date) เป็นวันที่ชาระราคา (Settlement date) เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการบริหารจัดการ
ในเดือนกันยายน 2560 ธนาคารได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญ ชีเกี่ยวกับการรับรู้รายการ “สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ ” และ
“ภาระของลูก ค้าจากการรับรอง” ที่ แสดงเป็น ส่ว นหนึ่ งของสิน ทรัพ ย์ และ “ภาระในการส่ง คืนหลักทรัพ ย์ ” และ “ภาระของธนาคาร
จากการรับรอง” ซึ่งแสดงเป็ นส่วนหนึ่ง ของหนี้สิน โดยธนาคารไม่ต้องแสดงรายการดังกล่าวในงบแสดงฐานะการเงิน และเปิดเผย
รายการด้านหนี้สินเป็นภาระผูกพันในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35 ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

869
(11,433)
(10,564)

นอกจากนี้ ในเดือนมิถุนายน 2560 ธนาคารได้เปลี่ยนแปลงวิธีการคานวณต้นทุนของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จาหน่ายไปและที่ยังถือ
อยู่จากวิธีเข้าก่อน-ออกก่ อน (First-in, First-out) ไปเป็ นวิธีถัว เฉลี่ย ถ่ว งน้ าหนัก เพื่ อวัต ถุประสงค์ด้านการบริห ารจัด การ ทั้งนี้
ธนาคารไม่ได้ปรับปรุงย้อนหลังงบการเงินของปีก่อนที่นามาเปรียบเทียบเนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวฝ่ายบริหาร
พิจารณาแล้วว่าไม่มีสาระสาคัญ

4

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
นโยบายการบัญชีที่นาเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่าเสมอสาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน ยกเว้นการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 3

(ก)

เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มธนาคาร”)

การรวมธุรกิจ
ธนาคารบันทึกบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อเมื่อการควบคุมถูกโอนไปยังธนาคารและบริษัทย่อย ยกเว้นในกรณีที่เป็นการรวม
ธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

19
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
การตัดรายการในงบการเงินรวม

การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อธนาคารเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้
อานาจเหนือกิจการนั้น ทาให้เกิดผลกระทบต่อจานวนเงินผลตอบแทนของธนาคาร วันที่ซื้อกิจการคือวันที่อานาจในการควบคุมนั้น
ได้ถูกโอนไปยังผู้ซื้อ การกาหนดวันที่ซื้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอานาจควบคุมจาก่าายหนึ่งไปยังอีก่าายหนึ่งต้องใช้
ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
ค่าความนิยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อโดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งรวมถึงการรับรู้จานวนส่วนได้เสียที่ไม่มี
อานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อหักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ
กาไรจากการซื้อในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู้ในกาไรหรือขาดทุนทันที

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่มธนาคารที่เป็นสาระสาคัญ รวมถึงรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็น
ผลมาจากรายการระหว่างกิจการภายในกลุ่มธนาคาร ถูกตัดรายการในการจัดทางบการเงินรวม

(ข)

เงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

สิ่งตอบแทนที่ โอนให้ต้ องวัดด้ วยมูลค่ายุติ ธรรมของสิน ทรัพย์ ที่โอนไป หนี้ สินที่ธนาคารก่อขึ้นเพื่ อจ่ายชาระให้แก่ เจ้าของเดิมและ
ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยธนาคาร ทั้งนี้สิ่งตอบแทนที่โอนให้ยังรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

รายการบัญ ชีที่ เป็ นเงิน ตราต่ างประเทศแปลงค่ าเป็น สกุ ลเงินที่ ใช้ในการดาเนิ นงานของแต่ ละบริษั ทในกลุ่ม ธนาคาร โดยใช้อัต รา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทที่ถูกซื้อที่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้ เป็นหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์
ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนอ้างอิงตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่รายงาน

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของธนาคารที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และ
ค่าที่ปรึกษาอื่น ๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็น
สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

บริษัทย่อย

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นกาไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น แต่ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
ที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าของตราสารทุนที่ถือไว้เผื่อขายจะรับรู้เข้ากาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคาร การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อธนาคารเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปร
จากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้น และมีความสามารถในการใช้อานาจเหนือกิจการนั้นทาให้เ กิดผลกระทบต่อจานวนเงินผลตอบแทน
ของธนาคาร งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

หน่วยงานในต่างประเทศ
สินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน

งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาคัญเช่นเดียวกันกับของธนาคาร
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา ณ วันที่เกิดรายการ

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
งบการเงิ น ของสาขาต่ า งประเทศของธนาคารแปลงค่ า เป็ น เงิ น บาทด้ ว ยอั ต ราแลกเปลี่ ย นอ้ า งอิ ง ตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ณ วันที่รายงาน ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าบันทึกไว้ในส่วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จนกว่าจะมีการเลิกกิจการของสาขา ยกเว้นสาขาหมู่เกาะเคย์แมนรับรู้ผลกาไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินของสาขา
ดังกล่าวในส่วนของกาไรหรือขาดทุน

ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ธนาคารวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของธนาคารที่ไม่ทาให้ธนาคารสูญเสียอานาจการควบคุมจะบันทึกบัญชีโดยถือเป็นรายการ
ในส่วนของเจ้าของ

(ค)

เงินสด

การสูญเสียการควบคุม
เงินสด หมายถึงเงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บ
เมื่อธนาคารสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย ธนาคารตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้เสียที่ไม่มี
อานาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น กาไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสี ยอานาจ
ควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
สูญเสียอานาจควบคุม
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(ง)

หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน/หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

ตราสารหนี้รวมสิทธิที่จะได้รับชาระราคาโอนด้วยตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทโอนเปลี่ยนมือไม่ ได้และอาวัลโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนฟื้นฟูฯ”) ที่ได้รับจากการทาสัญญาโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้แก่บรรษัทบริหารสินทรัพย์
ไทย (“บสท.”) ซึ่งธนาคารและบริษัทย่อยตั้งใจและสามารถถือจนครบกาหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด เงินลงทุนที่
จะถือจนครบกาหนดแสดงในราคาทุนตัดจาหน่ายหักค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อมากับมูลค่าไถ่ถอน
ของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุคงเหลือของตราสารหนี้

ธนาคารมีการทาสัญ ญาซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญ ญาขายคืนหรือมีการทาสัญ ญาขายหลักทรัพย์โดยมีสัญ ญา ซื้อ คืน โดยมีก าร
กาหนดวัน และราคาที่แน่นอนในอนาคต จานวนเงินที่จ่ายสาหรับ หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในอนาคตแสดงเป็นสินทรัพย์
ในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้บัญชี “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (ด้า นสิน ทรัพ ย์) ” หรือ “เงิน ให้สิน เชื่อ แก่ลูก หนี้ ”
ขึ้นอยู่กับ ประเภทของคู่ค้า โดยหลักทรัพย์ภายใต้สัญญาขายคืนดังกล่าวถือเป็นหลักประกัน ในขณะที่หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญา
ซื้อคืนในอนาคตแสดงเป็นหนี้สิน ในงบแสดงฐานะการเงิน ภายใต้บัญ ชี “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้านหนี้สิน)” หรือ
“ตราสารหนี้ ที่ อ อกและเงิน กู้ ยื ม สุ ท ธิ ” ขึ้ น อยู่ กั บ ประเภทของคู่ ค้ า ด้ว ยจ านวนเงิน ที ่ไ ด้รับ มาจากการขายหลัก ทรัพ ย์ด ัง กล่า ว
โดยหลักทรัพย์ภายใต้สัญญาซือ้ คืนถือเป็นหลักประกัน

ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจถือไว้จนครบกาหนด
จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู้มูลค่าในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใ ช่
ผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ าและผลต่ างจากสกุ ลเงินตราต่ างประเทศของรายการที่ เป็ น ตัว เงิน บัน ทึก โดยตรงในส่ ว นของเจ้าของ
ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน

ผลต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขายจะถูกรับรู้ต ามระยะเวลาของรายการซึ่งแสดงรวมอยู่ในรายได้ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
แล้วแต่กรณี

(จ)

เงินลงทุนใน (ก) ตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด (ข) เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มีเงื่อนไขการจ่ ายผลตอบแทนใน
ลักษณะเดียวกันกับตราสารหนี้ (ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้หรือ (ง) เงินลงทุนในกองทุนรวมที่ไม่ได้
ถือเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่ว ม จัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไปและแสดงมูลค่าในราคาทุนหักค่าเผื่อขาดทุนจากการ
ด้อยค่า (ถ้ามี)

เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย

การรับรู้รายการ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงมูลค่า ด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาไรหรือขาดทุน

รายการซื้อขายเงินลงทุนในตราสารหนี้บันทึก ณ วันที่ชาระราคา (Settlement date)
รายการซื้อขายเงินลงทุนในตราสารทุนบันทึก ณ วันที่เกิดรายการ (Trade date)

ในกรณีที่ธนาคารและบริษัทย่อยได้หุ้นมาจากการปรับโครงสร้างหนี้ถึงแม้ว่าการได้มาดังกล่าวจะทาให้ธนาคารและบริษัทย่อยถือหุ้น
เกินกว่าอัตราร้อยละ 50 หรืออัตราร้อยละ 20 ของทุนชาระแล้วของบริษัทดังกล่าว ธนาคารและบริษัทย่อยจะไม่ถือเงินลงทุนดังกล่าว
เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามลาดับ เนื่องจากธนาคารและบริษัทย่อยมีค วามตั้ง ใจที่จะถือเงินลงทุนดังกล่าวเป็นการ
ชั่ว คราว และจะจัด ประเภทเงิน ลงทุน ดัง กล่ า วเป็น เงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า
(ถ้ามี)
ธนาคารและบริษัทย่อยไม่ถือว่าการลงทุนในกองทุนรวมที่มีสัดส่วนการลงทุนเกินกว่าอัตราร้อยละ 50 หรืออัตราร้อยละ 20 ของหน่วยที่
ออกจาหน่ายแล้วของกองทุนดังกล่าว เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ตามลาดับ เนื่องจากธนาคารและบริษัทย่อยไม่มีอานาจ
ควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกาหนดนโยบายการเงินและการดาเนินงานของกองทุนรวมดังกล่าวซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการที่เป็นอิสระ
ของผู้จัดการกองทุนตามรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม และอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจะจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงมูลค่าด้วยราคาทุนสุทธิหักค่าเผื่อขาดทุน
จากการด้อยค่า (ถ้ามี)

การจาหน่ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจานวนเงินสุ ทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกาไรหรือขาดทุนสะสมจากการ
ตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของเจ้าของ จะถูกบันทึกในกาไรหรือขาดทุน
สาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน การคานวณต้นทุนของเงินลงทุนที่จาหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถือ อยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้าหนัก

(ฉ)

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้แสดงด้วยเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ยกเว้นเงินเบิกเกินบัญชีแสดงด้วยยอดเงินต้นรวมดอกเบี้ยค้างรับ) ส่วนลด
ของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่หักไว้ล่วงหน้าที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้แสดงเป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อค้าและแสดง
ในมูลค่ายุติธรรม กาไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในกาไรหรือขาดทุน

157

156

156

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(ช)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธุรกรรมการรับซื้อตั๋วเงิน ธุรกรรมสินเชื่อเพื่อการค้าและธุรกรรมแฟ็กเตอริ่ง
ธนาคารจัดประเภทธุรกรรมการรับซื้อตั๋วเงิน ธุรกรรมสินเชื่อเพื่อการค้า (Trade finance) โดยการรับซื้อ ซื้อลดหรือรับ ช่วงซื้อลด
ตราสารภายใต้เล็ตเตอร์ออฟเครดิต และธุรกรรมแฟ็กเตอริ่ง เป็นสินทรัพย์โดยพิจารณาจากประเภทธุรกิจของคู่สัญญาที่ธนาคาร
มีสิทธิไล่เบี้ยตามกฎหมาย กรณีที่มีสถาบันการเงินอื่นรับรอง อาวัล หรือค้าประกันจะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ภายใต้บัญชี “รายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (ด้านสินทรัพย์) ” และกรณี ที่ไม่มีสถาบันการเงินอื่นรับรอง อาวัล หรือค้าประกันจะจัดประเภทเป็น
สินทรัพย์ภายใต้บัญชี “เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้” หรือ “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (ด้านสินทรัพย์) ” ขึ้นอยู่กับประเภท
ธุรกิจของคู่สัญญา

การคานวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากลูกหนี้ สาหรับสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ที่ธนาคารเข้า
ทาสัญญาก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557 ธนาคารใช้อัตราดอกเบี้ยตลาด ณ วันที่มีการปรับโครงสร้างหนี้เป็นอัตราคิดลด และสาหรับ
สัญ ญาปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ธนาคารใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามสัญญาเดิมเป็นอัตราคิดลด ยกเว้น
ลูกหนี้เอสเอ็มอีที่ธนาคารใช้อัตราดอกเบี้ยตลาดเป็นอัตราคิดลด

(ญ)

ทรัพ ย์สิ นรอการขายแสดงตามราคาทุน หรือมู ลค่ าสุ ทธิ ที่ ค าดว่าจะได้ รับแล้ว แต่ราคาใดจะต่ากว่า ขาดทุ น จากการด้ อยค่ ารับ รู้
เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาไรหรือขาดทุน กาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ายจะรับรู้ในส่วนของกาไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจาหน่าย

ธนาคารบันทึกผลต่างระหว่างจานวนเงินที่จ่ายและภาระหนี้ตามตั๋วเงินเป็นส่วนลดรับโดยจะแสดงเป็นรายการหักจาก “เงินให้สินเชื่อแก่
ลูกหนี้” หรือ “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (ด้านสินทรัพย์) ” แล้วแต่กรณีและจะทยอยรับรู้ส่วนลดรับดังกล่าวเป็นรายได้
ดอกเบี้ยด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามระยะเวลาในการรับซื้อลดหรือรับช่วงซื้อลด

(ซ)

ราคาทุน ของทรัพ ย์สินรอการขายกรณี ที่ได้มาจากการรับโอนชาระหนี้จากลูกหนี้ แสดงราคาทุนถือตามมูลค่ ายุติธรรมหั กด้ว ย
ประมาณการค่าใช้จ่ายทางตรงในการขาย แต่ไม่เกินกว่ามูลหนี้ต ามบัญ ชีบวกดอกเบี้ยที่ธนาคารและบริษัทย่อยมีสิทธิได้รับตาม
กฎหมายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี ราคาทุนของทรัพย์สินรอการขายกรณีที่ธนาคารและบริษัทย่อยเข้าซื้อจากการขายทอดตลาดของ
กรมบังคับคดี ได้แก่ราคาที่ธนาคารและบริษัทย่อยเข้าซื้อ บวกค่าใช้จ่ายในการรับโอนกรรมสิทธิ์ และหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่าย
ทางตรงในการขาย

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของ ธปท. ที่เกี่ยวข้อง โดยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่ อ
ประกอบด้วย (ก) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละขั้นต่าตามประกาศ ธปท. (ข) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส่วนที่เกินกว่าอัตราร้อยละ
ขั้นต่าตามประกาศ ธปท. เพื่อครอบคลุมความเสียหายซึ่งได้เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน และ (ค) สารองส่วนเพิ่มเพื่อให้เป็นไปตาม
แผนธุรกิจและการจัดการบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ ทั้งนี้การคานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะคิดคานวณจากยอดหนี้คงค้างตามบัญชี
หลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากลูกหนี้หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่ค าดว่าจะได้รับ
ในอนาคตจากการจาหน่ายหลักประกันซึ่งเป็นไปตามวิธีการของประกาศ ธปท.
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส่วนที่เกินกว่าอัตราร้อยละขั้นต่าตามประกาศ ธปท. เพื่อครอบคลุมความเสียหายซึ่งได้เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับ
รายงานพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ประเภทสินเชื่อ ส่วนสูญเสียในอดีต ความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ และประสบการณ์ของ
ฝ่ายบริหาร เป็นต้น และสารองส่วนเพิ่มพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความสามารถในการชาระหนี้ของลูกหนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้
จากหลักประกัน และแผนการบริหารจัดการหนี้ เป็นต้น
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่มถือเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ธนาคารและบริษัทย่อยตัดหนี้สูญกับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เมื่อธนาคารและบริษัทย่อยไม่สามารถเรียกหนี้คืนได้และหนี้สูญได้รับคืน (ส่วนของเงินต้น) จะบันทึกบัญชีเพิ่มค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(ฌ)
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การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

ทรัพย์สินรอการขาย

ธนาคารและบริษัทย่อยพิจารณามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของทรัพย์สินรอการขายเป็นรายหน่วย มูลค่าสุทธิที่จะได้รับได้แก่มูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับจากการจาหน่ายทรัพย์สินรอการขายหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ขายอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินแต่ละหน่วยและปรับลดลงในอัตราที่แตกต่างกันโดยพิจารณาจากคุณภาพทรัพย์สิน (ทาเล
ที่ตั้ง สาธารณูปโภค และศักยภาพในการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน) ระยะเวลาถือครอง ข้อมูลการขายทรัพย์สินรอการขายในอดีต
และความต้องการของตลาด

(ฎ)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่หักค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) อาคารแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่หักค่าเสื่อมราคาสะสม
และค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) อุปกรณ์แสดงมูลค่ าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า
(ถ้ามี)
ธนาคารและบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในราคาทุน ณ วันที่ได้ สินทรัพย์มา ราคาทุนรวมถึงต้นทุน
ทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ที่เป็ นระบบปฏิบัติงานหลักของอุปกรณ์ถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน
อุปกรณ์

ธนาคารและบริษัทย่อยจะบันทึกสินทรัพย์ที่รับโอนมาจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ แต่ไม่สูง
กว่ ามูล หนี้ ต ามบั ญ ชี บ วกดอกเบี้ ย ที่ ธนาคารและบริษั ท ย่ อยมี สิ ทธิ ได้ รับตามกฎหมายที่ ยั งไม่ ได้ บั นทึ ก บั ญ ชี ในกรณี ที่ การปรั บ
โครงสร้างหนี้ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชาระหนี้ จะมีการคานวณหามูลค่าปัจจุ บันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต
จากลูกหนี้โดยใช้อัต ราคิด ลด ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่ค าดว่าจะได้รับในอนาคตและมู ลค่าตามบัญ ชีของเงิน
ให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับจะถูกบันทึกเป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
หลังจากนั้นธนาคารและบริษัทย่อยจะทบทวนค่าเผื่อการปรับมูลค่าดังกล่าวโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่
คาดว่าจะได้รับตามระยะเวลาที่เหลืออยู่

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มี
นัยสาคัญแยกต่างหากจากกัน
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ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ว นประกอบจะรับรู้เป็ นส่วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญ ชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีค วาม
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ธนาคารและบริษัทย่อยจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของ
รายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจาหน่ายตามมูล ค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบารุงที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจาจะรับรู้ในกาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หลังจากนั้นธนาคารได้จัดให้มีการประเมินราคาของที่ดินและอาคารอย่า งสม่าเสมอโดยผู้ประเมินราคาอิส ระและบัน ทึก สิน ทรัพ ย์
ดังกล่าวในราคาที่ตี ใหม่ (ราคาที่ตีใหม่ หมายถึง มูลค่ายุติธรรมประเมินขึ้นโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดสาหรับ
สินทรัพย์ประเภทที่ดิน และเกณฑ์ราคาต้นทุนเปลี่ยนแทนหลังหักค่าเสื่อมราคาสาหรับสินทรัพย์ประเภทอาคาร) เพื่อมิให้ราคาตาม
บัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสาคัญ

(ฏ)

ธนาคารบันทึกส่วนเกิน/ส่วนต่าซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
(1)

(2)

ธนาคารและบริษั ทย่ อยตั ดรายการที่ ดิ น อาคาร และอุ ปกรณ์ ออกจากบั ญ ชี เมื่ อจาหน่ ายสิ นทรัพย์ หรือคาดว่ าจะไม่ ได้ รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์ (ผลต่างระหว่าง
สิ่งตอบแทนสุ ทธิที่ ได้ รับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ กับมูลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์ นั้น) จะรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน เมื่ อธนาคารและ
บริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

ธนาคารบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้จานวนสะสมใน
บัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ” ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมี
การตีราคาลดลงและธนาคารได้รับรู้ราคาที่ลดลงเป็นค่าใช้จ่ายในกาไรหรือขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้จะถูก
รับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจานวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายปีก่อนแล้ว

สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า โดยธนาคารและบริ ษัทย่อยแสดงเป็นส่วนหนึ่ง
ของรายการ “สินทรัพย์อื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน ค่าตัดจาหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า

(ฐ)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือราคาที่ตีใหม่โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย์ (ยกเว้นค่าเสื่อมราคาสาหรับสาขาต่างประเทศคานวณในอัตราตามกฎหมายของประเทศนั้นซึ่งกาหนดใน
อัตราร้อยละ 20 ต่อปี หรืออายุการใช้งานโดยประมาณ 5 ปี) ดังต่อไปนี้

สัญญาเช่าดาเนินงาน
การเช่าซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาเนินงาน

ธนาคารรับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในกาไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคย
มีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ” อยู่ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของ
เจ้ าของ ส่ ว นที่ ล ดลงจากการตี ราคาใหม่ จ ะถู ก รับ รู้ในก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็จ อื่ น ในจานวนที่ ไม่ เกิ น ยอดคงเหลือ ของบั ญ ชี
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ” และจะรับรู้ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ที่เกินกว่ายอดคงเหลือของบัญชี “ส่วนเกิน
ทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในกาไรหรือขาดทุน

การเช่าซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนส่ว นใหญ่ จากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่าเป็นของธนาคารและบริษัทย่อยจัดประเภทเป็น
สัญญาเช่าการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ได้มาโดยทาสัญ ญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่า
ปัจจุบันของจานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ายตามสัญ ญาเช่าแล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการ
ด้อยค่า ค่าเช่าที่ชาระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหนี้สินตามสัญญา เพื่อทาให้อัตราดอกเบี้ยแต่ล ะ
งวดเป็นอัตราคงที่สาหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกาไรหรือขาดทุน

สิทธิการเช่า

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงานบันทึกในกาไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนามารวมคานวณจานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่ค งเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยัน
การปรับค่าเช่า

(ฑ)

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
ค่าความนิยม
ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการของบริษัทย่อยรับรู้ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยม ได้อธิบายใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 4 (ก) ภายหลังจากการรับรู้เริ่มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุ นหักค่าเผื่อขาดทุนจาก
การด้อยค่า

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ๆ
อาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณ์

ตามการประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ (เฉลี่ย 50 ปี)
6 ปี
3 - 10 ปี

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ๆ ที่ธนาคารและบริษัทย่อยซื้อมาและมีอายุการใช้งานจากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผื่อ
ขาดทุนจากการด้อยค่า

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาไรหรือขาดทุน ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสาหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง และงานระหว่าง
ติดตั้ง วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์จะทยอยตัดจาหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์นั้น
และบันทึกโอนไปยังกาไรสะสมโดยตรง และเมื่อใดที่ธนาคารและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์ที่มีการตีราคาเพิ่ม ส่วนเกินทุนจากการ
ตีราคาสินทรัพย์ที่คงเหลืออยู่ ณ วันตัดรายการจะถูกโอนไปยังกาไรสะสมโดยตรง

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถ
ระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในรับรู้ในกาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าตัดจาหน่าย
ค่าตัดจาหน่ายคานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

160

160

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

161

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

161

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจาหน่ายรับรู้ในกาไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่ว นใหญ่ จะสะท้อนรูปแบบที่ค าดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรั พย์ไม่มีตัวตนซึ่งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ่มตัดจาหน่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สาหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดง
ได้ดังนี้
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

เฉลี่ย

5 ปี

วิธีการตัดจาหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม

(ฒ)

การด้อยค่า
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณี
ที่มีข้อบ่งชี้จะทาการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญ ชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญ ชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่า
มูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกาไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการลดลงในมูล ค่ ายุติธรรมของสินทรัพ ย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งได้ บันทึกโดยตรงในส่วนของเจ้าของ และมีค วามชัดเจนว่า
สินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของเจ้าของจะถูกบันทึกในกาไรหรือขาดทุนโดยไม่ต้องปรับกับยอด
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บัน ทึกในกาไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบัน
ของสินทรัพย์หักค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น ๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในกาไรหรือขาดทุน

การคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนกว่าจะครบกาหนดที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย คานวณโดยการหามูลค่า
ปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามสัญญาเดิม
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินสาหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย คานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับคานวณขึ้นตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4 (ฉ)
ถึง (ฌ)
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะ
ได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคานึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อ าจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน
ซึ่ง แปรไปตามเวลาและความเสี่ย งที่ มีต่ อสิ นทรัพ ย์ สาหรับสิ นทรัพ ย์ที่ ไม่ ก่อ ให้เกิด กระแสเงินสดรับโดยอิส ระจากสิน ทรัพ ย์ อื่น จะ
พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพิ่มขึ้น
นั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่บันทึกโดยวิธีร าคาทุนตัด
จาหน่ายและตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนทั่วไป และเงินลงทุนในบริษัทย่อย การกลับรายการจะถูกบันทึก
ในกาไรหรือขาดทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพ ย์ทางการเงิน
อื่น ๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่า
จะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูก
กลับรายการเพี ยงเท่าที่มูลค่าตามบั ญ ชีของสินทรัพ ย์ไม่ เกินกว่ามูลค่าตามบัญ ชีภายหลังหักค่ าเสื่อมราคาหรือค่าตัด จาหน่าย
เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

(ณ) ตราสารทางการเงินแบบผสม
ธนาคารบันทึกบัญชีหนี้สินทางการเงินที่มีลักษณะเป็นตราสารทางการเงิน แบบผสมโดยอ้างอิงประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งกาหนดให้ธนาคารปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 39 (IAS 39) ในส่วนที่เกี่ยวกับหนี้สินทางการเงิน โดยธนาคาร
สามารถเลือกจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใด
ข้อหนึ่ง ดังนี้
1. เพื่อลดความผันผวนในกาไรหรือขาดทุนที่เกิดจากวิธีการบัญชีที่ต่างกันระหว่างสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน หรือ
2. เพื่อการบริหารและประเมินผลงานกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงหรือ
กลยุทธ์การลงทุนซึ่งได้กาหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร หรือ
3. เป็นตราสารทางการเงินที่มีอนุพันธ์แฝง
มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม จะถูกคานวณจากแบบจาลองมูลค่าโดยใช้ข้อมูลตลาด
ที่หาได้จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมบันทึกรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในกาไรหรือขาดทุน
ทั้งนี้ หากธนาคารไม่เลือกจัดประเภทเป็น “หนี้สินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม” หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว
ข้างต้น ธนาคารจะจัดประเภทและบันทึกบัญชีหนี้สิน ที่เป็นตราสารทางการเงินแบบผสมตามแนวทางของมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 39 (IAS 39) เกี่ยวกับตราสารทางการเงินแบบผสม โดยพิจารณาตามเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้
1. ตราสารทางการเงินแบบผสมไม่ได้ถูกวัดค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในกาไรหรือขาดทุน
2. อนุพันธ์แฝงที่แยกออกมายังคงมีเงื่อนไขครบตามคานิยามของตราสารอนุพันธ์
3. ลักษณะเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ยงของตราสารทางการเงินหลักและอนุพันธ์แฝงไม่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หากเข้าเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อ ธนาคารจะบันทึกตราสารทางการเงินหลักในราคาทุนหรือราคาทุนตัดจาหน่าย และบันทึกแยกอนุพันธ์แฝงออกจาก
ตราสารทางการเงินหลักโดยวัด มูลค่าอนุพั นธ์แฝงด้ว ยมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้ ก ารเปลี่ยนแปลงในมูล ค่า ยุต ิธ รรมเป็น รายได้ห รือ
ค่าใช้จ่ายในกาไรหรือขาดทุน แต่หากไม่เข้าเงื่อนไขเพียงข้อ ใดข้อหนึ่ง ธนาคารจะบันทึกบัญชีตราสารทางการเงินแบบผสมดังกล่าวใน
ราคาทุนหรือราคาทุนตัดจาหน่าย

(ด)

กาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะ
รับรู้ในส่วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของกาไรสะสม
กาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นจะรับรู้ในส่วนของ
กาไรหรือขาดทุน

ตราสารอนุพันธ์

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า (Trading book) จะถูกบันทึกบัญชีเมื่อวันเริ่มแรกและภายหลังวันเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม กาไรหรือขาดทุน
จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในกาไรหรือขาดทุน

รายจ่ายสาหรับโครงการจ่ายโบนัสด้วยหุ้นสามัญสาหรับพนักงานธนาคาร (โครงการ) (TMB Performance Share Bonus Project)
รับรู้เมื่อได้รับบริการจากพนักงานแล้ว โดยธนาคารวัดมูลค่าของรายจ่ายโครงการโดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออก
ให้ ณ วันที่ให้สิทธิ (วันที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่พนักงาน)

ตราสารอนุ พั น ธ์เพื่ อ การบริห ารความเสี่ย ง (Banking book) ที่ มีลั ก ษณะของดอกเบี้ ย บั น ทึก ตามวิธีเกณฑ์ ค งค้า งเช่น เดี ย วกั บ
สินทรัพย์หรือหนี้สินที่ถูกป้องกันความเสี่ยง คือรับรู้รายได้ดอกเบี้ยหรือค่ าใช้จ่ายดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญา ส่วนรายการที่มี
ลักษณะของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะบันทึกบัญชีโดยแปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กาไร
หรือขาดทุ นที่ ยั งไม่ เกิ ดขึ้นจริงจากอั ตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่ างประเทศรับรู้ ในก าไรหรื อ ขาดทุ น และทยอยรั บรู้ผ ลต่ างระหว่ างอั ตรา
แลกเปลี่ยนตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันทาสัญญาทยอยรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตาม
อายุของสัญญา

(ต)

รายจ่ายโครงการรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกาไรหรือขาดทุนโดยในขณะเดียวกันบันทึกเป็นส่วนเพิ่มในรายการ “ทุนสารองอื่น - การจ่ายโดย
ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของเจ้าของ ตลอดระยะเวลาที่เงื่อนไขของระยะเวลาการให้บริการโดยพนักงานและเงื่อนไขเกี่ ยวกับผลงานที่
กาหนดไว้ในโครงการเป็นผลสาเร็จ ธนาคารรับรู้รายจ่ายโครงการสะสมทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจนถึงวันที่ได้รับสิทธิ โดย
รายจ่ายโครงการสะสมคานวณตามจานวนหุ้นสามัญที่คาดว่าจะได้รับสิทธิที่ประมาณการอย่างดีที่สุดโดยฝ่ายบริหารของธนาคาร
การเปลี่ยนแปลงของรายจ่ายโครงการสะสม ณ วันต้นปีและวันสิ้นปีบัญชีที่รายงาน รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหรือรายการโอนกลับค่าใช้จ่าย
ในส่วนของกาไรหรือขาดทุน

ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น

(ถ)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานเมื่อเกษียณอายุและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
โครงการสมทบเงิน
ธนาคาร บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่ธนาคารและ
บริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของธนาคารและบริษัทย่อย เงินที่
ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์
ธนาคารและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และผลประโยชน์อื่น (ถ้ามี) เป็น
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานเมื่อเกษียณอายุและภาระผูกพันจากการมอบของที่ระลึกให้แก่พนักงานเมื่อทางานครบตาม
ระยะเวลาที่กาหนดเป็นโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิ ดขึ้นใน
ปัจจุบันอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งสามารถประมาณจานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
แน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชาระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแส
เงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคานึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจานวนที่อาจประเมินได้ในตลาด
ปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนท าง
การเงิน

ประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากภาระผูกพันที่มีความเสี่ยงด้านเครดิต
ธนาคารตั้งประมาณการหนี้สินสาหรับลูกหนี้ที่มีภาระผูกพันทางการเงิน (off-balance sheet items) ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิต เช่น
การค้าประกันการกู้ยืม การอาวัล หรือภาระผูกพันที่สถาบันการเงินไม่สามารถยกเลิกได้ และสาหรับภาระตามหนังสือค้าประกันที่
ธนาคารถูกเรียกร้อง โดยอัตราการตั้งประมาณการหนี้สินสาหรับภาระผูกพันทางการเงิน (off-balance sheet items) ดังกล่าวใช้
หลักเกณฑ์เช่นเดียวกันกับการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4 (ซ)

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นได้ประเมินขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ทั้งนี้ ในการคานวณตาม
หลักคณิตศาสตร์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกั บข้อสมมติฐานต่าง ๆ ได้แก่ ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ (เช่น อัตราการลาออกของพนักงาน
อัตราการมรณะ เป็นต้น) และตัวแปรทางการเงิน (เช่น อัตราการขึ้นเงินเดือน และอัตราคิดลด เป็นต้น)
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(ท)

(น)

รายได้
รายได้ดอกเบี้ย
ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อโดยใช้เกณฑ์คงค้าง ยกเว้นเงินให้สินเชื่อที่ค้างชาระเกิน 3 เดือน หรือถูกจัด
ชั้นต่ากว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญตามข้อกาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย รายได้ดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อกลุ่มนี้จะถือเป็น
รายได้เมื่อได้รับชาระและธนาคารและบริษัทย่อยจะบันทึกบัญชียกเลิกรายได้ดอกเบี้ยค้างรับที่เคยรับรู้เป็นรายได้ไว้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้
ลูกหนี้ที่ได้มีการปรับโครงสร้างหนี้แล้วจะสามารถกลับมารับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างได้ เมื่อลูกหนี้เข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังต่อไปนี้
1. เป็นเงินให้สินเชื่อจัดชั้นปกติ
2. ไม่มียอดดอกเบี้ยคงค้างและส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนี้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับ ปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญ ชีรับรู้ในกาไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจหรือรายการที่รับรู้
โดยตรงในส่วนของเจ้าของหรือกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชาระหรือได้รับชาระ โดยคานวณจากกาไรหรือขาดทุนสาหรับปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้
อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อน ๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและ
จานวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้
ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อ
กาไรขาดทุนทางบัญ ชีหรือ ทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการ
ในอนาคตอันใกล้

ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้รับรู้เป็นรายได้ด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุการลงทุนในตราสารหนี้

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสาเร็จของ
งานและเงื่อนไขของสัญญา ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้าบันทึกเป็น “รายได้รอตัดบัญชี” ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะบันทึกรับรู้เป็น
รายได้เมื่อได้ให้บริการ ทั้งนี้ในกรณีที่ธนาคารและบริษัทย่อยมีการให้โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า อาทิ การให้คะแนนสะสมเพื่อแลกเป็น
สินค้าหรือบริการต่าง ๆ เป็นต้น ในการใช้บริการจากธนาคารและบริษัทย่อยในแต่ละคราวเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการ
จากธนาคารและบริษัทย่อยอยู่อย่างสม่าเสมอนั้น ธนาคารและบริษัทย่อยจะต้องปันส่วนสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการให้บริการดังกล่าว
ในแต่ล ะคราวด้ ว ยมู ลค่ ายุ ติธ รรมของคะแนนสะสม ซึ่งบั นทึ กเป็น “รายได้ รอตั ดบั ญ ชี ” ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะบั นทึ กรับ รู้
เป็นรายได้ในกาไรหรือขาดทุนเมื่อลูกค้ามาใช้สิทธิพิเศษดังกล่าว

เงินปันผลรับ
ธนาคารและบริษัทย่อยบันทึกเงินปันผลรับเป็นรายได้ในกาไรหรือขาดทุนในวันที่ธนาคารและบริษัทย่อยมีสิทธิได้รับเงินปันผล

(ธ)

ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่าย

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่ธนาคารและบริษัทย่อย
คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชาระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษี
ที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการกาหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ธนาคารและบริษัทย่อยต้องคานึงถึงผลกระทบของ
สถานะทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทาให้จานวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นและมีดอกเบี้ยที่ต้องชาระธนาคารและบริษัทย่อยเชื่อว่าได้ตั้งภาษี
เงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสาหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคตซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทาง
กฏหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐานและอาจจะเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสิ นใจเกี่ ยวกับเหตุการณ์ ในอนาคต ข้อมู ลใหม่ ๆ อาจจะทาให้ ธนาคารและบริษั ทย่อยเปลี่ยนการตั ดสิน ใจโดยขึ้น อยู่กับ ความ
เพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนา
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้ นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี
หน่วยงานเดียวกันสาหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สาหรั บหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาระ
หนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามเกณฑ์คงค้าง

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

สิน ทรัพ ย์ภาษี เงินได้ รอการตัด บัญ ชีจะบันทึ กต่อเมื่อมีค วามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ น อนว่ากาไรเพื่ อเสียภาษีในอนาคตจะมีจานวน
เพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงาน
และจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการตามเกณฑ์คงค้าง
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(บ)

ในขณะที่หน่วยธุรกิจต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารความเสี่ยงภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานเองตามกรอบการ
ดาเนินงานที่กาหนดไว้ หน่วยงานบริหารความเสี่ยงซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง
มี ห น้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงในการบริห ารความเสี่ ย ง ประกอบด้ ว ยหน่ ว ยงานบริห ารความเสี่ ย งด้ านสิ น เชื่ อ หน่ ว ยงานบริห าร
ความเสี่ยงสินเชื่อเชิงกลยุทธ์ หน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านตลาด หน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร หน่วยงาน
กากับการปฏิบัติงานและหน่วยงานกฎหมาย ทั้งนี้หน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อยังได้จัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรับผิดชอบ
การบริหารในแต่ละพอร์ตสินเชื่อตามที่ธนาคารได้กาหนดไว้ อันประกอบด้วยหน่วยงานพิจารณาสินเชื่อธุรกิจ หน่วยงานพิจารณา
สินเชื่อธุรกิจลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก หน่วยงานพัฒนาสินทรัพย์ ทีมพัฒนากลั่นกรองคุณภาพหนี้ บริหารคุณภาพและติดตามกลุ่ม
สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก และหน่วยงานบริหารนโยบายและควบคุมความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
กาหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง นาเสนอกลยุทธ์
ในการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติใช้ในการติดตาม ควบคุมและบริหารจัดการ
ระดับความเสี่ยงของธนาคาร

กำไรต่อหุ้น
ธนำคำรและบริษัทย่อยแสดงกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนและกำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับหุ้นสำมัญ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำร
หำรกำไรของผู้ถือหุ้นสำมัญของธนำคำร ด้วยจำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่ วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ำยระหว่ำงปีปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้น
สำมั ญ ที่ ซื้ อ คื น ก ำไรต่ อ หุ้ น ปรั บ ลดค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรของผู้ ถื อ หุ้ น สำมั ญ ด้ ว ยจ ำนวนหุ้ น สำมั ญ ถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ ำหนั ก
ที่ออกจำหน่ำยและปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นสำมัญที่ซื้อคืน และผลกระทบของจำนวนหุ้นสำมัญที่อำจต้องออกตำมโครงกำรจ่ำยโบนัส
ด้วยหุ้นสำมัญสำหรับพนักงำนธนำคำร

(ป)

ส่วนงำนดำเนินงำน
ผลกำรดำเนินงำนของส่วนงำนที่รำยงำนต่อคณะประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของธนำคำร (ผู้มีอำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรดำเนินงำน)
จะแสดงถึงรำยกำรที่เกิดขึ้นจำกส่วนงำนดำเนินงำนนั้นโดยตรงรวมถึงรำยกำรที่ได้รับกำรปันส่วนอย่ำงสมเหตุสมผล สำหรับรำยกำรที่
ไม่ได้ใช้ในกำรตัดสินใจด้ำนกำรดำเนินงำนไม่ได้มีกำรแยกตำมส่วนงำน

(ผ)

กำรหักกลบ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินจะแสดงหักกลบกันเพื่อรำยงำนในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยจำนวนสุทธิก็ต่อเมื่อธนำคำร
และบริษัทย่อยมีสิทธิตำมกฎหมำยในกำรนำจำนวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินมำหักกลบลบหนี้กัน และธนำคำรและบริษัทย่อย
ตั้งใจที่จะรับหรือจ่ำยชำระด้วยยอดสุทธิ

5

5.1

ความเสีย่ งด้านสินเชือ่ (Credit risk)
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้กู้และ/หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาระคืนเงินกู้แก่ธนาคารหรือไม่ปฏิบัติตาม
ภาระข้อผูกพันตามสัญญาที่ได้ตกลงไว้กับธนาคาร ความเสี่ยงด้านสินเชื่อส่วนใหญ่เกิดจากธุรกรรมการให้สินเชื่อและหนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้น และภาระผูกพันทางการเงิน (Off-balance sheet items) เช่น การค้าประกันการกู้ยืมเงิน และตราสารอนุพันธ์ เป็นต้น
มูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงด้านสินเชื่อคือมูลค่าตามบัญ ชีของสินทรัพย์ทางการเงินหักด้ว ยสารองค่าเผื่อผลขาดทุนที่แสดงไว้ใน
งบแสดงฐานะการเงิน และประมาณการหนี้สินสาหรับภาระผูกพันทางการเงินซึ่งเกิดจากการค้าประกันการกู้ยืมและค้าประกันอื่น ๆ

กำรบริหำรควำมเสี่ยงของธนำคำร

นโยบายสินเชื่อ/ขอบเขตงาน
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
ธนำคำรได้จัดโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงหลัก ได้แก่ ควำมเสี่ยงด้ำนสินเชื่อ ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด
ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง ควำมเสี่ยงด้ำนชื่อเสียง และควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ธนำคำรกำหนดนโยบำยและกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ขึ้นเพื่อเป็นแนวทำงและเป็นมำตรฐำนที่จะนำไปใช้ ให้สอดคล้องกัน
ทั้งธนำคำรและบริษัทย่อย
ธนำคำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนต่ำง ๆ ภำยใต้หลักกำรคือต้องสำมำรถระบุ วัด ติดตำม รำยงำน วิเครำะห์ และควบคุมควำมเสี่ยงหลัก
ดังกล่ำวได้ กิจกรรมของธนำคำรจะต้องบริหำรภำยใต้กรอบกำรดำเนินงำนด้ำนควำมเสี่ยงและผลตอบแทน (Risk-return framework)
เพื่อให้มั่นใจว่ำธนำคำรได้รับผลตอบแทนที่เหมำะสมกับควำมเสี่ยงที่รับไว้
โครงสร้ำงกำรกำกับดูแลด้ำนควำมเสี่ยงของธนำคำรประกอบด้วย คณะกรรมกำรธนำคำร (Board of Directors) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของธนำคำรโดยรวม คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Committee) ได้รับมอบอำนำจ
จำกคณะกรรมกำรธนำคำรให้ทำหน้ำที่ทบทวนและดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยงทุกด้ำนของธนำคำรและได้รับมอบอำนำจให้อนุมัติ
กลยุทธ์ นโยบำย กรอบงำนและมำตรฐำนของกำรบริหำรควำมเสี่ยง รวมถึงกำหนดระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้และกำรกระจุกตัว
นอกจำกนี้ ยั ง มี ค ณ ะกรรมกำรย่ อ ยเฉพำะด้ ำ น ประกอบด้ ว ยคณ ะนโยบำยบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง (Risk Policy Committee)
คณะกรรมกำรบริห ำรควำมเสี่ยงที่มิใช่ด้ำนกำรเงิน (Non-Financial Risk Committee) คณะกรรมกำรบริห ำรสินทรัพย์และหนี้สิน
(The Asset and Liability Management Committee) และคณะบริหำรติดตำมพอร์ตสินเชื่อ (Portfolio Monitoring Committee)

คณะกรรมการธนาคารทาหน้าที่อนุมัติกลยุทธ์และระดับความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่ธนาคารจะยอมรับได้และเพื่อให้ธนาคารบริหาร
ความเสี่ย งด้ านสิ นเชื่อได้ อย่ างเหมาะสม ธนาคารจัดท านโยบายหลั กด้ านการบริหารความเสี่ ยงด้านสิน เชื่อ (Core Credit Risk
Policies) และกาหนดกรอบการดาเนินงานเพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินใจด้านสินเชื่อเป็นไปได้อย่างระมัดระวังและการบริหารความเสี่ยง
ด้านสินเชื่อรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการทาธุรกรรมสินเชื่อทั้งหมด ทั้งนี้หน่วยธุรกิจและหน่วยสนับสนุนที่เกี่ยวข้องจะต้องออกนโยบาย
สาหรับแต่ละหน่วยงานตามแนวทางที่กาหนดโดยนโยบายหลัก ในขณะเดียวกันธนาคารได้กาหนดนโยบายเพื่อควบคุมความเสี่ยงจาก
การกระจุกตัวของพอร์ตสินเชื่อได้แก่ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวอยู่ที่ลูกค้ารายใดรายหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่พึ่งพากันและกัน
ความเสี่ยงจากการกระจุ กตัวตามภาคธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรมและความเสี่ยงจากการกระจุกตัวอยู่ที่ประเทศคู่ค้าประเทศใด
ประเทศหนึ่ง นอกจากนี้ธนาคารมีนโยบายการทดสอบภาวะวิกฤติเป็นกรอบในการประเมินระดับความสามารถของธนาคารในการ
รองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์วิกฤติเมื่อเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงในทางลบ

ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ
ในการจัด การความเสี่ย งด้ านสิน เชื่อ ธนาคารได้ แยกบทบาทและหน้ าที่ ค วามรับ ผิ ดชอบของหน่ ว ยงานด้ านการตลาดออกจาก
หน่วยงานที่ทาหน้าที่อนุมัติสินเชื่อเพื่อการตรวจสอบและถ่วงดุล ความเสี่ยงด้านสินเชื่อแต่ละรายจะถูกวิเคราะห์และประเมิน ผลโดย
เจ้าหน้าที่สินเชื่อที่มีประสบการณ์และอนุมัติโดยผู้มีอานาจตามขนาดและระดับความเสี่ยงสินเชื่อของสินเชื่อที่ขอกู้
ธนาคารอาจขอให้ลูกค้าวางหลักทรัพย์เพื่อเป็นการค้าประกันหนี้ตามความเหมาะสม เช่น ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เงินฝากธนาคาร
หลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ และการค้าประกันโดยบุคคลหรือนิติบุคคล เป็นต้น
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค้าประกันการกู้ยืม และการค้าประกันอื่น รวมทั้งการออกเล็ตเตอร์ออฟเครดิตและการอาวัล
ตั๋วเงินให้กับลูกค้า ในการก่อภาระผูกพันดังกล่าว ธนาคารได้มีการพิจารณาข้อมูลทางการเงินของลูกค้าและได้จัดทามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานโดยการกาหนดเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาเช่นเดียวกับการให้สินเชื่อ

การสอบทานสินเชื่อ
หน่วยงานตรวจสอบซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระรับผิดชอบในการประเมินและแนะนาแนวทางในการปรับปรุงความเพีย งพอและประสิทธิภาพ
ของกระบวนต่ าง ๆ ด้ านสิ นเชื่อ ตลอดจนกระบวนการบริห ารความเสี่ ยง นอกจากนี้ ยั ง มีที ม สอบทานสิ น เชื่อ ภายใต้ ห น่ ว ยงาน
ตรวจสอบทาหน้าที่สอบทานลูกหนี้แต่ละรายเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการด้านสินเชื่อและการดูแลบัญชีได้ถูกดาเนินการตามนโยบาย
ตลอดจนคู่มือปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎระเบียบของทางการ
5.2

(ก)

ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ (Interest rate risk)
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ยตลาดในอนาคต รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินที่มีค วามอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย (Rate sensitive) ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลการ
ดาเนินงานและกระแสเงินสด รวมถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคารและบริษัทย่อย
สินทรัพย์ทางการเงินหลักของธนาคารและบริษัทย่อยได้แก่ เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ ซึ่งส่วนใหญ่มีผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
อ้างอิงกับ MRR, MLR, MOR อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิงอื่น ๆ เช่น BIBOR, LIBOR เป็นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจาแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

ความเสีย่ งด้านตลาด (Market risk)

งบการเงินรวม
2560

ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และราคาตราสารทุน
และสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสิ นทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร รวมทั้งภาระผูกพันทางการเงิน (Off-balance
sheet items)
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินทาหน้าที่ช่วยคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดูแลให้การบริหาร
ความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคารเป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่เกี่ ยวข้องและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของธนาคารที่ได้
กาหนดไว้ ธนาคารแบ่งการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดออกเป็น 2 ส่วน คือบัญชีเพื่อค้า (Trading Book) และบัญชีเพื่อการธนาคาร
(Banking Book) โดยธนาคารได้มีการจัดทานโยบายเพื่อกาหนดคานิยามของบัญชีดังกล่าว หลักเกณฑ์ในการแบ่งแยกธุรกรรม และ
วิธีปฎิบัติสาหรับแต่ละบัญชี

ความเสี่ยงด้านตลาดของบัญชีเพื่อค้า
ความเสี่ยงด้านตลาดของบัญ ชีเพื่อค้า ประกอบด้ว ยความเสี่ยงด้านตลาดที่เกิดจากฐานะของเครื่องมือทางการเงิน และตราสาร
อนุพันธ์ที่ถือครองไว้โดยมีเจตนาเพื่อการค้าหรือเพื่อป้องกันความเสี่ยงของฐานะอื่น ๆ ในบัญชีเพื่อค้า ธนาคารได้จัดทานโยบายการ
บริหารความเสี่ยงด้านตลาดสาหรับบัญชีเพื่อค้า เพื่อควบคุมให้การบริหารความเสี่ยงด้านตลาดในบัญชีดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม รวมถึงมีการกาหนดเพดานความเสี่ยงเพื่อควบคุมความเสี่ยงในบัญชีดังกล่าวด้วย

ความเสี่ยงด้านตลาดของบัญชีเพื่อการธนาคาร
ความเสี่ยงด้านตลาดของบัญ ชีเพื่อการธนาคารประกอบด้วยความเสี่ยงด้านตลาดของรายการในงบแสดงฐานะการเงิน และภาระ
ผูกพั น ทางการเงิน (Off-balance sheet items) รวมถึ งฐานะอนุพั นธ์ท างการเงินที่ ใช้ในการป้ องกัน ความเสี่ยงของบั ญ ชีเพื่ อ การ
ธนาคาร
ธนาคารได้จัดทานโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดสาหรับบัญชีเพื่อการธนาคาร เพื่อกาหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ด้านตลาดในบัญชีเพื่อการธนาคาร รวมทั้งมีการกาหนดเพดานความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของฐานะในบัญชี
ดังกล่าวและอยู่ภายในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของธนาคาร

อัตราดอกเบี้ย
ปรับ
ขึ้นลงตาม
อัตราตลาด

อัตรา
ดอกเบี้ย
คงที่

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

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

-

-

17,872

17,872

44,417
8,645

61,237
52,348

6,867
312

112,521
61,305

412,201
898
466,161

221,837
335,422

9,335
5,353
39,739

643,373
6,251
841,322

499,694
9,638
-

82,763
49,289
-

28,973
1,422
3,665

611,430
60,349
3,665

296
1,780
511,408

33,340
165,392

12
13,683
47,755

296
33,352
15,463
724,555

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

ทั้งนี้ ธนาคารมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงรวมทั้งมีการประเมินผลกระทบอย่างสม่าเสมอ เพื่อนามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
โครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สินให้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด
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38
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560

งบการเงินรวม
2559
อัตราดอกเบี้ย
ปรับ
ขึ้นลงตาม
อัตราตลาด

อัตรา
ดอกเบี้ย
คงที่

อัตราดอกเบี้ย
ปรับ
ขึ้นลงตาม
อัตราตลาด

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

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

-

-

-

16,531

16,531

23,630
4,496

82,253
58,051

7,966
438

113,849
62,985

388,634
2,619
419,379

197,309
473
338,086

7,498
4,225
36,658

593,441
7,317
794,123

461,279
8,760
-

114,835
34,222
-

22,834
2,435
4,032

598,948
45,417
4,032

293
726
629
471,687

39,131
188,188

17
9,374
38,692

293
39,874
10,003
698,567

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

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

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

-

-

17,872

17,872

44,299
8,645
-

60,102
49,223
-

6,867
312
3,754

111,268
58,180
3,754

412,153
898
465,995

221,837
331,162

9,335
5,217
43,357

643,325
6,115
840,514

499,761
9,638
-

82,763
49,289
-

28,984
1,422
3,665

611,508
60,349
3,665

296
1,780
511,475

33,340
165,392

12
13,501
47,584

296
33,352
15,281
724,451

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

40

39
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อัตรา
ดอกเบี้ย
คงที่

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สาคัญจาแนกตามการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2559
อัตราดอกเบี้ย
ปรับ
ขึ้นลงตาม
อัตราตลาด

อัตรา
ดอกเบี้ย
คงที่

ไม่มีดอกเบี้ย

งบการเงินรวม
2560
ระยะเวลาในการปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่
มากกว่า
สินทรัพย์ที่ไม่
ภายใน
3 เดือน
ก่อให้เกิด
3 เดือน
ถึง 1 ปี
มากกว่า 1 ปี
รายได้

รวม

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

-

-

16,530

16,530

23,619
4,496
-

81,336
55,026
-

7,966
438
3,429

112,921
59,960
3,429

388,586
2,598
419,299

197,309
473
334,144

7,498
4,078
39,939

593,393
7,149
793,382

461,340
8,760
-

114,835
34,222
-

22,846
2,435
4,032

599,021
45,417
4,032

293
726
629
471,748

39,131
188,188

17
9,278
38,608

293
39,874
9,907
698,544

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม

(ล้านบาท)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจาก
รายได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

-

-

-

-

17,872

17,872

104,639
17,191

1,015
9,712

34,090

-

6,867
312

112,521
61,305

416,058
898
538,786

66,124
76,851

134,335
168,425

17,521
17,521

9,335
5,353
39,739

643,373
6,251
841,322

533,090
56,598
-

45,836
1,549
-

3,531
780
-

-

28,973
1,422
3,665

611,430
60,349
3,665

296
3,014
1,780
594,778

7
47,392

30,319
34,630

-

12
13,683
47,755

296
33,352
15,463
724,555

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

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

41
174

42
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
2559
ระยะเวลาในการปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่
มากกว่า
สินทรัพย์ที่ไม่
ภายใน
3 เดือน
ก่อให้เกิด
3 เดือน
ถึง 1 ปี
มากกว่า 1 ปี
รายได้

ไม่มี
ดอกเบี้ย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
ระยะเวลาในการปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่
มากกว่า
สินทรัพย์ที่ไม่
ภายใน
3 เดือน
ก่อให้เกิด
3 เดือน
ถึง 1 ปี
มากกว่า 1 ปี
รายได้

สินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน
-

-

-

-

16,531

16,531

104,283
18,446

1,600
8,997

35,104

-

7,966
438

113,849
62,985

391,869
3,015
517,613

74,188
77
84,862

102,281
137,385

17,605
17,605

7,498
4,225
36,658

593,441
7,317
794,123

เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจาก
รายได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

510,128
38,125
-

59,889
3,700
-

6,097
1,157
-

-

22,834
2,435
4,032

598,948
45,417
4,032

293
141
629
549,316

10,794
74,383

28,922
36,176

-

17
9,374
38,692

293
39,874
10,003
698,567

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินทางการเงินอื่น
รวมหนีส้ นิ ทางการเงิน

-

-

-

17,872

17,872

104,079
14,066
-

322
9,712
-

34,090
-

-

6,867
312
3,754

111,268
58,180
3,754

416,058
898
535,101

66,124
76,158

134,335
168,425

17,473
17,473

9,335
5,217
43,357

643,325
6,115
840,514

533,157
56,598
-

45,836
1,549
-

3,531
780
-

-

28,984
1,422
3,665

611,508
60,349
3,665

296
3,014
1,780
594,845

7
47,392

30,319
34,630

-

12
13,501
47,584

296
33,352
15,281
724,451

44

43
176

-

หนีส้ นิ ทางการเงิน

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

รวม

(ล้านบาท)

รวม

(ล้านบาท)
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจาก
รายได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

ไม่มี
ดอกเบี้ย

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

177

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2559
ระยะเวลาในการปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่
มากกว่า
สินทรัพย์ที่ไม่
ภายใน
3 เดือน
ก่อให้เกิด
3 เดือน
ถึง 1 ปี
มากกว่า 1 ปี
รายได้

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยของธนาคารและบริษัทย่อย รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย มีดังนี้

ไม่มี
ดอกเบี้ย

ยอดคงเหลือ
ถัวเฉลี่ย

รวม

(ล้านบาท)
-

-

-

-

16,530

16,530

104,104
16,933
-

851
7,485
-

35,104
-

-

7,966
438
3,429

112,921
59,960
3,429

391,869
2,994
515,900

74,188
77
82,601

102,281
137,385

17,557
17,557

7,498
4,078
39,939

593,393
7,149
793,382

(ร้อยละต่อปี)

ยอดคงเหลือ
ถัวเฉลี่ย

ดอกเบี้ย

(1)

(ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน
ทีม่ ีดอกเบี้ย
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ
จากรายได้รอตัดบัญชี
รวม

510,189
38,125
-

59,889
3,700
-

6,097
1,157
-

-

22,846
2,435
4,032

599,021
45,417
4,032

293
141
629
549,377

10,794
74,383

28,922
36,176

-

17
9,278
38,608

293
39,874
9,907
698,544

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวม
(1)

114,460

1,824

1.59

109,135

1,746

1.60

58,672

1,274

2.17

79,133

1,636

2.07

609,365
782,497

31,580
34,678

5.18

587,280
775,548

32,086
35,468

5.46

574,414

7,832

1.36

600,702

9,088

1.51

57,579
35,835
667,828

744
1,398
9,974

1.29
3.90

31,953
37,764
670,419

336
1,444
10,868

1.05
3.82

ไม่รวมดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากตราสารอนุพันธ์เพื่อการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร สาหรับกลุ่ มสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สิน
ทางการเงิน

45
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อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย

2559

หนีส้ นิ ทางการเงินทีม่ ี
ดอกเบี้ย

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

ดอกเบี้ย

(1)

(ล้านบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจาก
รายได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

งบการเงินรวม

2560

46
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

179

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
2560
ยอดคงเหลือ
ถัวเฉลี่ย

(ค)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย

ดอกเบี้ย (1)

(ล้านบาท)

(ร้อยละต่อปี)

ยอดคงเหลือ
ถัวเฉลี่ย

2559
ดอกเบี้ย (1)

(ล้านบาท)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตราสารทุนคือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลั กทรัพย์ประเภทตราสารทุนหรือ
หุ้นทุน ทาให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินของธนาคาร

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย

การลงทุนในตราสารทุนของธนาคารอยู่ภายใต้การบริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายซึ่งขึ้นอยู่กับ กลยุทธ์ ประเภท
ธุรกิจของผู้ออกตราสารทุน และวัตถุป ระสงค์ในการถือครองของธนาคารโดยอยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการบริห าร
สิ น ทรั พ ย์ และหนี้ สิ น (Asset and Liability Management Committee) และ/หรื อ คณะประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริห าร (Chief Executive
Committee) ทั้งนี้ เงินลงทุนในตราสารทุนทั้งหมดต้องเป็นไปตามกรอบและนโยบายการลงทุนและนโยบายความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดย
การกาหนดเกณฑ์การพิจารณาการลงทุนในตราสารทุนของธนาคารจะคานึงถึงปัจจัยทางด้านความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยมีการกาหนดวงเงินลงทุนสาหรับการลงทุนในตราสารทุน (Gross Limit)
และเพดานวงเงินขาดทุน (Loss Limit) เพื่อควบคุมดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและอยู่ภายในวงเงินที่กาหนดไว้ โดยค านึงถึง
ความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงินทีม่ ี
ดอกเบี้ย
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ
จากรายได้รอตัดบัญชี
รวม

113,325
55,590

1,808
1,230

1.60
2.21

108,227
78,880

1,731
1,635

1.60
2.07

609,317
778,232

31,564
34,602

5.18

587,234
774,341

32,069
35,435

5.46
5.3

หนีส้ นิ ทางการเงินทีม่ ี
ดอกเบี้ย
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวม
(1)

(ข)

574,485

7,832

1.36

600,730

9,088

1.51

57,579
35,835
667,899

744
1,398
9,974

1.29
3.90

31,953
37,764
670,447

336
1,444
10,868

1.05
3.82

ไม่รวมดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากตราสารอนุพันธ์เพื่ อการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร สาหรับกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สิน
ทางการเงิน

ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น (Foreign exchange risk)
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหมายถึงความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะได้รับผลกระทบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน
นอกเหนือจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ได้เปิดเผยแล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารมีฐานะสุทธิที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่สาคัญโดยจาแนกเป็นสกุลเงินได้ดังต่อไปนี้

2560
ยูโร (*)

สกุลอื่น ๆ (*)

ดอลลาร์
สหรัฐ

ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง (Liquidity risk)
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหมายถึงความเสี่ยงที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้เมื่อครบกาหนด เนื่องจากไม่สามารถ
เปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ทันเวลาหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพี ยงพอสาหรับการดาเนินงานจนก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ธนาคาร
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ทาหน้าที่ช่วยคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการกากับ
ดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคารเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และกากับดูแลให้
ธนาคารมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอในการดาเนินธุรกิจทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และ
หนี้สินรับผิดชอบดูแลให้มีการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง
หน่วยงานบริหารเงิน (The Balance Sheet Management Unit) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการบริหารสภาพคล่องในระดับภาพรวม และ
หน่ วยงานธุ รกิ จตลาดเงิน (The Capital Markets Unit) เป็ น หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารสภาพคล่ อ งรายวั น นอกจากนี้
หน่วยงานบริหารเงินยังทาหน้าที่วัดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและรายงานการบริหารสภาพคล่องต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์
และหนี้สิน ส่วนหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (The Market Risk Management Unit) ทาหน้าที่ระบุ ติดตาม และควบคุม
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อ ง ธนาคารได้จัด ทานโยบายการบริห ารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องซึ่งมี การทบทวนอย่างสม่ าเสมอ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อจาเป็นเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งนี้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ทางการเงินของธนาคาร
แต่ละบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องแยกจากกัน
ในการบริหารสภาพคล่อง ธนาคารมีการติดตามดูแลแหล่งเงินทุนและความสามารถในการเข้าถึงตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้
ความสาคัญในการถือครองสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว หรือสามารถใช้เป็นหลักประกัน
ในการระดมเงินทุนได้

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ดอลลาร์
สหรัฐ

ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงราคาตราสารทุน (Equity price risk)

2559
ยูโร (*)

สกุลอื่น ๆ (*)

15
(16)
(1)

(74)
76
2

(ล้านเหรียญสหรัฐ)
ฐานะทันที
ฐานะล่วงหน้า
ฐานะสุทธิ
(*)

97
(101)
(4)

14
(17)
(3)

(75)
79
4

451
(465)
(14)

สาหรับสกุลยูโรและสกุลอื่น ๆ แสดงฐานะสุทธิเป็นเงินตราต่างประเทศเทียบเท่าสกุลเงินเหรียญสหรัฐ

181

47
180

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

181

182

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

611,430
60,349
3,665
296
33,352
15,463
724,555
116,767
158
9,151
9,151
12,637
31
296
59
545
931
147,725
61
3,621
749
30,266
34,636
132,095
(342)

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

33,299
51,534
3,011
1,803
89,647
158,746
128
(3) เป็นเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ

(2) เป็นเงินลงทุนในตราสารทุน

(1) รวมรายการที่มีอายุ 1 วัน

528,647
6,485
3,665
5
3,964
542,766
(388,065)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินทางการเงินอื่น
รวมหนีส้ นิ ทางการเงิน
ส่วนต่างสภาพคล่องสุทธิ
กระแสเงินสดสุทธิจากตราสารอนุพนั ธ์

8
11,918
509
131,417
746
248,393
127,843
1,275
154,701

เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

หนีส้ นิ ทางการเงิน

103,795
เงินสด

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

17,872
7,711

50

45,863
1,550
11
47,424
53,629
311

929
36,865
23,511
643,373
6,251
841,322
309(2)
3(2)
17,521(3)
3,955
21,788
94
13,986
14,156
138,495
166,731
2
8,771
941
90,324
101,053

1,015

-

(ล้านบาท)

516
2,187
7,905
137,773
275
148,656

17,872
112,521
-

ไม่มีกาหนด
ระยะเวลา
5 ปี
ขึ้นไป
มากกว่า
3 เดือน ถึง 1 ปี
ภายใน
3 เดือน
เมื่อทวงถาม (1)

สินทรัพย์ทางการเงิน

49

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากร้อยละ 106.10 (2559: ร้อยละ 99.5)

งบการเงินรวม
2560
มากกว่า 1 ปี
ถึง 5 ปี

ธนาคารจัดให้มีการทดสอบความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในภาวะวิกฤติ (Stress Testing) โดยฐานะสภาพคล่องของธนาคารจะถูก
ทดสอบภายใต้ส ถานการณ์จาลองหลายรูปแบบตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด เพื่อประเมินความสามารถในการ
รองรับภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ธนาคารได้จัดทาแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติภายใต้
สถานการณ์วิกฤติที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีการระบุถึงบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนการจัดหาเงินทุน แผนการสื่อสารและติดต่อกับ
ลูกค้า เป็นต้น

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สาคัญ วิเคราะห์ตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จาแนกตามระยะเวลาสัญญาได้ดังนี้

รวม

ธนาคารได้ กาหนดให้ มีการวัด และติด ตามความเสี่ย งด้านสภาพคล่ องโดยใช้ตั วบ่ งชี้ระดับความเสี่ ยง (Risk Indicators) ซึ่งได้แก่
อัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ เช่น อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (Loans to Deposits Ratio : LDR) การดารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
เพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio : LCR) และอัตราส่วนที่มาและใช้ไปของแหล่งเงิน
ที่มี ค วามมั่ นคง (Net Stable Funding Ratio : NSFR) รวมทั้ งการจัด ท าแบบจาลองกระแสเงินสดซึ่ง ครอบคลุ มรายการตามอายุ
สัญ ญาคงเหลื อ (Contractual Liquidity Gap) และตามอายุ สั ญ ญาคงเหลื อ ที่ มี ก ารปรับ ตามพฤติ ก รรมของลู ก ค้ า (Behavioral
Liquidity Gap) นอกจากนั้นแล้วธนาคารได้กาหนดอัตราส่วนขึ้นใช้ภายในธนาคารใช้ชื่อว่าอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องซึ่งเป็นที่
ต้ อ งการของตลาด (Marketable Liquid Asset Ratio : MLAR) ในการติ ด ตามดู แลสิ น ทรั พ ย์ ส ภาพคล่ อ งต่ อ กระแสเงิน สดสุ ท ธิ
เพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องในภาวะปกติ โดยธนาคารมีการกาหนดเพดานความเสี่ยงและตัวบ่งชี้ระดับความเสี่ยง เพื่อ
ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่ยอมรับได้ของธนาคารที่ได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้มีการติดตามและ
รายงานสถานะสภาพคล่องรายวันและรายเดือนต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน

-

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

183

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

เงินสด

(1) รวมรายการที่มีอายุ 1 วัน
(2) เป็นเงินลงทุนในตราสารทุน
(3) เป็นเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ

กระแสเงินสดสุทธิจากตราสารอนุพนั ธ์

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินทางการเงินอื่น
รวมหนีส้ นิ ทางการเงิน
ส่วนต่างสภาพคล่องสุทธิ

หนีส้ นิ ทางการเงิน

เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

สินทรัพย์ทางการเงิน

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(3) เป็นเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ

(2) เป็นเงินลงทุนในตราสารทุน

(1) รวมรายการที่มีอายุ 1 วัน

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินทางการเงินอื่น
รวมหนีส้ นิ ทางการเงิน
ส่วนต่างสภาพคล่องสุทธิ
กระแสเงินสดสุทธิจากตราสารอนุพนั ธ์

หนีส้ นิ ทางการเงิน

เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

เงินสด

สินทรัพย์ทางการเงิน

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

184
185

-

128

33,299
51,534
3,011
1,771
89,615
155,210

8
8,793
509
131,417
746
244,825

127,843
1,275
154,584
528,725
6,485
3,665
5
3,964
542,844
(388,260)

103,352

17,872
7,594

ภายใน
3 เดือน

346

-

เมื่อทวงถาม (1)

48,726
30,798
72
774
80,370
152,791

10
3,737
124,421
1,846
233,161

115,955
1,493
143,081
483,984
9,762
4,032
6
1,450
499,234
(356,153)

103,147

ภายใน
3 เดือน

16,531
9,102

เมื่อทวงถาม (1)

(ล้านบาท)

(603)

6,116
1,148
28,871
36,135
120,159

3,714
19,568
15,715
116,453
366
156,294

478

(ล้านบาท)

52

311

45,863
1,550
11
47,424
52,936

2
8,771
941
90,324
100,360

322

(342)

3,621
749
30,266
34,636
132,095

94
13,986
14,156
138,495
166,731

-

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
มากกว่า
มากกว่า 1 ปี
3 เดือน ถึง 1 ปี
ถึง 5 ปี

51

(62)

60,122
3,700
10,862
74,684
44,137

3,128
3,752
5,245
105,157
417
118,821

1,122

มากกว่า
3 เดือน ถึง 1 ปี

งบการเงินรวม
2559
มากกว่า 1 ปี
ถึง 5 ปี
-

-

61

31
296
59
545
931
147,725

516
2,187
7,905
137,773
275
148,656

5 ปี
ขึ้นไป

165

9
293
63
627
992
121,166

3,362
320
3,996
113,850
630
122,158

5 ปี
ขึ้นไป

-

9,001
9,001
16,357

309 (2)
3 (2)
3,754 (2)
17,473 (3)
3,819
25,358

-

ไม่มีกาหนด
ระยะเวลา

-

7,152
7,152
13,456

435 (2)
3 (2)
17,605 (3)
2,565
20,608

-

ไม่มีกาหนด
ระยะเวลา

158

611,508
60,349
3,665
296
33,352
15,281
724,451
116,063

929
33,740
23,511
3,754
643,325
6,115
840,514

17,872
111,268

รวม

(154)

598,948
45,417
4,032
293
39,874
10,003
698,567
95,556

10,649
27,380
24,956
593,441
7,317
794,123

16,531
113,849

รวม

186
(1) รวมรายการที่มีอายุ 1 วัน
(2) เป็นเงินลงทุนในตราสารทุน
(3) เป็นเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ

กระแสเงินสดสุทธิจากตราสารอนุพนั ธ์

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินทางการเงินอื่น
รวมหนีส้ นิ ทางการเงิน
ส่วนต่างสภาพคล่องสุทธิ

หนีส้ นิ ทางการเงิน

เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

เงินสด

สินทรัพย์ทางการเงิน

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

3,128
2,240
5,245
105,157
396
116,539
60,122
3,700
10,862
74,684
41,855
(62)

10
2,224
124,421
1,846
231,480
48,726
30,798
72
752
80,348
151,132
346

115,955
1,493
143,069
484,057
9,762
4,032
6
1,450
499,307
(356,238)
-

53

373

102,979

ภายใน
3 เดือน

16,530
9,091

เมื่อทวงถาม
(1)

(603)

6,116
1,148
28,871
36,135
120,159

3,714
19,568
15,715
116,453
366
156,294

478

(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2559
มากกว่า
มากกว่า 1 ปี
3 เดือน ถึง 1 ปี
ถึง 5 ปี
-

165

9
293
63
627
992
121,166

3,362
320
3,996
113,850
630
122,158

5 ปี
ขึ้นไป

-

7,078
7,078
16,764

435 (2)
3 (2)
3,429 (2)
17,557 (3)
2,418
23,842

-

ไม่มีกาหนด
ระยะเวลา

(154)

599,021
45,417
4,032
293
39,874
9,907
698,544
94,838

10,649
24,355
24,956
3,429
593,393
7,149
793,382

16,530
112,921

รวม

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

6
มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ

6.1
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมแสดงเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญ ชีซึ่งแตกต่างอย่างมีสาระสาคัญของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน แต่ละรายการ
ตามที่ปรากฎในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้
งบการเงินรวม

2560
มูลค่าตาม
มูลค่า
บัญชี
ยุติธรรม

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

เงินรับฝาก
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวมหนีส้ นิ ทางการเงิน

2560
มูลค่าตาม
มูลค่า
บัญชี
ยุติธรรม

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

เงินรับฝาก
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวมหนีส้ นิ ทางการเงิน

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2559
มูลค่าตาม
มูลค่า
บัญชี
ยุติธรรม

(ล้านบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน

หนีส้ นิ ทางการเงิน

8,674
61,305
69,979
8,811
61,928
70,739
10,460
62,985
73,445
10,567
63,608
74,175

611,430
8,559
33,352
653,341
611,430
8,764
34,411
654,605
598,948
10,728
39,874
649,550
598,987
10,995
40,982
650,964

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2559
มูลค่าตาม
มูลค่า
บัญชี
ยุติธรรม

(ล้านบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน

หนีส้ นิ ทางการเงิน

8,674
58,180
66,854
8,811
58,803
67,614
10,460
59,960
70,420
10,567
60,583
71,150

611,508
8,559
33,352
653,419
611,508
8,764
34,411
654,683
599,021
10,728
39,874
649,623
599,060
10,995
40,982
651,037

54
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารและบริษัทย่อยใช้วิธีการ และข้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน สรุปได้ดังนี้

- หนี้สินทางการเงินอื่น

- เงินสด

มูลค่ายุติธรรมกาหนดโดยประมาณแสดงตามมูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรมกาหนดโดยประมาณแสดงตามมูลค่าตามบัญชี

- ตราสารอนุพันธ์

- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้านสินทรัพย์)

ในกรณีตราสารอนุพันธ์มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ ธนาคารใช้ราคาตลาดเป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ กรณีที่ไม่มี
ตลาดซื้อขายคล่องรองรับ มูลค่ายุติธรรมคานวณโดยใช้ข้อมูลตลาดที่หาได้จากแหล่งที่น่า เชื่อถือ โดยอ้างอิงจากราคาซื้อขายใน
ตลาดอนุพันธ์ ราคาเสนอซื้อขายของนายหน้า/ตัวแทน หรือราคาเสนอซื้อขายจากคู่สัญญา ซึ่งได้มีการทดสอบความสมเหตุสมผล
ของราคาเหล่านั้น โดยคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่ค าดการณ์ ไว้ด้วยอัต ราดอกเบี้ยในตลาดสาหรับเครื่องมือทางการเงิน
ที่เหมือนกัน ณ วันที่มีการวัดมูลค่า ทั้งนี้ มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์สะท้อนผลกระทบของ
ความเสี่ยงด้านเครดิตและได้รวมการปรับปรุงความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารและคู่สัญญาตามความเหมาะสม

มูลค่ายุติธรรมกาหนดโดยประมาณแสดงตามมูลค่าตามบัญชี ยกเว้นมูลค่ายุติธรรมของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่มี
อัตราดอกเบี้ยคงที่และมีระยะเวลาครบกาหนดคงเหลือเกินกว่า 1 ปี คานวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตของ
เงินต้นและดอกเบี้ย ซึ่งคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยในตลาด
- เงินลงทุน
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทตราสารหนี้ภาครัฐ คานวณจากอัตราผลตอบแทนหรือราคาที่ประกาศโดย
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้อื่นที่ออกจาหน่ายในประเทศคานวณโดยใช้ราคาตลาดที่
ประเมินโดยสถาบันที่เชื่อถือได้หรืออัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้นั้นหรือคานวณจากอัต ราผลตอบแทนของสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย ปรับด้วยปัจจัยความเสี่ยงตามความเหมาะสม
มูลค่ายุติธรรมสาหรับเงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขายประเภทตราสารทุนในความต้องการของตลาดจะใช้ราคาเสนอซื้อครั้ง
สุดท้าย ณ วันทาการสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของรอบระยะเวลาบัญชีที่รายงาน มูลค่ายุติธรรมของหน่วย
ลงทุนใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ประกาศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความ
ต้องการของตลาดอ้างอิงจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทที่ลงทุน
- เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
มูลค่ายุติธรรมกาหนดโดยประมาณจากยอดเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้บวกด้วยดอกเบี้ยค้างรับสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีและค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ เนื่องจากเงินให้สินเชื่อส่วนใหญ่ใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว หรือมีอัตราคงที่แต่มีระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่
ส่วนใหญ่น้อยกว่า 1 ปี
- สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
มูลค่ายุติธรรมกาหนดโดยประมาณแสดงตามมูลค่าตามบัญชี
- เงินรับฝาก และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้านหนี้สิน)
มูลค่ายุติธรรมกาหนดโดยประมาณแสดงตามมูลค่าตามบัญชี ยกเว้นมูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝากหรือรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และมีระยะเวลาครบกาหนดคงเหลือเกินกว่า 1 ปี คานวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
ในอนาคตของเงิน ต้น และดอกเบี้ย ซึ่งคิด ลดโดยใช้อัต ราดอกเบี้ ยปัจจุบันซึ่ง ใช้กับ เงิน รับ ฝากหรือรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินในแต่ละประเภทหรือเงินรับฝากอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ลาดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรม
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ธนาคารและบริษัทย่อยได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ การวัด
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า นิยาม
ของระดับต่าง ๆ มีดังนี้



ข้อมูลระดับ 1:
ข้อมูลระดับ 2:



ข้อมูลระดับ 3:

เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
เป็นข้อมูลอื่น ที่สังเกตได้ไม่ ว่าทางตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยทางอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) สาหรับ
สินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
เป็นข้อมูลสาหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)

หากข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัด
มูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่าสุดที่มี
นัยสาคัญสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้การโอนระหว่างลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดการโอนขึ้น ทั้งนี้ไม่มีการ
โอนระหว่างระดับ 1 และ ระดับ 2 ของลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

- หนี้สินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมคานวณจากแบบจาลองการวัดมูลค่าโดยใช้ข้อมูลตลาดที่หาได้จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ
- ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
มูลค่ายุติ ธรรมกาหนดโดยประมาณแสดงตามมูลค่าตามบัญ ชี ยกเว้น มูลค่ายุติ ธรรมของเงินกู้ยืม ที่มีอัต ราดอกเบี้ยคงที่ และ
มีระยะเวลาครบกาหนดคงเหลือเกินกว่า 1 ปี คานวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินต้นและดอกเบี้ย ซึ่งคิด
ลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ วันที่ในรายงานสาหรับกรณีที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ และใช้ราคาตลาดกรณีมีตลาด
ซื้อขายคล่องรองรับ

55
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
6.1.1 สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ธนาคารและบริษัทย่อยมีการกาหนดกรอบการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม เพื่อให้แน่ใจว่าหลักการความระมัดระวังในการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าและกระบวนการควบคุมภายในที่กาหนดไว้อย่างเหมาะสมได้มีการนาไปใช้จริง
ตารางต่ อไปนี้แสดงการวิเคราะห์การวัดมูลค่าสินทรัพ ย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิ นด้ว ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน
โดยการวัดมูลค่ายุติธรรมถูกจัดประเภทอยู่ในระดับของลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

ระดับ 1

งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

(ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
- ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
- ด้านอัตราดอกเบี้ย
เงินลงทุน
- เงินลงทุนเพื่อค้า
- เงินลงทุนเผื่อขาย

-

5,048
3,603

-

5,048
3,603

-

620
36,865

-

620
36,865

-

386

-

386

-

4,713
3,728

-

4,713
3,728

ระดับ 1

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

(ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
- ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
- ด้านอัตราดอกเบี้ย
เงินลงทุน
- เงินลงทุนเพื่อค้า
- เงินลงทุนเผื่อขาย

-

5,048
3,603

-

5,048
3,603

-

620
33,740

-

620
33,740

-

386

-

386

-

4,713
3,728

-

4,713
3,728

หนีส้ นิ ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนี้สินตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
- ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
- ด้านอัตราดอกเบี้ย

หนีส้ นิ ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนี้สินตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
- ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
- ด้านอัตราดอกเบี้ย

31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์ทางการเงิน

31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
- ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
- ด้านอัตราดอกเบี้ย
เงินลงทุน
- เงินลงทุนเพื่อค้า
- เงินลงทุนเผื่อขาย

-

6,682
3,763

-

6,682
3,763

-

10,214
27,380

-

10,214
27,380

หนีส้ นิ ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนี้สินตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
- ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
- ด้านอัตราดอกเบี้ย

-

362

-

362

-

6,224
3,927

-

6,224
3,927

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
- ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
- ด้านอัตราดอกเบี้ย
เงินลงทุน
- เงินลงทุนเพื่อค้า
- เงินลงทุนเผื่อขาย

6,682
3,763

-

6,682
3,763

-

10,214
24,355

-

10,214
24,355

-

362

-

362

-

6,224
3,927

-

6,224
3,927

หนีส้ นิ ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนี้สินตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
- ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
- ด้านอัตราดอกเบี้ย

58

57
190

-

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

191

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

6.1.2 สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีไ่ ม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ตารางต่อไปนี้แสดงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน แต่ไม่รวม
สิ น ทรั พ ย์ และหนี้ สิ น ทางการเงิน ที่ ไม่ ได้ วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหากมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ใกล้ เคี ย งกั บ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมอย่ า ง
สมเหตุสมผล
งบการเงินรวม
มูลค่าตาม
มูลค่ายุติธรรม
บัญชี

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

(ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์เพื่อการบริหาร
ความเสี่ยงของธนาคาร
เงินลงทุน
- ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
- เงินลงทุนทั่วไป

23

-

160

-

160

23,511
309

-

23,851
-

592

23,851
592

611,430

-

611,430

-

611,430

117
33,352

-

323
34,411

-

323
34,411

หนีส้ นิ ทางการเงิน
เงินรับฝาก
หนี้สินตราสารอนุพันธ์เพื่อการบริหาร
ความเสี่ยงของธนาคาร
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์เพื่อการบริหาร
ความเสี่ยงของธนาคาร
เงินลงทุน
- ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
- เงินลงทุนทั่วไป

15

-

122

-

บัญชี

ระดับ 1

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

(ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์เพื่อการบริหาร
ความเสี่ยงของธนาคาร
เงินลงทุน
- ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
- เงินลงทุนทั่วไป

23

-

160

-

160

23,511
309

-

23,851
-

592

23,851
592

611,508

-

611,508

-

611,508

117
33,352

-

323
34,411

-

323
34,411

15

-

122

-

122

24,956
435

-

25,309
-

705

25,309
705

599,021

-

599,060

-

599,060

577
39,874

-

844
40,982

-

844
40,982

หนีส้ นิ ทางการเงิน
เงินรับฝาก
หนี้สินตราสารอนุพันธ์เพื่อการบริหาร
ความเสี่ยงของธนาคาร
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์เพื่อการบริหาร
ความเสี่ยงของธนาคาร
เงินลงทุน
- ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
- เงินลงทุนทั่วไป

122

หนีส้ นิ ทางการเงิน
24,956
435

-

25,309
-

705

25,309
705

หนีส้ นิ ทางการเงิน
เงินรับฝาก
หนี้สินตราสารอนุพันธ์เพื่อการบริหาร
ความเสี่ยงของธนาคาร
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

มูลค่าตาม

598,948

-

598,987

-

598,987

577
39,874

-

844
40,982

-

844
40,982

เงินรับฝาก
หนี้สินตราสารอนุพันธ์เพื่อการบริหาร
ความเสี่ยงของธนาคาร
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

192

60
192

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

193

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

6.2

7

สินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ตารางต่อไปนี้แสดงการวิเคราะห์สินทรัพ ย์ที่ไม่ใช่สินทรัพ ย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน โดยการ
วัดมูลค่ายุติธรรมถูกจัดประเภทอยู่ในระดับของลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตาม
บัญชี

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

การดารงเงินกองทุน
ธนาคารด ารงเงิ น กองทุ น ตามกฎหมายตามพระราชบั ญ ญั ติ ธุ ร กิ จ สถาบั น การเงิ น พ .ศ. 2551 โดยด ารงเงิ น กองทุ น ทั้ ง สิ้ น
เป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยงตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด ตามหนังสือเวียนที่ประกาศโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 และ 8 พฤษภาคม 2558 ธนาคารถูกกาหนดให้คานวณเงินกองทุนตามวิธี
Basel III องค์ประกอบของเงินกองทุนตามรายงานการกากับแบบรวมกลุ่มและแบบเฉพาะธนาคารของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 และ 2559 จาแนกได้ดังนี้

(ล้านบาท)

รายงานการกากับแบบรวมกลุม่
2560
2559
(ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงิน
ที่ดินและอาคารสุทธิ

9,983

-

-

9,983

9,983

31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงิน
ที่ดินและอาคารสุทธิ

10,292

-

-

10,292

10,292

มูล ค่ ายุ ติ ธ รรมของที่ ดิ น และอาคารประเมิ น โดยผู้ ประเมิ น ราคาอิส ระภายนอก ซึ่ ง ได้ รับ การรับ รองการเป็ น ผู้ ป ระเมิ น ราคาและมี
ประสบการณ์ในพืน้ ที่ที่ทาการประเมินและการจัดประเภทของการประเมินที่ดินและอาคารนั้น มูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารประเมิน
ขึ้นโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดสาหรับสินทรัพย์ประเภทที่ดินและเกณฑ์ราคาต้นทุนเปลี่ยนแทนหลังหักค่าเสื่อม
ราคาสาหรับสินทรัพย์ประเภทอาคาร
ธนาคารได้จัดให้มีการประเมินราคาของที่ดินและอาคารอย่า งสม่าเสมอโดยผู้ประเมินราคาอิส ระเพื่ อมิให้ราคาตามบัญ ชี ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสาคัญ

มูลค่ายุติธรรมระดับ 3
ตารางด้านล่างแสดงถึงการกระทบยอดยกมาและยกไปสาหรับมูลค่ายุติธรรมระดับ 3
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559

(ล้านบาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น / โอนเข้า
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม
ปรับปรุงจากการตีราคา
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย / โอนออก
ค่าเสื่อมราคา
โอนกลับ (ขาดทุน) จากการด้อยค่าระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

10,292
545
(540)
(310)
(4)
9,983

8,663
346
2,112
(19)
(599)
(301)
90
10,292

เงินกองทุนชัน้ ที่ 1
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของ
ทุนชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ทุนสารองตามกฎหมาย
กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการปรับจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของ

41,648
379
2,550
35,129
4,886
(71)
(3,666)
80,855

41,617
325
2,120
29,315
5,046
(68)
(3,114)
75,241

เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็นตราสารทางการเงิน
รายการของบริษัทย่อยเฉพาะส่วนของผู้ถื อหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุม และ
บุคคลภายนอกที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทาง
การเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1

80,855

50
75,291

4,940
20,430

5,878
25,350

25,370

12
31,240

รวมเงินกองทุน

106,225

106,531

รวมสินทรัพย์เสีย่ ง

609,097

583,755

เงินกองทุนชัน้ ที่ 2
เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
รายการของบริษัทย่อยเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุมและ
บุค คลภายนอกที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่เป็นของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 2

194

194

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

62
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

195

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ขั้นต่าตามที่
ธปท. กาหนด*

ขั้นต่าตามที่
ธปท.กาหนด*

2560

ขั้นต่าตามที่
ธปท. กาหนด*

2559

(ร้อยละ)
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

9.75

17.44

9.125

18.25

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

7.25

13.27

6.625

12.90

5.75

13.27

5.125

12.89

เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 2

5,878
25,350
31,228

รวมเงินกองทุน

105,760

106,083

รวมสินทรัพย์เสีย่ ง

609,875

584,722

9.125

18.14

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

7.25

13.18

6.625

12.80

5.75

13.18

5.125

12.80

ตามข้อกาหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ฝนส. (23) ว. 263/2556 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 กาหนดให้ธนาคาร
เปิดเผยเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ มีผ ล
บังคับตั้งแต่สิ้นเดือนมกราคม 2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารไม่มีเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับการให้สินเชื่อ
แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่

41,617
325
2,120
28,853
5,046
(68)
(3,038)
74,855

4,940
20,430
25,370

17.34

* รวมเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤตตามข้อกาหนดของธปท. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

เงินกองทุนชัน้ ที่ 1

เงินกองทุนชัน้ ที่ 2

9.75

ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

(ล้านบาท)

41,648
379
2,550
34,587
4,885
(71)
(3,588)
80,390

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559

เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของ
ทุนชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ทุนสารองตามกฎหมาย
กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการปรับจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1

ธนาคารจะทาการเปิดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุนและข้อมูลความเสี่ยงของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 ไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.tmbbank.com ภายในเดือนเมษายน 2561

การบริหารจัดการเงินกองทุน
การบริหารจัดการเงินกองทุนของธนาคารมีวัตถุประสงค์ในการรักษาฐานะเงินกองทุนที่เข้มแข็งเพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ รวมทั้ง
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดด้านเงินกองทุนตามกฎหมาย และเพื่อรักษาอันดับความน่าเชื่อถือทางเครดิต
8

การโอนขายสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพให้แก่บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (“บสท.”) (1)

8.1

สัญญาโอนสินทรัพย์และการแบ่งปันผลกาไรขาดทุน
ธนาคารและบริษัทย่อยได้ทาสัญญาโอนสินทรัพย์กับบสท. ในปี 2544 โดยธนาคารและบริษัทย่อย (ในฐานะผู้โอน) ขายสินทรัพย์ด้อย
คุณภาพให้แก่ บสท. (ในฐานะผู้รับโอน) และได้รับชาระราคาโอนเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินจาก บสท. จากการโอนสินทรัพย์ดังกล่าว บสท.
และผู้โอนจะต้องแบ่งปันผลกาไรหรือขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ บสท. ณ สิ้นปีที่ 5 และสิ้นปีที่ 10 นับแต่วันที่
1 กรกฎาคม 2544 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
ในเดือนกันยายน 2556 ธนาคารและบริษัทย่อยได้รับหนังสือจากบสท. เรื่อง “ผลการคานวณผลกาไรหรือผลขาดทุนจากการบริหาร
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ฉบับทางการ และเรียกชาระผลขาดทุนให้กับบสท.” โดยแจ้งผลขาดทุนจาก
การบริหารสินทรัพย์ที่รับโอน (ไม่รวมส่วนที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการขอปรับลดราคาโอน) จากธนาคารและบริษัทย่อย โดยธนาคารและ
บริษัทย่อยมีส่วนแบ่งขาดทุนจานวนรวม 1,403 ล้านบาท (เฉพาะธนาคาร: 1,317 ล้านบาท) ซึ่งธนาคารและบริษัทย่อยได้พิจารณา
ปรับปรุงประมาณการหนี้สินเพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับจากบสท. ดังกล่าว

64

63
196

2559

(ร้อยละ)

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

2560

ขั้นต่าตามที่
ธปท.กาหนด*

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

197

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ในเดื อนสิงหาคม 2560 ธนาคารได้รับหนังสื อจากกรมบัญ ชีกลาง (ผู้ รับมอบอานาจจากกระทรวงการคลัง ) ขอให้ธนาคารชาระ
ผลขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจานวน 1,317 ล้านบาท เนื่องจากศาลฎีกาได้มีคาพิพากษาให้บสท. ชนะคดี ทาให้
ประเด็นข้อโต้แย้งเรื่องราคารับโอนมีข้อยุติทั้งหมด ทั้งนี้ ในเดือนกันยายน 2560 ธนาคารได้จ่ายชาระส่ว นแบ่งผลขาดทุนจานวน
ดังกล่าวให้แก่ บสท. แล้ว และบันทึกกลับรายการ “ประมาณการหนี้สินจากการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ” ในงบแสดงฐานะการเงิน
ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารไม่มีภาระหนี้สินคงค้างกับ บสท. แต่อย่างใด (2559: 1,317 ล้านบาท)
(1)

8.2

บสท. ชาระบัญชีเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556 และได้ส่งมอบสินทรัพย์และหนี้สินคงเหลือให้แก่กระทรวงการคลังเป็นผู้ดาเนินการต่อไป

ตัว๋ สัญญาใช้เงินส่วนทีม่ ขี อ้ โต้แย้งเกีย่ วกับการขอปรับลดราคารับโอน
ตลอดระยะเวลาการบริหารสินทรัพย์โดยบสท. ซึ่งบสท.ได้มีหนังสือแจ้งธนาคารเกี่ยวกับการปรับลดราคารับโอนโดยสรุปดังต่อไปนี้
(ก) ในเดือนพฤศจิกายน 2549 ธนาคารได้รับแจ้งจาก บสท. โดย บสท.ขอปรับลดราคารั บโอนสินทรัพ ย์ด้อยคุณ ภาพส่วนที่ มี
เครื่องจักรจานาเป็นหลักประกันจานวน 4,341 ล้านบาท ซึ่งธนาคารได้ปฏิเสธรายการดังกล่าว เนื่องจากเป็นการปฏิบัติที่ไม่
เป็นไปตามสัญญาโอนสินทรัพย์ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2544 จึงไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย และธนาคารได้ดาเนินคดีตามกฎหมาย
กับ บสท. แล้ว เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ศาลชั้นต้นได้มีคาพิพากษาให้ธนาคารชนะคดี อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์
2557 ศาลอุทธรณ์มีคาพิพากษากลับโดยยกฟ้องของธนาคาร
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ศาลฎีกาได้มีคาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์โดยยกฟ้องของธนาคาร ดังนั้ น บสท.จึงมีสิทธิ
ปรับลดราคารับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจานวน 4,341 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ธนาคารตัดจาหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน และ
กลับรายการประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นจานวน 4,341 ล้านบาทออกจากบัญชี เนื่องจากศาลได้มีคาพิพากษา
ถึงที่สุด
(ข) ในเดือนมิถุนายน 2554 ธนาคารได้ฟ้อง บสท. เพิ่มเติมโดยมีทุนทรัพย์ฟ้องรวม 242 ล้านบาท จากการที่ บสท.ปฏิเสธที่จะชาระ
ราคารับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ จานวน 4 ราย จานวนรวม 56 ล้านบาท ที่แสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายการ “ลูกหนี้อื่น” และ
ไม่ ช าระดอกเบี้ ย ตามตั๋ ว สั ญ ญาใช้ เงิ น ของปี 2549 และ 2550 ให้ แก่ ธ นาคาร เมื่ อ วั น ที่ 27 กั น ยายน 2555 ศาลชั้ น ต้ น ได้ มี
คาพิพากษายกฟ้อง และเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 ศาลอุทธรณ์มีคาพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ศาลฎีกาได้มีคาพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ให้บสท. ชนะคดี ดังนั้น บสท. จึง มี
สิทธิปรับลดราคารับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจานวน 56 ล้านบาท และไม่มีภาระดอกเบี้ยตามตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าว ทั้งนี้
ธนาคารได้ตัดจาหน่ายลูกหนี้อื่นและดอกเบี้ยค้างรับตามตั๋วสัญ ญาใช้เงิน และกลับรายการประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าวเป็นจานวน 338 ล้านบาทออกจากบัญ ชี เนื่ องจากศาลได้มีค าพากษาถึงที่สุ ด ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ธนาคารไม่มียอดคงเหลือของรายการดังกล่าวอีกต่อไป (2559: 338 ล้านบาท)
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รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
งบการเงินรวม
เมื่อทวงถาม

2559
เมื่อทวงถาม
มีระยะเวลา

รวม

รวม

(ล้านบาท)
ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมในประเทศสุทธิ

5,225
118
8
5,351
5,351

81,756
3,045
3,200
14,233
102,234
37
(20)
102,251

86,981
3,163
3,200
14,241
107,585
37
(20)
107,602

6,083
11
20
1
6,115
6,115

64,855
12,297
4,001
20,419
101,572
46
(38)
101,580

70,938
12,308
4,021
20,420
107,687
46
(38)
107,695

1,335
231
245
545
2,356
2,356

2,294
286
2,580
5
(9)
2,576

3,629
231
245
831
4,936
5
(9)
4,932

1,789
226
237
735
2,987
2,987

3,176
3,176
9
(1)
(8)
3,176

4,965
226
237
735
6,163
9
(1)
(8)
6,163

7,707

104,827

112,534

9,102

104,756

113,858

ต่างประเทศ
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินเยน
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก รายได้รอตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมต่างประเทศสุทธิ
รวมในประเทศและ
ต่างประเทศสุทธิ

199

65
198

2560
มีระยะเวลา

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
10
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เมื่อทวงถาม

2560
มีระยะเวลา

2559
เมื่อทวงถาม
มีระยะเวลา

รวม

รวม

ตราสารอนุพันธ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า การปรับบัญ ชีต ามเกณฑ์ค งค้างของตราสาร
อนุพันธ์เพื่อการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร และจานวนเงินตามสัญญาจัดประเภทตามความเสี่ยง มีดังนี้

(ล้านบาท)
ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมในประเทศสุทธิ

5,225
8
5,233
5,233

81,756
1,910
3,200
14,233
101,099
31
(20)
101,110

86,981
1,910
3,200
14,241
106,332
31
(20)
106,343

6,083
20
1
6,104
6,104

64,855
11,380
4,001
20,419
100,655
41
(38)
100,658

70,938
11,380
4,021
20,420
106,759
41
(38)
106,762

ประเภทความเสี่ยง

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559
มูลค่ายุติธรรม/การปรับบัญชี
มูลค่ายุติธรรม/การปรับบัญชี
ตามเกณฑ์คงค้าง
จานวนเงิน
ตามเกณฑ์คงค้าง
สินทรัพย์
หนี้สิน
ตามสัญญา
สินทรัพย์
หนี้สิน

จานวนเงิน
ตามสัญญา

(ล้านบาท)
อัตราแลกเปลี่ยน
- ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
- ตราสารอนุพันธ์เพื่อ
การบริหารความ
เสี่ยงของธนาคาร (1)

5,048

4,713

560,289

6,682

6,224

552,616

48

117

9,479

42

578

21,767

ต่างประเทศ
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินเยน
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก รายได้รอตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมต่างประเทศสุทธิ
รวมในประเทศและ
ต่างประเทศสุทธิ

1,335
231
245
545
2,356
2,356

2,294
286
2,580
5
(9)
2,576

3,629
231
245
831
4,936
5
(9)
4,932

1,789
226
237
735
2,987
2,987

3,176
3,176
9
(1)
(8)
3,176

4,965
226
237
735
6,163
9
(1)
(8)
6,163

7,589

103,686

111,275

9,091

103,834

112,925

อัตราดอกเบี้ย
- ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
- ตราสารอนุพันธ์เพื่อ
การบริหารความ
เสี่ยงของธนาคาร (1)
รวม
(1)

1
3,603

3,728

686,419

3,763

3,927

754,277

98
8,797

137
8,695

25,234
1,281,421

96
10,583

134
10,863

20,749
1,349,409

การปรับบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นปี ของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อการบริหารความเสี่ยงของธนาคารคือการปรับรายการดอกเบี้ย
ค้างรับหรือค้างจ่ายและรายการดอกเบี้ยรับล่วงหน้า หรือจ่ายล่วงหน้าตามสัญ ญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารแสดงดอกเบี้ยค้างรับและ
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าจานวน 123 ล้านบาท (2559: 123 ล้านบาท) เป็นส่วนหนึ่งของ “สินทรัพย์อื่น” และแสดงยอดดอกเบี้ยค้างจ่ายและดอกเบี้ยรับ
ล่วงหน้าจานวน 136 ล้านบาท (2559: 135 ล้านบาท) เป็นส่วนหนึ่งของ “หนี้สินอื่น” ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สัดส่วนการทาธุรกรรมของตราสารอนุพันธ์จัดแบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจ ารณาจาก
จานวนเงินตามสัญญา มีดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
คูส่ ญ
ั ญา
สถาบันการเงิน
อื่น ๆ
รวม

79.33
20.67
100.00

(ร้อยละ)

2559
81.26
18.74
100.00

200
201

200

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

201

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

11

11.2 เงินลงทุนของกิจการทีธ่ นาคารและบริษทั ย่อยถือหุน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ขึน้ ไป

เงินลงทุนสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารมีเงินลงทุนในกิจการที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของทุนชาระแล้วของกิจการ
ดังกล่าวที่ไม่เข้าข่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสรุปได้ดังต่อไปนี้

11.1 จาแนกตามประเภทของเงินลงทุน
งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559

2559

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

เงินลงทุนเพือ่ ค้า – มูลค่ายุตธิ รรม
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

620

10,214

620

10,214

รวม

620

10,214

620

10,214

36,862

27,377

33,737

24,352

3
36,865

3
27,380

3
33,740

3
24,355

เงินลงทุนเผือ่ ขาย – มูลค่ายุตธิ รรม
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารทุนในความต้องการ
ของตลาดในประเทศ
รวม

ตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบกาหนด
- ราคาทุน/ราคาทุนตัดจาหน่าย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รวม

23,511
23,511

24,956
24,956

23,511
23,511

24,956
24,956

รวมเงินลงทุนสุทธิ

34
14
56
11
115
(41)
74

34
14
23
11
82
(41)
41

ส่วนได้เสียในกิจการซึ่งมีโครงสร้างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
ธนาคารและบริษัทย่อยอาจมีรายการกับกิจการซึ่งมี โครงสร้างเฉพาะตัวในรูปของเงินลงทุนในหน่วยลงทุน การให้กู้ยืมและธุรกรรม
ตราสารอนุพันธ์ และการให้บริการจัดการกองทุน เงินลงทุนในหน่วยลงทุนรับรู้รายการเป็นเงินลงทุนในตราสารทุน ส่วนเงินให้กู้ยืม
และธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ทารายการโดยเป็นไปตามปกติธุรกิจและมีการบริหารจัดการเช่นเดียวกับคู่ค้าอื่น ๆ การจัดการกองทุน
ให้บริการแก่กองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล โดยธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารและบริษัทย่อยไม่มีความเสี่ยงและรายการที่เป็นสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจ การซึ่งมี
โครงสร้างเฉพาะตัวที่ต้องเปิดเผยในงบการเงิน

เงินลงทุนทัว่ ไป – ราคาทุน
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของ
ตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของ
ตลาดต่างประเทศ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
กองทุนรวมและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
อื่น ๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนสุทธิ

1,098

1,219

1,098

1,219

2
1,100
(791)
309

35
1,254
(819)
435

2
1,100
(791)
309

35
1,254
(819)
435

61,305

62,985

58,180

59,960

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 ธนาคารมี ร ายการซื้ อ และขายเงิ น ลงทุ น ในตราสารหนี้ โดยมี ย อดขายสุ ท ธิ จ านวน 68 ล้ า นบาท
(2559: ยอดขายสุทธิจานวน 869 ล้านบาท) ซึ่งยังไม่ถึงกาหนดชาระราคา ณ วันที่รายงาน

70

69
202

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

203

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ั หาเกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
11.3 เงินลงทุนในบริษทั ทีม่ ปี ญ

11.4 ส่วนเกิน (ส่วนต่ากว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ส่วนเกิน (ส่วนต่ากว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนมีดังต่อไปนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารและบริษัท ย่อยมีเงิน ลงทุน ในบริษัทจดทะเบีย นที่เข้าข่ายถู กเพิ ก ถอนจากการเป็ น
หลั ก ทรัพ ย์ จดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ง ประเทศไทย และตราสารหนี้ ที่ ผิ ดนั ด ชาระหนี้ หรือ บริษัท ที่ มี ปั ญ หาเกี่ย วกั บ การ
ดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการหรือบริษัทอื่นที่มีผลการดาเนินงานและฐานะการเงินเช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอน
จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม
2560

จานวน
บริษัท
- บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่าย
ถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนและ
ตราสารหนี้ที่ผิดนัดชาระหนี้
- บริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การดาเนินงานต่อเนื่องของ
กิจการหรือบริษัทอื่นที่มีผล
การดาเนินงานและฐานะ
การเงินเช่นเดียวกับบริษัท
จดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิก
ถอนจากการเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน
รวม

ราคาทุน/
ราคาตาม
บัญชี

2559

มูลค่า
ยุติธรรม

ค่าเผื่อ
การด้อยค่า

จานวน
บริษัท

ราคาทุน/
ราคาตาม
บัญชี

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

ส่วนเกินทุนจากการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าเงินลงทุน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560

2559

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559

มูลค่า
ยุติธรรม

ค่าเผื่อ
การด้อยค่า

ตราสารหนี้
ตราสารทุน
รวม

36
1
37

-

ตราสารหนี้
ตราสารทุน
รวม

(2)
(1)
(3)

(69)
(1)
(70)

(2)
(1)
(3)

(69)
(1)
(70)

รวมส่วนเกิน (ส่วนต่ากว่า) ทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
บวก (หัก) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุทธิ

34
(7)
27

(70)
14
(56)

33
(7)
26

(70)
14
(56)

36
36

-

(ล้านบาท)
ส่วนต่ากว่าทุนจากการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าเงินลงทุน

2

11
13

62

730
792

-

-

(62)

(730)
(792)

2

12
14

62

740
802

-

(62)

-

(740)
(802)

72
204

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560
204

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

205

12.2 การเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพย์
ตามหนังสือของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. (01) ว. 3258/2543 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2543 เรื่องข้อกาหนดเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติสาหรับบริษัทบริห ารสินทรัพย์ได้กาหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพ ย์ของธนาคาร
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของธนาคารด้วย ซึ่งงบกระแสเงินสดของบริ ษัทบริหารสินทรัพย์ พญาไท จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
มีดังนี้
บริษทั บริหารสินทรัพย์ พญาไท จากัด
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

(ล้านบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้

69

137

(1)
3
2
(79)
35
(2)
27

4
(1)
(107)
(50)
49
(10)
22

(6)
1
16
20
(3)

(4)
2
(16)
73
84
-

55

9
(1)
(1)
168

รายการปรับกระทบกาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน

73

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ธนาคารได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด (บลจ.ทหารไทย) เพิ่มเติมจานวน 1,250,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 206.57 บาท คิดเป็นจานวนเงิน
259 ล้านบาท ทาให้สัดส่วนการถือหุ้นใน บลจ. ทหารไทย เพิ่มขึ้นจากเดิมอัตราร้อยละ 87.50 เป็นร้อยละ 100.00 ของทุนที่จดทะเบียนและชาระแล้วของบลจ. ทหารไทย ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสีย
ในบริษัทย่อยโดยอานาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ธนาคารรับรู้ผลต่างระหว่างราคาซื้อและมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ซื้อเพิ่ม ของบลจ.ทหารไทยจานวนรวม 110 ล้านบาท ไปยังกาไรสะสมโดยตรง
ในงบการเงินรวม

125
125
87.50
100.00

563
4,433
100
100

304
4,174

(679)

(745)

563
3,754

304
3,429

99.50
99.50

-

-

-

-

3,125
3,191
(745)
100.00
100.00

ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย์
ธุรกิจสนับสนุน
สถาบันการเงิน
ธุรกิจหลักทรัพย์
จัดการกองทุน

(ร้อยละ)

บริษทั ย่อย
บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท
จากัด
บริษัท เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ
คอนแทรคท์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ทหารไทย จากัด
รวม

ประเภทธุรกิจ
บริษัท

12.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทั ย่อย

เงินลงทุนในบริษทั ย่อยสุทธิ
12

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
206

(679)
3,870
1,070
1,070

3,870

(ล้านบาท)

ค่าเผื่อการด้อยค่า
2560
2559
ราคาทุน
2560
2559
ทุนชาระแล้ว
2560
2559
สัดส่วนการถือ
หุ้นสามัญ
2560
2559

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ราคาทุนสุทธิ
2560
2559

-

เงินปันผลรับสาหรับปี
2560
2559

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายและสินทรัพย์อื่น (กลับรายการ)
ประมาณการหนี้สิน
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ ินดาเนินงาน

สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง (เพิม่ ขึน้ )
รายการระหว่างบริษัทและตลาดเงิน
เงินลงทุนในลูกหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ลูกหนี้กรมบังคับคดี
ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน บสก.
สินทรัพย์อื่น

หนีส้ นิ ดาเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

74
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

207

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

13.2 จาแนกตามสกุลเงินและถิน่ ทีอ่ ยูข่ องลูกหนี้
งบการเงินรวม

(ล้านบาท)
ในประเทศ
(7,750)
7,694
(56)

(6,153)
5,986
(167)

(1)
1
-

1
1

เงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินสกุลอื่น ๆ
รวม*

618,387
18,896
831
638,114

ในประเทศ

รวม

3,125
2,084
50
5,259

621,512
20,980
881
643,373

561,568
24,460
1,050
587,078

3,617
2,674
72
6,363

565,185
27,134
1,122
593,441

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ในประเทศ

2560
ต่างประเทศ

รวม

ในประเทศ

2559
ต่างประเทศ

รวม

(ล้านบาท)

ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับงบกระแสเงินสด
รายการที่มิใช่เงินสด:
การเปลี่ยนแปลงจากการวัดมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย

-

(40)

เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินสกุลอื่น ๆ
รวม*

618,339
18,896
831
638,066

3,125
2,084
50
5,259

621,464
20,980
881
643,325

561,520
24,460
1,050
587,030

3,617
2,674
72
6,363

565,137
27,134
1,122
593,393

* ยอดรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

13.1 จาแนกตามประเภทเงินให้สนิ เชือ่
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559

13.3 จาแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น

(ล้านบาท)
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินให้กู้ยืม
ตั๋วเงิน
อื่น ๆ
หัก รายได้รอตัดบัญชี
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สนิ เชือ่ สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีบวก
ดอกเบีย้ ค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- เงินสารองในอัตราขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท.
- เงินสารองส่วนที่เกินอัตราขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท.
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ

118,834
374,105
150,468
18
(52)
643,373
969

125,848
334,952
132,587
123
(69)
593,441
915

118,834
374,057
150,468
18
(52)
643,325
969

125,848
334,904
132,587
123
(69)
593,393
915

644,342

594,356

644,294

594,308

(15,049)
(9,590)
(330)
619,373

(14,659)
(10,252)
(177)
569,268

(15,019)
(9,590)
(330)
619,355

(14,629)
(10,252)
(177)
569,250

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ปกติ

งบการเงินรวม
2560
ต่ากว่า
มาตรฐาน
สงสัย

สงสัยจะสูญ

รวม

291
12,302
267
746
871
156
14,633

11,633
351,389
18,092
64,268
133,330
64,661
643,373

(ล้านบาท)
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
อื่น ๆ
รวม*

75
208

รวม

2559
ต่างประเทศ

(ล้านบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

13

2560
ต่างประเทศ

11,130
319,212
17,034
62,419
128,132
61,843
599,770

209
18,711
784
1,093
3,330
1,955
26,082

3
760
7
10
452
643
1,875

404
545
64
1,013

76
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

209

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ปกติ

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

งบการเงินรวม
2559
ต่ากว่า
มาตรฐาน
สงสัย

สงสัยจะสูญ

รวม

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ปกติ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2559
ต่ากว่า
มาตรฐาน
สงสัย
สงสัยจะสูญ

(ล้านบาท)
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชือเพือทีอยู่อาศัย
อืน ๆ
รวม*

9,863
303,616
21,692
58,402
97,765
65,694
557,032

ปกติ

192
13,218
316
1,023
2,191
1,864
18,804

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

683
4
12
280
818
1,797

(ล้านบาท)
886
8
307
393
1,594

511
11,807
264
644
791
197
14,214

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
ต่ากว่า
มาตรฐาน
สงสัย
สงสัยจะสูญ

10,566
330,210
22,276
60,089
101,334
68,966
593,441

11,130
319,212
17,034
62,419
128,132
61,843
599,770

209
18,711
784
1,093
3,330
1,955
26,082

3
760
7
10
452
643
1,875

404
545
64
1,013

284
12,301
245
728
871
156
14,585

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชือเพือทีอยู่อาศัย
อืน ๆ
รวม*

9,863
303,616
21,692
58,402
97,765
65,694
557,032

192
13,218
316
1,023
2,191
1,864
18,804

683
4
12
280
818
1,797

886
8
307
393
1,594

503
11,807
242
626
791
197
14,166

10,558
330,210
22,254
60,071
101,334
68,966
593,393

* ยอดรวมเงินให้สินเชือสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

13.4 จ่าแนกตามประเภทการจัดชัน้
รวม

(ล้านบาท)
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชือเพือทีอยู่อาศัย
อืน ๆ
รวม*

รวม

11,626
351,388
18,070
64,250
133,330
64,661
643,325

ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ (ไม่รวมเงินให้สินเชือแก่ธนาคารและตลาดเงิน) จัดชั้นตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เรืองหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันส่ารองของสถาบันการเงินดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2560
เงินให้สินเชือ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ

ยอดสุทธิทีใช้ใน
การตั้งค่าเผือหนี้
สงสัยจะสูญ (1)

(ล้านบาท)
เงินส่ารองในอัตราขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม*
เงินส่ารองส่วนทีเกินอัตราขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท.
รวม

600,675
26,146
1,875
1,013
14,633
644,342

527,213
14,963
1,154
444
5,024
548,798

อัตราขั้นต่าตาม
เกณฑ์ ธปท.

ค่าเผือหนี้
สงสัยจะสูญ (2)

(ร้อยละ)

(ล้านบาท)

1
2
100
100
100

5,747
457
1,238
470
7,137
15,049
9,590 (3)
24,639

210
211

210

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

211

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
2559

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ

ยอดสุทธิที่ใช้ใน
การตัง้ ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ (1)

(ล้านบาท)
เงินสารองในอัตราขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชัน้ ต่ากว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม*
เงินสารองส่วนที่เกินอัตราขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท.
รวม

557,886
18,865
1,797
1,594
14,214
594,356

472,869
10,220
1,117
927
4,408
489,541

อัตราขั้นต่าตาม
เกณฑ์ ธปท.

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ (2)

(ร้อยละ)

(ล้านบาท)

1
2
100
100
100

5,288
340
1,251
1,049
6,731
14,659
10,252 (3)
24,911

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ

ยอดสุทธิที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ (1)

(ล้านบาท)
เงินสารองในอัตราขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม*
เงินสารองส่วนที่เกินอัตราขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท.
รวม

600,675
26,146
1,875
1,013
14,585
644,294

527,213
14,963
1,154
444
4,994
548,768

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2559
เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ

(ล้านบาท)
เงินสารองในอัตราขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชัน้ สงสัยจะสูญ
รวม*
เงินสารองส่วนที่เกินอัตราขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท.
รวม
*

อัตราขั้นต่าตาม
เกณฑ์ ธปท.

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ (2)

(ร้อยละ)

(ล้านบาท)

1
2
100
100
100

5,747
457
1,238
470
7,107
15,019
9,590 (3)
24,609

(1)

(2)

(3)

557,886
18,865
1,797
1,594
14,166
594,308

472,869
10,220
1,117
927
4,378
489,511

อัตราขั้นต่าตาม
เกณฑ์ ธปท.

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ (2)

(ร้อยละ)

(ล้านบาท)

1
2
100
100
100

5,288
340
1,251
1,049
6,701
14,629
10,252 (3)
24,881

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยค้างรับ
ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ: กรณีสินทรัพย์จัดชั้นปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษ หมายถึงยอดคงค้างของเงินต้นที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ
หลังหักหลักประกันที่ไม่ใช่ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง สิทธิการเช่าและเครื่องจักร กรณีสินทรัพย์จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ หมายถึง
มูลหนี้หลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจาหน่ายหลักประกัน
ที่ไม่ใช่เครื่องจักร
การกันสารองสาหรับ สินเชื่อที่ได้ รับการค้าประกันโดยบรรษัท ประกั นสินเชื่ออุ ตสาหกรรมขนาดย่ อมตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme
เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์การกากับดูแลสินเชื่อที่ได้รับการค้าประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
แบบ Portfolio Guarantee Scheme
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้รวมเงินสารองสาหรับเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพจานวน 1,160 ล้านบาท (2559: 1,262 ล้านบาท)

79
212

ยอดสุทธิที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ (1)

80
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

213

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

2559
บริษัท
บริหาร
สินทรัพย์
ตัดรายการ
พญาไท จากัด ระหว่างกัน

13.5 เงินให้สนิ เชือ่ ด้อยคุณภาพ
ธนาคาร
ทหารไทย
จากัด
(มหาชน)

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย หมายถึงเงินให้สินเชื่อจัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน ชั้นสงสัย ชั้นสงสัยจะสูญ
และชั้นสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (รวมเงินให้สินเชื่อแก่ธนาคารและตลาดเงิน)
สรุปได้ดังนี้
2560
ธนาคาร
ทหารไทย
จากัด
(มหาชน)

บริษัท
บริหาร
สินทรัพย์
พญาไท จากัด

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

เงินให้สนิ เชือ่ ด้อยคุณภาพสุทธิ (เงินต้นสุทธิจาก
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ)
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (ล้านบาท)
เงินให้สินเชื่อรวมสุทธิค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (ล้านบาท)
อัตราร้อยละของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ (ร้อยละ)

735,334
1.02

18
100.00

-

เงินให้สนิ เชือ่ ด้อยคุณภาพ (เงินต้น)
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (ล้านบาท)
เงินให้สินเชื่อรวม (ล้านบาท)
อัตราร้อยละของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (ร้อยละ)

17,473
745,312
2.34

48
48
100.00

-

งบการเงินรวม

เงินให้สนิ เชือ่ ด้อยคุณภาพ (เงินต้น)
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (ล้านบาท)
เงินให้สินเชื่อรวม (ล้านบาท)
อัตราร้อ ยละของเงิ นให้สิน เชื่ อด้อ ยคุณ ภาพ (ร้อ ยละ)

17,557
695,736
2.52

48
48
100.00

งบการเงินรวม

-

17,605
695,784
2.53

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารได้โอนขายสินเชื่อด้อยคุณภาพโดยมีภาระเงินต้นจานวนเงินประมาณ
1,300 ล้านบาท และ 1,300 ล้านบาท ตามลาดับ ให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ ทั้งนี้ ราคาขายส่วนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญ ชี ของ
สินเชื่อด้อยคุณภาพดังกล่าวได้แสดงหักจาก “หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า” ในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2560 ธนาคารมี เงินให้ สิน เชื่อแก่ลู กหนี้ ที่ระงับ การรับ รู้รายได้ต ามเกณฑ์ค งค้าง จานวน 50,177 ล้านบาท

7,495

18

-

7,513

(2559: 41,635 ล้านบาท)
ั หา
13.6 การปรับโครงสร้างหนีท้ มี่ ปี ญ

735,352
1.02

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารและบริษัทย่อยได้ทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา (แสดงเฉพาะบัญชีของ
ลูกหนี้รายที่มีส่วนสูญเสีย/ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้) สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560

17,521
745,360
2.35
จานวนราย

2559

เงินให้สนิ เชือ่ ด้อยคุณภาพสุทธิ (เงินต้นสุทธิจาก
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ)
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (ล้านบาท)
เงินให้สินเชื่อรวมสุทธิค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (ล้านบาท)
อัตราร้อยละของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ (ร้อยละ)

ก่อนปรับ
โครงสร้างหนี้

จานวนราย

(ล้านบาท)

ธนาคาร
ทหารไทย
จากัด
(มหาชน)

บริษัท
บริหาร
สินทรัพย์
พญาไท จากัด

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

7,292

18

-

7,310

685,471
1.06

18
100.00

-

685,489
1.07

หลังปรับ
โครงสร้างหนี้

สินทรัพย์ที่รับโอน
มูลค่า
ชนิด
ยุติธรรม

(ล้านบาท)

รูปแบบการปรับโครงสร้างหนี้
การโอนสินทรัพย์
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชาระหนี้
การปรับโครงสร้างหนี้ในหลายลักษณะ
รวม

1
6,241
6
6,248

95
12,231
1,025
13,351

1
6,241
5
6,247

33
12,231
618
12,882

ระยะเวลาของสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
ไม่เกิน 5 ปี
5 - 10 ปี
มากกว่า 10 ปี
รวม

1,133
4,076
1,039
6,248

1,382
1,240
10,729
13,351

1,133
4,076
1,038
6,247

1,315
1,240
10,327
12,882

(ล้านบาท)
62
354
416

ที่ดินและอาคาร
ที่ดินและอาคาร

215

81
214

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

215

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

จานวนราย

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2559
สินทรัพย์ที่รับโอน
ก่อนปรับ
หลังปรับ
มูลค่า
โครงสร้างหนี้ โครงสร้างหนี้
ชนิด
ยุติธรรม

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

รูปแบบการปรับโครงสร้างหนี้
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชาระหนี้
การปรับโครงสร้างหนี้ในหลายลักษณะ
รวม

5,800
1
5,801

2,718
1,540
4,258

2,718
1,540
4,258

ระยะเวลาของสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
ไม่เกิน 5 ปี
5 - 10 ปี
มากกว่า 10 ปี
รวม

1,114
4,646
41
5,801

1,787
2,346
125
4,258

1,787
2,346
125
4,258

-

-

13.7 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559

(ล้านบาท)
ยอดต้นปี
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี
ยอดปลายปี

180
(3)
177

ั หาเกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13.8 เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลูกหนีท้ มี่ ปี ญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับกับบริษัทจดทะเบียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานและได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ มีดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559

(ล้านบาท)
รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ที่รับรู้ในระหว่างปี
เงินสดที่รับชาระจากลูกหนี้
การรับโอนสินทรัพย์จากลูกหนี้ โดยมีสิทธิในการซื้อคืนเมื่อเป็นไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการปรับโครงสร้างหนี้สุทธิ

177
153
330

243
755

278
1,437

347
153

282
(3)

จานวน
ราย

2560
เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ย
หลัก
ค้างรับ
ประกัน

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะ
สูญ

จานวน
ราย

2559
เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ย
หลัก
ค้างรับ
ประกัน

(ล้านบาท)
บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูก
เพิกถอนจากการเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

3

12

10

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะ
สูญ

(ล้านบาท)

-

5

43

10

1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารและบริษัทย่อยมียอดคงค้างของลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ ที่มีปัญหาที่ปฏิบัติได้ตาม
สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ดังนี้
งบการเงินรวม
2560
จานวน
ราย

2559
ยอด
คงค้าง

จานวน
ราย

(ล้านบาท)
ลูกหนีท้ มี่ กี ารปรับ
โครงสร้างหนีแ้ ล้ว

6,123

8,347

ยอด
คงค้าง

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559
จานวน
ยอด
จานวน
ยอด
ราย
คงค้าง
ราย
คงค้าง

(ล้านบาท)
5,358

8,062

(ล้านบาท)
6,122

8,336

(ล้านบาท)
5,357

8,051

83
216

84
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

217

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
14

สินทรัพย์จัดชั้น

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพย์จัดชั้นจาแนกตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด ประกอบด้วยเงินลงทุน
(รวมเงิน ลงทุ น ในบริษั ท ย่ อ ย) เงิน ให้ สิ น เชื่ อ แก่ ลู ก หนี้ และดอกเบี้ ย ค้ างรั บ (รวมเงิน ให้ สิ น เชื่อ แก่ ธ นาคารและตลาดเงิน ) ทรัพ ย์ สิ น
รอการขาย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์อื่น ดังนี้

เงินลงทุน

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ

ทรัพย์สิน
รอการขาย

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์

สินทรัพย์อื่น

รวม

(ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2560

เงินลงทุน

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ

ทรัพย์สิน
รอการขาย

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์

สินทรัพย์อื่น

รวม

(ล้านบาท)
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ

847

702,698
26,146
1,875
1,013
14,633

153

285

3
1
469

702,698
26,146
1,878
1,014
16,387

รวม

847

746,365

153

285

473

748,123

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ

1,526

702,698
26,146
1,875
1,013
14,585

153

285

3
1
468

702,698
26,146
1,878
1,014
17,017

รวม

1,526

746,317

153

285

472

748,753

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2559

เงินลงทุน

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ

ทรัพย์สิน
รอการขาย

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์

สินทรัพย์อื่น

รวม

(ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2559

เงินลงทุน

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ

ทรัพย์สิน
รอการขาย

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์

สินทรัพย์อื่น

รวม

(ล้านบาท)
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

952
952

660,279
18,865
1,797
1,594
14,214
696,749

66
66

307
307

3
4
388
395

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

660,279
18,865
1,797
1,594
14,166
696,701

66
66

307
307

3
4
386
393

660,279
18,865
1,800
1,598
16,622
699,164

660,279
18,865
1,800
1,598
15,927
698,469

86

85
218

1,697
1,697

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

219

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
15

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญระหว่างปี สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2560

ปกติ

เงินสารองในอัตราขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท.
กล่าวถึง
ต่ากว่า
เป็นพิเศษ มาตรฐาน
สงสัย

สงสัย
จะสูญ

เงินสารอง
ส่วนที่เกินอัตรา
ขั้นต่าตามเกณฑ์
ธปท.

ปกติ

รวม

5,288
459
-

340
117
-

1,251
(13)
-

1,049
(579)
-

6,731
9,572
828
(9,183)

10,252
(662)
-

24,911
8,894
828
(9,183)

5,747

457

1,238

470

(811)
7,137

9,590

(811)
24,639

ณ วันที่ 1 มกราคม
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญได้รับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
หนี้สงสัยจะสูญส่วนของ
ลูกหนี้ที่โอนขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ปกติ

เงินสารองในอัตราขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท.
กล่าวถึง
ต่ากว่า
เป็นพิเศษ มาตรฐาน
สงสัย

สงสัย
จะสูญ

340
117
-

1,251
(13)
-

1,049
(579)
-

6,701
9,582
818
(9,183)

10,252
(662)
-

24,881
8,904
818
(9,183)

5,747

457

1,238

470

(811)
7,107

9,590

(811)
24,609

เงินสารองในอัตราขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท.
กล่าวถึง
ต่ากว่า
เป็นพิเศษ มาตรฐาน
สงสัย

สงสัย
จะสูญ

เงินสารอง
ส่วนที่เกินอัตรา
ขั้นต่าตามเกณฑ์
ธปท.

รวม

(ล้านบาท)
รวม

5,027
261
-

306
34
-

1,412
(161)
-

564
485
-

8,769
11,019
705
(12,923)

12,767
(2,515)
-

28,845
9,123
705
(12,923)

5,288

340

1,251

1,049

(839)
6,731

10,252

(839)
24,911

ณ วันที่ 1 มกราคม
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญได้รับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
หนี้สงสัยจะสูญส่วนของ
ลูกหนี้ที่โอนขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

5,027
261
-

306
34
-

1,412
(161)
-

564
485
-

8,745
11,035
683
(12,923)

12,767
(2,515)
-

28,821
9,139
683
(12,923)

5,288

340

1,251

1,049

(839)
6,701

10,252

(839)
24,881

88

87
220

5,288
459
-

ปกติ

(ล้านบาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญได้รับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
หนี้สงสัยจะสูญส่วนของ
ลูกหนี้ที่โอนขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2559

งบการเงินรวม
2559
เงินสารอง
ส่วนที่เกินอัตรา
ขั้นต่าตามเกณฑ์
ธปท.

สงสัย
จะสูญ

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญได้รับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
หนี้สงสัยจะสูญส่วนของ
ลูกหนี้ที่โอนขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เงินสารองในอัตราขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท.
กล่าวถึง
ต่ากว่า
เป็นพิเศษ มาตรฐาน
สงสัย

เงินสารอง
ส่วนที่เกินอัตรา
ขั้นต่าตามเกณฑ์
ธปท.

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

221

743
427
1,170

89
222

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

154
1,583
12,071
(285)
44
(22)
(307)
(4,704)
(10,602)
496
795
(4,689)
(10,453)
154
6,287
22,958
676
700
2,038
136
6,267
23,143

(658)
(680)
(2,223)

(931)
1,309
(116)

5,064
3,734

(2,981)
(1,852)

90

(511)
(944)

351
18
(18)
(958)
96
(123)

(41)
4
(45)
(3,111)
(1,829)
87
116
(217)
(93)

(244)
22
(4)
(262)
-

136
1,578
12,383

* ธนาคารได้ทาการประเมินราคาในปี 2559

1,704
227
1,931

117

ทรัพย์สินที่ได้จากการชาระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
- ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายนอก
- ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน
รวม

1,308

(ล้านบาท)

377

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

มูล ค่ าของทรัพ ย์ สิ น ประเภทอสั งหาริม ทรั พ ย์ ที่ได้ จากการช าระหนี้ ที่ แยกประเมิ น ราคาโดยผู้ ประเมิ น ภายนอกและภายใน ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

(146)
(194)

1,170
402
1,572
(66)
1,506

208
-

(136)
(455)
(591)
20
(571)

5,002
3,928

540
318
858
12
870

1,976
2,076

766
539
1,305
(98)
1,207

17

ทรัพย์สินรอการขายที่ได้จากการชาระหนี้
- อสังหาริมทรัพย์
ทรัพย์สินรอจาหน่าย
รวม
บวก (หัก) ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า
สุทธิ

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 การเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สรุปได้ดังนี้

(ล้านบาท)

-

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2559
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย/ลดลง
ยอดปลายปี

2,144
4,149
117

1,931
436
2,367
(153)
2,214

(97)
(75)
(257)

(441)
(186)
(627)
6
(621)

337

ยอดต้นปี

1,202
220
1,422
(93)
1,329

2,241
4,224
37

1,170
402
1,572
(66)
1,506

งบการเงินรวม
2560
ค่าเสือ่ มราคาสะสม
จาหน่าย/
ตัดจาหน่าย/
โอนออก/
ค่าเสื่อม ปรับปรุงจาก
การตีราคา ยอดปลายปี ยอดต้นปี
ราคา

ทรัพย์สินรอการขายที่ได้จากการชาระหนี้
- อสังหาริมทรัพย์
ทรัพย์สินรอจาหน่าย
รวม
บวก (หัก) ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า
สุทธิ

1,979
4,224
37

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

ยอดต้นปี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย/ลดลง
ยอดปลายปี

ที่ดิน
- ราคาทุนเดิม
- ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*
อาคารระหว่างก่อสร้าง
อาคาร
- ราคาทุนเดิม
- ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*
ส่วนปรับปรุง
สิทธิการเช่า
อุปกรณ์ระหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง
อุปกรณ์
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 การเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินรอการขายสุทธิมีดังนี้

1,900
4,149
117

ค่าเผือ่ การด้อยค่า
โอนกลับ
มูลค่าสุทธิ
(ขาดทุน)
ทางบัญชี
จากการ จาหน่าย/
ณ วันที่
ด้อยค่า ตัดจาหน่าย/
31 ธันวาคม
ระหว่างปี โอนออก ยอดปลายปี 2560

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ราคาทุน
มูลค่าสุทธิ
ทางบัญชี
จาหน่าย/
ณ วันที่
เพิ่มขึ้น/ ตัดจาหน่าย/
1 มกราคม
2560 ยอดต้นปี โอนเข้า
โอนออก ยอดปลายปี ยอดต้นปี

16

1,912
1,905

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

223

224
2,476
2,789
146
4,971
3,333
1,206
181
5,736
20,838

2,137
2,789
146
2,040
1,551
343
181
1,105
10,292

918
1,002
4,549

171

111
629

1,483
235

(963)
(471)
(2,244)

(69)

(80)
(34)

(235)
(48)
(344)

136
6,267
23,143

1,308

5,002
3,928

2,241
4,224
37

(4,631)
(10,106)

(863)

(2,830)
(1,782)

-

(466)
(886)

(119)

(212)
(89)

-

51

61
19

-

408
539

(ล้านบาท)

(4,689)
(10,453)

(931)

(2,981)
(1,852)

-

(440)

-

(101)
-

(339)
-

งบการเงินรวม
2559
ค่าเสือ่ มราคาสะสม
จาหน่าย/
ตัดจาหน่าย/
โอนออก/
ค่าเสื่อม ปรับปรุงจาก
ราคา
การตีราคา ยอดปลายปี ยอดต้นปี

77

(13)

34
-

56
-

56

13

22
-

21
-

(307)

-

(45)
-

(262)
-

136
1,578
12,383

377

1,976
2,076

1,979
4,224
37

ค่าเผือ่ การด้อยค่า
โอนกลับ
มูลค่าสุทธิ
(ขาดทุน)
ทางบัญชี
จากการ จาหน่าย/
ณ วันที่
ด้อยค่า ตัดจาหน่าย/
31 ธันวาคม
ระหว่างปี โอนออก ยอดปลายปี 2559

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

1,308

377

117

208
-

337

136
676
6,148
693
23,024 2,031

5,002
3,928

1,976
2,076

136
1,549
12,354

2,241
4,224
37

1,979
4,224
37

* ธนาคารได้ทาการประเมินราคาในปี 2559

ที่ดิน
- ราคาทุนเดิม
- ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*
อาคารระหว่างก่อสร้าง
อาคาร
- ราคาทุนเดิม
- ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*
ส่วนปรับปรุง
สิทธิการเช่า
อุปกรณ์ระหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง
อุปกรณ์
รวม

(658)
(670)
(2,213)

(116)

(146)
(194)

(97)
(75)
(257)

154
6,171
22,842

1,309

5,064
3,734

2,144
4,149
117

(4,599)
(10,363)

(931)

(2,981)
(1,852)

-

92

(501)
(934)

(123)

(217)
(93)

-

486
785

96

87
116

-

(ล้านบาท)

(4,614)
(10,512)

(958)

(3,111)
(1,829)

-

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
ราคาทุน
ค่าเสือ่ มราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ
จาหน่าย/
ทางบัญชี
ตัดจาหน่าย/
ณ วันที่
จาหน่าย/
โอนออก/
1 มกราคม
เพิ่มขึ้น/ ตัดจาหน่าย/
ค่าเสื่อม ปรับปรุงจาก
2560 ยอดต้นปี โอนเข้า โอนออก ยอดปลายปี ยอดต้นปี ราคา การตีราคา ยอดปลายปี

91

(307)

-

(45)
-

(262)
-

ยอดต้นปี

(22)

-

(18)

-

(4)
-

44

18

4
-

22
-

(285)

-

(41)
-

(244)
-

154
1,557
12,045

351

1,912
1,905

1,900
4,149
117

ค่าเผือ่ การด้อยค่า
โอนกลับ
มูลค่าสุทธิ
(ขาดทุน)
ทางบัญชี
จากการ จาหน่าย/
ณ วันที่
ด้อยค่า ตัดจาหน่าย/
31 ธันวาคม
ระหว่างปี
โอนออก ยอดปลายปี
2560

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ที่รวมอยู่ในกาไรหรือขาดทุนรวมสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็นจานวน 944 ล้านบาท และ 886 ล้านบาท ตามลาดับ

ราคาทรัพย์สินของอาคารและอุปกรณ์ของธนาคารและบริษั ทย่อยก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจานวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มีจานวน 3,446 ล้านบาท (2559: 3,511 ล้านบาท)

* ธนาคารได้ทาการประเมินราคาในปี 2559

ที่ดิน
- ราคาทุนเดิม
- ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*
อาคารระหว่างก่อสร้าง
อาคาร
- ราคาทุนเดิม
- ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*
ส่วนปรับปรุง
สิทธิการเช่า
อุปกรณ์ระหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง
อุปกรณ์
รวม

ราคาทุน
มูลค่าสุทธิ
ทางบัญชี
ณ วันที่
จาหน่าย/
1 มกราคม
เพิ่มขึ้น/ ตัดจาหน่าย/
2559 ยอดต้นปี โอนเข้า
โอนออก ยอดปลายปี ยอดต้นปี

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

225

226

136
1,549
12,354
(307)

ราคาทรัพ ย์สินของอาคารและอุปกรณ์ ของธนาคารก่อนหักค่ าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุป กรณ์ ซึ่ง ได้คิด ค่าเสื่อมราคา
เต็มจานวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจานวน 3,378 ล้านบาท (2559: 3,444 ล้านบาท)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ที่รวมอยู่ในกาไรหรือขาดทุนเฉพาะธนาคารสาหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
เป็นจานวน 934 ล้านบาท และ 875 ล้านบาท ตามลาดับ

56

377
13

397
528

(4,599)
(10,363)

(440)

77

ในเดือนมีนาคม 2559 ธนาคารตีราคาที่ดินและอาคารใหม่โดยผู้เชี่ยวชาญในการประเมินราคาที่มีความเป็นอิสระตามข้อกาหนดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนเกินของสินทรัพย์ส่วนที่ตีราคาเพิ่มบันทึกในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของภายใต้หัวข้อเรื่อง
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ” จานวน 2,112 ล้านบาท และโอนกลับ ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกาไรขาดทุนและ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจานวน 68 ล้านบาท ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุมัติให้นับมูลค่าของสินทรัพย์ส่วนที่ตีราคาเพิ่มเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2559

(4,541)
(10,016)
136
6,148
23,024
(963)
(458)
(2,231)
* ธนาคารได้ทาการประเมินราคาในปี 2559

181
5,621
20,723
181
1,080
10,267

918
985
4,532

(863)
1,308
(69)
1,206
343

171

4,971
3,333
2,040
1,551

111
629

(80)
(34)

5,002
3,928

(2,830)
(1,782)

93

(455)
(875)

(119)

51

(931)

-

(13)

1,976
2,076
(45)
22
(212)
(89)

61
19

(2,981)
(1,852)

(101)
-

34
-

1,979
4,224
37
(262)
21
2,241
4,224
37
(235)
(48)
(344)
1,483
235
2,476
2,789
146
2,137
2,789
146

ที่ดิน
- ราคาทุนเดิม
- ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*
อาคารระหว่างก่อสร้าง
อาคาร
- ราคาทุนเดิม
- ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*
ส่วนปรับปรุง
สิทธิการเช่า
อุปกรณ์ระหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง
อุปกรณ์
รวม

(ล้านบาท)

-

-

(339)
-

56
-

โอนกลับ
มูลค่าสุทธิ
(ขาดทุน)
ทางบัญชี
จากการ จาหน่าย/
ณ วันที่
ด้อยค่า ตัดจาหน่าย/
31 ธันวาคม
ระหว่างปี โอนออก ยอดปลายปี 2559
จาหน่าย/
ตัดจาหน่าย/
โอนออก/
ค่าเสื่อม ปรับปรุงจาก
ราคา
การตีราคา ยอดปลายปี ยอดต้นปี
มูลค่าสุทธิ
ทางบัญชี
ณ วันที่
จาหน่าย/
เพิ่มขึ้น/ ตัดจาหน่าย/
1 มกราคม
2559 ยอดต้นปี โอนเข้า
โอนออก ยอดปลายปี ยอดต้นปี

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ราคาทุน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2559
ค่าเสือ่ มราคาสะสม

ค่าเผือ่ การด้อยค่า

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

94
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

227

228
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

229

18

5,589

1,704

60
4,410
305
4,775

60
874
305
1,239

ยอดต้นปี

444

444

มูลค่าสุทธิ
ทางบัญชี
ณ วันที่
1 มกราคม
2559

60
5,085

60
1,200

ยอดต้นปี
21

976

811

165

ซื้อ

761

740

ซื้อ

64

(837)

901

-

-

-

(162)

(672)

510

โอนเข้า/
ตัดจาหน่าย (ออก)

ราคาทุน

(15)

(5)

(10)

โอนเข้า/
ตัดจาหน่าย (ออก)

5,589

444

60
5,085

(ล้านบาท)

ยอดปลายปี

(3,536)

-

(3,536)

ยอดต้นปี

(3,885)

-

(3,885)

ยอดต้นปี

งบการเงินรวม
2559

6,399

342

60
5,997

(ล้านบาท)

ยอดปลายปี

งบการเงินรวม
2560

(1)

-

(1)

(349)

-

(349)

ค่าตัด
จาหน่าย
ระหว่างปี

-

-

-

(3,885)

-

(3,885)

ค่าตัดจาหน่าย
สะสมส่วน
ที่โอนออก ยอดปลายปี

(4,267)

-

(4,267)

ค่าตัดจาหน่าย
สะสมส่วน
ที่โอนออก ยอดปลายปี

ค่าตัดจาหน่ายสะสม

(381)

-

(381)

ค่าตัด
จาหน่าย
ระหว่างปี

ค่าตัดจาหน่ายสะสม

1,704

444

60
1,200

มูลค่าสุทธิ
ทางบัญชี
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

2,132

342

60
1,730

มูลค่าสุทธิ
ทางบัญชี
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่รวมอยู่ในกาไรหรือขาดทุนรวมสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็นจานวน 381 ล้านบาท และ 349 ล้านบาท ตามลาดับ

229

ราคาทรัพ ย์ สิ น ของสิ น ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั ว ตนของธนาคารและบริ ษั ท ย่ อ ยก่ อ นหั ก ค่ า ตั ด จ าหน่ า ยสะสมของสิ น ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั ว ตน ซึ่ งได้ คิ ด ค่ า ตั ด จ าหน่ า ยเต็ ม จ านวนแล้ ว แต่ ยั ง คงใช้ ง านจนถึ ง ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2560 มีจานวน 3,234 ล้านบาท (2559: 3,055 ล้านบาท)

ค่าความนิยม
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ระหว่างพัฒนา
รวม

ค่าความนิยม
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ระหว่างพัฒนา
รวม

มูลค่าสุทธิ
ทางบัญชี
ณ วันที่
1 มกราคม
2560

ราคาทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 การเปลี่ยนแปลงของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นมีดังนี้

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอืน่ สุทธิ

228

230
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

231

5,464

1,641

4,346
306
4,652

868
306
1,174

ยอดต้นปี

445

445

มูลค่าสุทธิ
ทางบัญชี
ณ วันที่
1 มกราคม
2559

5,019

1,196

ยอดต้นปี

974

811

163

ซื้อ

760

740

20

ซื้อ

-

-

-

ตัดจาหน่าย

ราคาทุน

(15)

(5)

(10)

ตัดจาหน่าย

(162)

(672)

510

โอนเข้า/
(ออก)

64

(837)

901

โอนเข้า/
(ออก)

(3,823)

5,464

445

5,019

(ล้านบาท)

ยอดปลายปี

-

(3,823)

ยอดต้นปี

(3,478)

-

(3,478)

ยอดต้นปี

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2559

6,273

343

5,930

(ล้านบาท)

ยอดปลายปี

(1)

(345)

-

(345)

ค่าตัด
จาหน่าย
ระหว่างปี

-

(1)

-

-

-

(3,823)

-

(3,823)

ค่าตัดจาหน่าย
สะสมส่วน
ที่โอนออก ยอดปลายปี

(4,203)

-

(4,203)

ค่าตัดจาหน่าย
สะสมส่วน
ที่โอนออก ยอดปลายปี

ค่าตัดจาหน่ายสะสม

(379)

-

(379)

ค่าตัด
จาหน่าย
ระหว่างปี

ค่าตัดจาหน่ายสะสม

1,641

ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่รวมอยู่ในกาไรหรือขาดทุนเฉพาะธนาคารสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็นจานวน 379 ล้านบาท และ 345 ล้านบาท ตามลาดับ

445

1,196

มูลค่าสุทธิ
ทางบัญชี
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

230

2,070

343

1,727

มูลค่าสุทธิ
ทางบัญชี
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

231

ราคาทรัพย์สินของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของธนาคารก่อนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งได้คิดค่าตัดจาหน่ายเต็มจานวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจานวน
3,174 ล้านบาท (2559: 2,999 ล้านบาท)

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ระหว่างพัฒนา
รวม

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ระหว่างพัฒนา
รวม

มูลค่าสุทธิ
ทางบัญชี
ณ วันที่
1 มกราคม
2560

ราคาทุน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
19

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้
งบการเงินรวม

19.1 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้น ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
มีดังนี้
งบการเงินรวม
บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่
ณ วันที่
1 มกราคม
31 ธันวาคม
กาไรหรือ
กาไรขาดทุน
2560
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
2560

(หมายเหตุ 19.2)
(ล้านบาท)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สินจากการโอนสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินอื่น
รายได้รอตัดบัญชีและหนี้สินอื่น
อื่น ๆ
รวม

189
680
23
66

(6)
67
20
(4)

(14)
-

169
747
43
62

332
290
142
256
112
2,090

(332)
9
(31)
71
149
(57)

(39)
(53)

260
111
327
261
1,980

1,291
24
1,315

(30)
24
(6)

6
(8)
(10)
(12)

6
1,253
38
1,297

775

(51)

(41)

683

หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม
สุทธิ

ณ วันที่
1 มกราคม
2559

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(หมายเหตุ 19.2)
(ล้านบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

174
629
26
100

1
51
(3)
(34)

14
-

189
680
23
66

1,200
298
110
294
158
2,989

(868)
10
32
(38)
(46)
(895)

(18)
(4)

332
290
142
256
112
2,090

เงินลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อื่น ๆ

21
900
23

(25)
1

(21)
416
-

1,291
24

รวม

944

(24)

395

1,315

สุทธิ

2,045

(871)

(399)

775

ประมาณการหนี้สินจากการโอน
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินอื่น
รายได้รอตัดบัญชีและหนี้สินอื่น
อื่น ๆ
รวม

หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

99
232

กาไรหรือ
ขาดทุน

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

100

233

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่
1 มกราคม
2560

กาไรหรือ
ขาดทุน

กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่
1 มกราคม
2559

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
189
667
23
66

(6)
68
20
(4)

(14)
-

169
735
43
62

332
285
140
256
117
2,075

(332)
7
(32)
71
148
(60)

(38)
(52)

254
108
327
265
1,963

สุทธิ

เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สินจากการโอน
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินอื่น
รายได้รอตัดบัญชีและหนี้สินอื่น
อื่น ๆ
รวม

174
616
26
100

1
51
(3)
(34)

14
-

189
667
23
66

1,200
294
108
294
155
2,967

(868)
9
32
(38)
(38)
(888)

(18)
(4)

332
285
140
256
117
2,075

เงินลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อื่น ๆ

13
899
23

(25)
1

(13)
416
-

1,290
24

รวม

935

(24)

403

1,314

สุทธิ

2,032

(864)

(407)

761

หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่

(หมายเหตุ 19.2)
(ล้านบาท)

(หมายเหตุ 19.2)
(ล้านบาท)
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สินจากการโอน
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินอื่น
รายได้รอตัดบัญชีและหนี้สินอื่น
อื่น ๆ
รวม

กาไรหรือ
ขาดทุน

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

1,290
24
1,314

(30)
24
(6)

6
(8)
(10)
(12)

6
1,252
38
1,296

761

(54)

(40)

667

ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2560 และ 2559 ธนาคารมี ผ ลแตกต่ างชั่ว คราวที่ ใช้หั ก ภาษี ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ เงิน ลงทุ น ในบริษั ท ย่อ ยจานวน
679 ล้านบาท และ 745 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งธนาคารไม่ได้บันทึกรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากยังไม่เข้าเกณฑ์
การรับรู้รายการตามมาตรฐานการบัญชี
ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารและบริ ษั ทย่ อยมี ผ ลแตกต่ างชั่ วคราวที่ ใช้ หั ก ภาษี ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ เงิ น ให้ สิ น เชื่ อ และ
ดอกเบี้ย ค้างรับ จานวนหนึ่งซึ่งธนาคารและบริษัท ย่อยไม่ได้บั นทึ กรับรู้สิน ทรัพ ย์ภ าษีเงินได้รอการตั ด บัญ ชี เนื่อ งจากยังมีค วาม
ไม่แน่นอนที่ธนาคารและบริษัทย่อยจะสามารถใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว

102

101
234

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

235

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

19.2 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(ล้านบาท)
ภาษีเงินได้ของปีปจั จุบัน
สาหรับปีปัจจุบัน
ภาษีปีก่อน ๆ ที่บันทึกสูงไป
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว

19.1

รวม

1,977
(24)

884
(15)

1,875
(24)

842
(15)

1,953

869

1,851

827

51

871

54

864

51

871

54

864

2,004

1,740

1,905

1,691

ก่อนภาษี
เงินได้

2560
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้

ก่อนภาษี
เงินได้

2559
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้

(ล้านบาท)
เงินลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์
ของพนักงาน
อื่น ๆ
รวม

103
(40)

(20)
8

83
(32)

(133)
2,079

27
(416)

(106)
1,663

190

(38)

152

91

(18)

73

(51)
202

10
(40)

(41)
162

2,037

(407)

1,630

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง
งบการเงินรวม

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2560
อัตราภาษี

งบการเงินรวม

ก่อนภาษี
เงินได้

2560
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้

ก่อนภาษี
เงินได้

(ร้อยละ)
2559
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้

(ล้านบาท)
เงินลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์
ของพนักงาน
อื่น ๆ
รวม

2559

103
(40)

(20)
8

83
(32)

(173)
2,079

35
(416)

(138)
1,663

193
(51)
205

(39)
10
(41)

154
(41)
164

89
1,995

(18)
(399)

71
1,596

กาไรก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราว
ที่ใช้หักภาษีเงินได้ที่ยังไม่ได้บันทึกในปีก่อนเข้าเกณฑ์
การรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและใช้
ประโยชน์ระหว่างปี
ผลกระทบของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่รายได้
ทางภาษีหรือไม่สามารถหักกลบในการคานวณกาไร
ทางภาษีสุทธิ
ภาษีในปีก่อน ๆ ที่บันทึกสูงไป
รวม

อัตราภาษี

(ล้านบาท)

(ร้อยละ)

(ล้านบาท)

20

10,732
2,146

20

9,984
1,997

-

(11)

(2)

(164)

(1)
19

(107)
(24)
2,004

(1)

(78)
(15)
1,740

17

103
236

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

237

237

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560

สินทรัพย์อนื่ สุทธิ

2559

อัตราภาษี
กาไรก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราว
ที่ใช้หักภาษีเงินได้ที่ยังไม่ได้บันทึกในปีก่อนเข้าเกณฑ์
การรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและใช้
ประโยชน์ระหว่างปี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราว
ที่ใช้หักภาษีเงินได้ที่ไม่เข้าเกณฑ์การรับรู้เป็น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีระหว่างปี
ผลกระทบของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่รายได้
ทางภาษีหรือไม่สามารถหักกลบในการคานวณกาไร
ทางภาษีสุทธิ
ภาษีในปีก่อน ๆ ที่บันทึกสูงไป
รวม

21

อัตราภาษี

(ร้อยละ)

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม

(ร้อยละ)

(ล้านบาท)

20

10,377
2,075

20

9,726
1,945

-

(11)

(2)

(164)

-

(13)

-

(20)

(1)
19

(122)
(24)
1,905

(1)
17

(55)
(15)
1,691

2560

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559

2559

(ล้านบาท)
รายได้ค้างรับ
เงินวางประกันตราสารอนุพันธ์
บัญชีพักลูกหนี้
บัญชีพักรายการระหว่างสานักงานใหญ่
และสาขา
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
อื่น ๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ
22

1,096
898
1,268

1,253
2,308
1,156

1,061
898
1,268

1,225
2,308
1,156

212
2,087
5,561
(236)
5,325

6
242
842
5,807
(223)
5,584

204
2,039
5,470
(236)
5,234

6
235
812
5,742
(223)
5,519

เงินรับฝาก

22.1 จาแนกตามประเภทเงินรับฝาก

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
งบการเงินรวม

20

ลูกหนี้อื่นสุทธิ
งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559

2559

(ล้านบาท)
ตั๋วสัญญาใช้เงินจากการโอนสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพ
ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน บสท.
ลูกหนี้กรมบังคับคดี
ลูกหนี้อื่น ๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ

468
1,459
1,927
(237)
1,690

783
56
368
1,227
2,434
(172)
2,262

421
1,452
1,873
(236)
1,637

762
56
305
1,199
2,322
(170)
2,152

105
238

2559

2560

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
เป็นอัตราร้อยละ 20 ของกาไรสุทธิ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559

(ล้านบาท)
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
รวม
หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
รวม

53,034
475,506
82,989
611,529
(99)
611,430

50,794
433,023
115,296
599,113
(165)
598,948

53,045
475,573
82,989
611,607
(99)
611,508

50,806
433,084
115,296
599,186
(165)
599,021

22.2 จาแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก
งบการเงินรวม
ในประเทศ

2560
ต่างประเทศ

รวม

ในประเทศ

2559
ต่างประเทศ

รวม

(ล้านบาท)
เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินสกุลอื่น

602,705
2,378
379

5,556
390
22

608,261
2,768
401

591,046
1,765
321

5,399
388
29

596,445
2,153
350

รวม

605,462

5,968

611,430

593,132

5,816

598,948

106
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

24
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ในประเทศ

2560
ต่างประเทศ

รวม

หนีส้ นิ ทางการเงินทีก่ าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
หนี้สินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย

2559
ต่างประเทศ

ในประเทศ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

รวม

2560

(ล้านบาท)
เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินสกุลอื่น
รวม
23

602,783
2,378
379
605,540

5,556
390
22
5,968

608,339
2,768
401
611,508

591,119
1,765
321
593,205

5,399
388
29
5,816

2559

(ล้านบาท)

596,518
2,153
350
599,021

ตราสารหนี้ที่ออก
รวม

386
386

362
362

สัดส่วนการทาธุรกรรมแบ่งตามประเภทคู่สัญญา โดยพิจารณาจากจานวนเงินตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
ประกอบด้วย

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนีส้ นิ )
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
เมื่อทวงถาม

2560
มีระยะเวลา

รวม

เมื่อทวงถาม

2559
มีระยะเวลา

2560

(ร้อยละ)

รวม

คูส่ ญ
ั ญา
สถาบันการเงิน
รวม

(ล้านบาท)
ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
และกองทุนฟื้นฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวมในประเทศ

337
68
4,417
4,822

420
38,290
7,905
60
46,675

420
38,627
7,973
4,477
51,497

287
16
7,246
7,549

3,145
23,250
7,760
67
34,222

3,145
23,537
7,776
7,313
41,771

เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินสกุลอื่น
รวมต่างประเทศ

280
1,382
1,662

7,190
7,190

7,470
1,382
8,852

593
1,620
2,213

1,433
1,433

2,026
1,620
3,646

รวมในประเทศและ
ต่างประเทศ

6,484

53,865

60,349

9,762

35,655

45,417

2559

25

100.00
100.00

100.00
100.00

ตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกู้ยมื สุทธิ

อัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

ต่างประเทศ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559
ใน
ต่าง
ใน
ต่าง
ประเทศ ประเทศ รวม ประเทศ ประเทศ รวม

ปีที่ครบกาหนด
ไถ่ถอน

(ร้อยละ)
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
ตั๋วแลกเงิน (3)
เงินกู้ยืมอื่น ๆ
รวม
หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
สุทธิ
(1)

(1)
(2)
(3)

(ล้านบาท)

3.50 และ 5.50 2562 และ 2565
3.108 และ 5.50 2561 และ 2564
2.15
2555
0.00 - 2.00
2561 - 2574
(2)

(2)

20,430
- 20,430 25,350
- 25,350
- 12,813 12,813
- 13,834 13,834
5
5
6
6
12
92
104
30
830 860
20,447 12,905 33,352 25,386 14,664 40,050
- (176)
- (176)
20,447 12,905 33,352 25,210 14,664 39,874

นับเป็นส่วนหนึ่งของเงินกองทุนชั้นที่ 2 โดยคานวณตามหลักเกณฑ์การนับเงินกองทุนของธนาคารแห่งประเทศไทย (หมายเหตุ 7)
เป็นปีที่เริ่มมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนด
ยอดเงินคงเหลือของตั๋วแลกเงินที่ครบกาหนดชาระในระหว่างปี 2555 อยู่ในระหว่างรอการไถ่ถอนจากผู้ถือตั๋วแลกเงิน
241
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

25.1

25.3

หุน้ กู้ดอ้ ยสิทธิ

เงินกู้ยืมอื่นที่มีข้อจากัดการใช้เงิน (เงินกู้ยืมอื่น ๆ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

25.1.1 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิรุ่นที่ 1/2555 จานวน 9,400 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี กาหนดจ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้าทุกวันที่ 18 พฤษภาคมของทุกปี ยกเว้นดอกเบี้ยงวดแรก ชาระใน
วั น ที่ 25 พฤษภาคม 2555 โดยธนาคารมี สิ ท ธิ ไถ่ ถ อนหุ้ น กู้ ด้ อ ยสิ ท ธิ ครั้ ง ที่ 1/2555 ก่ อ นก าหนดได้ นั บ ตั้ ง แต่
วันครบรอบ 5 ปีเป็นต้นไป หรือภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน
ในวั น ที่ 18 พฤษภาคม 2560 ธนาคารได้ ไถ่ ถ อนหุ้ น กู้ ด้ อ ยสิ ท ธิรุ่ น ที่ 1/2555 ก่ อ นก าหนดทั้ ง จานวนเป็ น เงิน 9,400
ล้านบาท ทั้งนี้ธนาคารได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ดาเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวก่อนกาหนดแล้ว
25.1.2 เมื่ อ วั น ที่ 25 พฤษภาคม 2555 ธนาคารได้ อ อกหุ้ น กู้ ด้ อ ยสิ ท ธิ รุ่น ที่ 2/2555 จานวน 950 ล้ า นบาท อายุ 10 ปี อั ต รา
ดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี กาหนดจ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้าทุกวันที่ 25 พฤษภาคมของทุกปี ยกเว้นดอกเบี้ยงวดแรก ชาระใน
วันที่ 1 มิถุนายน 2555 โดยธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 2/2555 ก่อนกาหนดได้นับตั้งแต่วันครบรอบ 5 ปี
เป็นต้นไป หรือภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ธนาคารได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิรุ่นที่ 2/2555 ก่อนกาหนดทั้งจานวนเป็นเงิน 950 ล้านบาท
ทั้งนี้ธนาคารได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ดาเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวก่อนกาหนดแล้ว

เงินกูย้ มื อืน่ ๆ

เงินกู้ยืมจาก

ธนาคารเพื่อความร่วมมือ
ระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JBIC)

25.2

สถาบันสินเชื่อเพื่อการบูรณะ
และพัฒนาแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมัน
(KfW)
รวม

26

หุน้ กู้ไม่ดอ้ ยสิทธิ

วัตถุประสงค์เพื่อการให้กู้ยืม

(ล้านบาท)
กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ธนาคารนอร์ดิค
อินเวสเมนท์ (NIB)

25.1.3 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ธนาคารได้ออกตราสารด้อยสิทธิครั้งที่ 1/2557 เพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์
Basel III จานวน 15,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัต ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.50 ต่อปี กาหนดชาระดอกเบี้ยทุก 3 เดื อน
ในเดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน ของทุกปี ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนตราสารด้อยสิทธิครั้งที่
1/2557 ก่อนกาหนดได้นับตั้งแต่วันครบรอบ 5 ปี เป็นต้นไป หรือภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน
25.1.4 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ธนาคารได้ออกตราสารด้อยสิทธิครั้งที่ 1/2560 เพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์
Basel III จานวน 5,430 ล้านบาท อายุ 10.5 ปี อัต ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี กาหนดชาระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
ในเดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน ของทุกปี โดยธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนตราสารด้อยสิทธิครั้งที่
1/2560 ก่อนกาหนดได้นับตั้งแต่วันครบรอบ 5.5 ปี เป็นต้นไป หรือภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559
เงินกู้ยืมคงเหลือ เทียบเท่าเงินบาท เงินกู้ยืมคงเหลือ เทียบเท่าเงินบาท

สาหรับกิจการที่ลงทุนเพื่ออนุรักษ์
พลังงาน
สาหรับกิจการเพื่อการวิจัยและพัฒนา 12 ล้านบาท
สาหรับกิจการที่ร่วมลงทุนหรือใช้
เครื่องจักรอุปกรณ์จากกลุ่มประเทศ
NORDIC
สาหรับการร่วมทุนและการให้ยืมแก่
กิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนธุรกิจกับ
ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งกิจการไม่มี
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและมี
การร่วมทุนกับญี่ปุ่น หรือซื้อ/ขาย
สินค้า/บริการกับญี่ปุ่น หรือเป็น
ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก
สึนามิ (Tsunami) ที่มีการซื้อ/
ขายสินค้า/บริการกับญี่ปุ่น
สาหรับกิจการอุตสาหกรรมขนาดย่อย

(ล้านบาท)

-

13 ล้านบาท

13

12

17 ล้านบาท

17

-

-

4 ล้านเหรียญ
สหรัฐ

128

-

-

17 ล้านเหรียญ
สหรัฐ

597

2 ล้านยูโร

92

3 ล้านยูโร

105

104

860

ประมาณการหนีส้ นิ ผลประโยชน์ของพนักงาน

26.1 โครงการสมทบเงิน
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จานวน 600 ล้านหยวน อายุ 3 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ 5.50 ต่อปี กาหนดชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี หุ้นกู้ดังกล่าวออกภายใต้โครงการ
“Euro Medium Term Note” ของธนาคาร
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จานวน 300 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ อายุ 5.5 ปี และมี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.108 ต่อปี กาหนดชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี หุ้นกู้ดังกล่าว
ออกภายใต้โครงการ “Euro Medium Term Note” ของธนาคาร

ธนาคาร บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ง
ประกอบด้วยเงินที่พนักงานสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 - 15 ของเงินเดือนพนักงาน และเงินที่ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายสมทบ
ให้ในอัตราร้อยละ 5 - 10 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจานวนปีที่ทางาน โดยกองทุนดังกล่าวจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่เสียชีวิต ลาออกจากงาน
หรือเลิกกิจการตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้สินทรัพย์ของกองทุนดังกล่าวได้แยกต่างหากจากสิ นทรัพย์ของธนาคารและ
บริษัทย่อยและอยู่ภายใต้การดูแลของผู้จัดการกองทุน
สาหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพเป็นจานวน
ประมาณ 396 ล้านบาท และ 393 ล้านบาท ตามลาดับ (เฉพาะธนาคาร: 387 ล้านบาท และ 384 ล้านบาท ตามลาดับ)

242

242

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

110
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

243

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

26.2 โครงการผลประโยชน์ทกี่ าหนดไว้

(ค)

(ก )

โครงการผลประโยชน์ทกี่ าหนดไว้มรี ายละเอียดดังนี้

ข้อสมมติตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก) ได้แก่

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559

งบการเงินรวม
2560

(ล้านบาท)
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม
(ข)

1,291
10
1,301

1,442
11
1,453

1,261
10
1,271

2560

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวน
พนักงาน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559

2559

(ล้านบาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์
ดอกเบี้ย
รับรูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
กาไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

1,442

1,479

1,414

1,458

153
3
30
186

187
24
211

149
3
29
181

182
24
206

(193)

(89)

(190)

(91)

2.69, 2.91
4.50, 5.00

1.86, 2.51
5.00

2.69
4.50

1.86
5.00

0.00 - 29.00

0.00 - 30.00

0.00 - 29.00

0.00 - 30.00

ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ

(ง)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
การเปลี่ ย นแปลงในแต่ ล ะข้ อ สมมติ ฐ านที่ เกี่ ย วข้ อ งในการประมาณการตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย ที่ อ าจเป็ น ไปได้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล ณ วันที่รายงานโดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เป็นจานวนเงิน
ดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนแปลง
ในสมมติฐาน
(+)

งบการเงินรวม
2560
โครงการผลประโยชน์
การเปลี่ยนแปลง
หลังออกจากงาน
ในสมมติฐาน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(-)

(ล้านบาท)

อืน่ ๆ
ผลประโยชน์จ่าย

(144)
(337)
1,291

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(159)
(248)
1,442

(144)
(334)
1,261

(159)
(250)
1,414

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการลาออก
อัตรามรณะในอนาคต

+ 1%
+ 1%
+ 1%
+ 1 ปี

กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เกิดขึ้นจาก
งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559

2559

การเปลี่ยนแปลง
ในสมมติฐาน
(+)

(ล้านบาท)
สมมติฐานประชากร
สมมติฐานทางการเงิน
การปรับปรุงจากประสบการณ์
รวม

31
(139)
(85)
(193)

(119)
105
(75)
(89)

31
(138)
(83)
(190)

(120)
104
(75)
(91)

(107)
115
(115)
9

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการลาออก
อัตรามรณะในอนาคต

- 1%
- 1%
- 1%
- 1 ปี

งบการเงินรวม
2559
โครงการผลประโยชน์
การเปลี่ยนแปลง
หลังออกจากงาน
ในสมมติฐาน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(-)

+ 1%
+ 1%
+ 1%
+ 1 ปี

(131)
137
(139)
11

โครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

123
(103)
30
(9)

โครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(ล้านบาท)
- 1%
- 1%
- 1%
- 1 ปี

151
(122)
40
(11)

112

111
244

2559

(ร้อยละ)

1,414
11
1,425

การเปลี่ยนแปลงของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

245

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

การเปลี่ยนแปลง
ในสมมติฐาน
(+)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
โครงการผลประโยชน์
การเปลี่ยนแปลง
หลังออกจากงาน
ในสมมติฐาน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(-)

(ล้านบาท)
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการลาออก
อัตรามรณะในอนาคต

+ 1%
+ 1%
+ 1%
+ 1 ปี

การเปลี่ยนแปลง
ในสมมติฐาน
(+)

(105)
111
(111)
9

- 1%
- 1%
- 1%
- 1 ปี

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2559
โครงการผลประโยชน์
การเปลี่ยนแปลง
หลังออกจากงาน
ในสมมติฐาน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(-)

+ 1%
+ 1%
+ 1%
+ 1 ปี

(129)
133
(136)
11

โครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ประมาณการหนีส้ นิ อืน่
การเปลี่ยนแปลงในประมาณการหนี้สินอื่นระหว่างปี แสดงรายละเอียดได้ดังนี้
งบการเงินรวม

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการลาออก
อัตรามรณะในอนาคต

27

119
(100)
29
(9)

โครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(ล้านบาท)
- 1%
- 1%
- 1%
- 1 ปี

ภาระผูกพันจากการ
ออกหนังสือ
ค้าประกัน อาวัล
และค้าประกันอื่น ๆ

147
(119)
38
(11)

ภาระผูกพัน
จากคดีความ

อื่น ๆ

รวม

(หมายเหตุ 35.2)
(ล้านบาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ประมาณการหนี้สิน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จ่ายระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ 1 มกราคม 2560
ประมาณการหนี้สิน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จ่ายระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

457

19

66

542

(24)
-

145
(2)

58
(18)

179
(20)

433

162

106

701

(105)
328

8
(5)
165

(41)
(14)
51

(138)
(19)
544

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้ค านึงถึงการกระจายตัว แบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่ค าดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดง
ประมาณการความอ่อนไหวของสมมติฐานต่าง ๆ

ภาระผูกพันจากการ
ออกหนังสือ
ค้าประกัน อาวัล
และค้าประกันอื่น ๆ

ภาระผูกพัน
จากคดีความ

อื่น ๆ

รวม

(หมายเหตุ 35.2)
(ล้านบาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ประมาณการหนี้สิน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จ่ายระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ 1 มกราคม 2560
ประมาณการหนี้สิน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จ่ายระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

19

66

542

(24)
-

145
(2)

58
(18)

179
(20)

433

162

106

701

(105)
328

6
(5)
163

(41)
(14)
51

(140)
(19)
542

114

113
246

457

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

247

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
28

รายได้รอตัดบัญชี

ราคาเสนอขายต่อหุ้น:

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนให้แก่พนักงานตามโครงการTMB PSBP
2010 จะเท่ากับราคาเฉลี่ยของราคาปิดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในแต่ ล ะวัน ท าการซื้ อ ขายหุ้ น สามั ญ ของธนาคารย้ อ นหลั ง 90 วั น ปฏิ ทิ น
ก่อนวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559

(ล้านบาท)
รายได้ค่าธรรมเนียมรอตัดบัญชี
อื่น ๆ
รวม
29

18,908
18,908

134
84
218

หนีส้ นิ อืน่
งบการเงินรวม
2560
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงินมัดจาและเงินประกันรับ
เงินวางประกันตราสารอนุพันธ์
บัญชีพักเจ้าหนี้
เจ้าหนี้อื่น
อื่น ๆ
รวม

2559

5,382
545
1,250
1,741
5,074
1,081
449
15,522

อนึ่ งหากราคาเสนอขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ในครั้ งใดครั้ง หนึ่ ง ค านวณได้
ต่ากว่ามูลค่าหุ้นตราไว้ ธนาคารต้องทาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
พนักงานตามโครงการ TMB PSBP 2010 ในราคาเท่ากับมูลค่าหุ้นตราไว้

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559

(ล้านบาท)

30

ราคาเสนอขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ที่ ค านวณได้ อ าจเป็ น ราคาที่ ต่ ากว่ า
ร้ อ ยละ 90 ของราคาตลาดตามที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการคานวณ
ราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกาหนดราคาตลาดเพื่ อการพิ จารณา
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

3,814
627
1,491
473
2,397
760
516
10,078

5,275
545
1,250
1,741
5,059
1,078
392
15,340

3,759
627
1,491
473
2,382
755
495
9,982

เงื่อนไขการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน:

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารบันทึกค่าใช้จ่ายโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบของหุ้นสามัญให้พนักงาน
จานวน 15 ล้านบาท และ 37 ล้านบาท ตามลาดับ
30.2 การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์ - โครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบของหุน้ สามัญให้พนักงานธนาคาร

30.1 ข้อมูลโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบของหุน้ สามัญให้พนักงานธนาคาร
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ได้อนุมัติโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบของหุ้นสามัญให้พนักงาน
ธนาคาร (TMB Performance Share Bonus 2010 Project: TMB PSBP 2010) โดยธนาคารจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานที่ทาหน้าที่เป็นกรรมการของธนาคาร) ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่
กาหนดในโครงการ TMB PSBP 2010 โดยกาหนดให้ผู้บริหารระดับสูงต้องเข้าร่วมโครงการ ในขณะที่พนักงานธนาคารในระดับอื่น
สามารถเลือกที่จะเข้าร่วมโครงการได้ ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด
อายุของโครงการต่อเนื่อง:

5 ปี นับจากวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรก

จานวนของหุ้นสามัญที่เสนอขาย:

จานวนรวมทั้ งสิ้ นไม่ เกิ น 400,000,000 หุ้ น มู ลค่ าหุ้ นตราไว้ หุ้ นละ 0.95 บาท
ธนาคารจะทาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นโครงการต่อเนื่อง

การเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน

มูลค่า
ที่ตราไว้

ราคา
เสนอขาย

จานวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุน
ที่เสนอขาย

จานวนหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนออกให้
พนักงาน (1)

(บาท/หุ้น)
ครั้งที่ 1 ปี 2554
ครั้งที่ 2 ปี 2555
ครั้งที่ 3 ปี 2556
ครั้งที่ 4 ปี 2557
ครั้งที่ 5 ปี 2558
รวม

0.95
0.95
0.95
0.95
0.95

คงเหลือหุ้นสามัญ
จานวนหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนตามเงื่อนไขของ
เพิ่มทุนส่วนที่ โครงการที่ยังไม่ออก ณ วันที่
ไม่ต้องออก
31 ธันวาคม 2560

(หุ้น)
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)
(66,598,950)
(64,686,616)
(30,015,604)
(311,120,392)

(6,837,114)
(13,532,364)
(12,035,750)
(20,505,084)
(11,021,357)
(63,931,669)

12,562,439
12,562,439

(1) ธนาคารจะทยอยออกหุ้นทุกปีภายใน 3 ปี นับแต่ปีที่มีการเสนอขายหุ้น

116

115
248

พนักงานตามโครงการ TMB PSBP 2010 ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องมี
สถานะเป็นพนักงานของธนาคาร ณ วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (สิทธิ
ยั งคงอยู่ ส าหรั บพนั กงานที่ เกษี ยณอายุ ตามหลั กเกณฑ์ ของธนาคารหรื อ
เสียชีวิต)

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

249

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

30.3 รายการกระทบยอดหุ้นสามัญที่ออกและชาระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ และทุนสารองอื่น - การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์

31 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สนิ
ส่ว นเกินทุนจากการตีราคาทรัพ ย์สิน คือส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร ทั้งนี้ส่ว นเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
ดังกล่าว ไม่สามารถนามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560

หุ้นสามัญที่ออกและชาระแล้ว

(จานวนหุ้น)
ณ วันที่ 1 มกราคม
43,807,370,307
ออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
32,488,564
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
ค่ าใช้ จ่ ายโครงการจ่ ายโบนั ส ในรูป แบบของ
หุ้นสามัญให้พนักงาน
43,839,858,871
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ทุนสารองอื่น การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

(บาท)

การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินระหว่างปี แสดงรายละเอียดได้ดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559

(บาท)

41,617,001,792
30,864,135
-

325,405,639
54,036,957
(511,886)

105,376,845
(84,901,092)
-

41,647,865,927

378,930,710

15,400,387
35,876,140

(ล้านบาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม
ตีราคาสินทรัพย์ระหว่างปี
ตัดจาหน่ายระหว่างปี
ตัดรายการสินทรัพย์ระหว่างปี
โอนออกระหว่างปี
ยอดปลายปี
หัก ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม สุทธิจากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2559

หุ้นสามัญที่ออกและชาระแล้ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
ออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
ค่าใช้จ่ายโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบของ
หุ้นสามัญให้พนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(จานวนหุ้น)

(บาท)

43,749,499,615
57,870,692
-

41,562,024,635
54,977,157
-

43,807,370,307

41,617,001,792

ทุนสารองอื่น การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ
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(บาท)
236,181,407
89,766,087
(541,855)
325,405,639

4,496
2,112
(89)
(36)
(33)
6,450
(1,290)
5,160

ทุนสารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนาคารกาหนดให้ธนาคารต้อง
จัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารองตามกฎหมายไม่สามารถนาไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้

212,650,444
(144,743,244)
37,469,645
105,376,845

6,450
(92)
(59)
(40)
6,259
(1,252)
5,007

33

การจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปันผล

(ก)

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ของธนาคารได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงาน
ปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล ดังต่อไปนี้
(1) จัดสรรกาไรสุทธิเป็นทุนสารองตามกฎหมาย เป็นจานวนเงิน 410 ล้านบาท
(2) จ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ทั้งนี้ ธนาคารจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่
ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

(ข)

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ของธนาคารได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงาน
ปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล ดังต่อไปนี้
(1) จัดสรรกาไรสุทธิเป็นทุนสารองตามกฎหมาย เป็นจานวนเงิน 460 ล้านบาท

250
250

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

(2) จ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ทั้งนี้ ธนาคารจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่
ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

118
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

251

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
34

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์ทมี่ ภี าระผูกพันและข้อจากัด

35.2 คดีความ

สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพันและข้อจากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

(ก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารและบริษัทย่อยถูกดาเนินคดีตามภาระหนังสือค้าประกันและสิทธิเรียกร้องอื่น ๆ จานวน
75 คดี และ 79 คดี ตามลาดับ (เฉพาะธนาคาร: จานวน 69 คดี และ 75 คดี ตามลาดับ) ซึ่งในการถูกฟ้ องร้องดาเนินคดีดังกล่าว
เป็นการเรียกให้ธนาคารและบริษัทย่อยรับผิดประมาณ 1,394 ล้านบาท (1) และ 2,634 ล้านบาท (1) ตามลาดับ (เฉพาะธนาคาร: 1,173
ล้านบาท (1) และ 2,619 ล้านบาท (1) ตามลาดับ)

(ข)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารและบริษัทย่อยได้รับรู้ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น จากคดีฟ้ องร้องจานวนรวม
165 ล้านบาท และ 162 ล้านบาท ตามลาดับ (เฉพาะธนาคาร: จานวน 163 ล้านบาท และ 162 ล้านบาท ตามลาดับ) ซึ่งฝ่ายบริหาร
พิจารณาว่าประมาณการหนี้สินดังกล่าวเพียงพอที่จะรองรับผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้องข้างต้น

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559

(ล้านบาท)

35

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
- ใช้เป็นหลักประกันการทาธุรกรรมสัญญาซื้อคืน

19,323

รวม

19,323

14,586
14,586

ภาระผูกพันและหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้

(1)

ไม่ ร วมความรั บ ผิ ด ของธนาคารและบริ ษั ท ย่ อ ย ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 และ 2559 จ านวน 930 ล้ านบาท และ 1,187 ล้ า นบาท ตามล าดั บ
(เฉพาะธนาคาร: จานวน 407 ล้านบาท และ 664 ล้านบาท ตามลาดับ) ซึ่งศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์มีคาพิพากษายกฟ้อง

35.3 สัญญาเช่าดาเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้

35.1 ภาระผูกพัน
งบการเงินรวม
2560

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559
การรับอาวัลตั๋วเงิน (1)
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกาหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น
- การค้าประกันอื่น
- วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน
- วงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ของสินเชื่อที่ไม่สามารถยกเลิกได้
- อื่น ๆ (2)
รวม
(1)
(2)

633
2,529
19,360

1,583
2,502
22,948

62,045
80,908
5,566
23,110
194,151

65,488
90,845
17,366
13,615
214,347

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้รวมภาระของธนาคารจากการรับรอง จานวนเงิน 3 ล้านบาท (2559: 5 ล้านบาท)
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 ได้ ร วมสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ ได้ รั บ มาเป็ น หลั ก ประกั น ซึ่ งได้ น าไปขายหรื อ วางเป็ น ประกั น อี ก ทอดหนึ่ ง จ านวนเงิ น
22,641 ล้านบาท (2559: 13,115 ล้านบาท) โดยธนาคารมีภาระในการนาส่งคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวคืนในจานวนที่เทียบเท่ากัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารไม่มีภาระผูกพันการค้าประกันอื่นให้กับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2559

จานวนขัน้ ต่าทีต่ อ้ งจ่ายในอนาคตทัง้ สิน้

(ล้านบาท)

36

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559

(ล้านบาท)

ภายใน 1 ปี
หลังจาก 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

534
381
915

556
718
1,274

519
371
890

541
693
1,234

รับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน
ค่าเช่าจ่าย

584

495

569

481

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทางบการเงิน บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับธนาคาร หากธนาคารมีอานาจควบคุมหรือควบคุม
ร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงิ นและบริหารหรือในทาง
กลับกัน หรือธนาคารอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญ เดียวกันกับบุค คลหรือกิจการนั้น
การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการอื่น ๆ
คานิยามและลักษณะความสัมพันธ์
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่
1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้วของธนาคาร
2. กิจการที่มีการควบคุมร่วมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญในกิจการ หมายถึง

119
252

120
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
2.1 กิจการที่เกี่ยวข้องกันของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

2.2 กิจการที่กิจการที่เกี่ยวข้องกันของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของทุนที่ชาระแล้วของกิจการนั้น

รายการ
อัตราดอกเบี้ยด้านสินเชื่อ

นโยบายการกาหนดราคา
อิงกับอัตราตลาดและการพิจารณาหลักประกันของเงินให้สินเชื่อเป็นไป
ตามปกติธุรกิจ ยกเว้นเงินให้สินเชื่อสวัสดิการพนักงานใช้อัตราตาม
ระเบียบของธนาคาร
การเป็นนายทะเบียนและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง การให้บริการโอนเงินและ
รับโอนเงินให้แก่ผู้ซื้อ /ขายหน่วยลงทุนผ่านธนาคาร การให้บริการ
และเป็ นตัวแทนสนับสนุนการขายกองทุนรวมที่บริหารจัดการโดย
บริษัทย่อยแห่งหนึ่งซึ่งธนาคารคิดในอัตราตามสัญ ญา โดยมีการ
ต่อ รองตามปกติ ของธุ รกิจที่ พิ จารณาจากขนาดของกองทุน และ
ปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุน
อิงกับอัตราตลาด
อิงกับราคาตลาด
อิงกับอัตราตลาด
อิงกับราคาตลาด

2.3 กิจการที่ธนาคารเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ขึ้นไปของทุนที่ชาระแล้วของกิจการนั้น (ไม่รวมกิจการที่ถือเป็นบริษัทย่อย)
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

3. บริษัทย่อย
4. ผู้ บ ริ ห ารส าคั ญ ของธนาคาร หมายถึ ง กรรมการธนาคาร ผู้ บ ริ ห ารในระดั บ หั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ บริ ห ารและผู้ ช่ ว ยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และผู้บริหารในงานบัญชีหรือการเงินที่เกี่ยวข้อง
5. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ หมายถึง
5.1 สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของผู้บริหารสาคัญของธนาคาร
5.2 กิจการที่ผู้บริหารสาคัญของธนาคารและสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของทุนที่ชาระแล้วของกิจการนั้น
5.3 กิจการที่ผู้บริหารสาคัญของธนาคารและสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด เป็นกรรมการที่มีอานาจควบคุม หรือมีอิทธิพลอย่าง
เป็นสาระสาคัญ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12
ความสัมพันธ์ที่ธนาคารมีกับผู้บริหารสาคัญและบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้
ชือ่ กิจการ/บุคคล
ผู้บริหารสาคัญ

ประเทศทีจ่ ดั ตัง้ /สัญชาติ
ไทยและสัญชาติอื่น

กระทรวงการคลัง

ไทย

ING Bank N.V.

เนเธอร์แลนด์

กิ จ การที่ ก ระทรวงการคลั ง ถื อ หุ้ น หรื อ
มีอานาจควบคุม

ไทย

บริษัท บริหารสินทรัพย์ พญาไท จากัด

ไทย

บ ริ ษั ท ห ลั ก ท รั พ ย์ จั ด ก า รก อ งทุ น
ทหารไทย จากัด
บริษัท เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ
คอนแทรคท์ จากัด

ไทย
ไทย

ลักษณะความสัมพันธ์
บุ ค คลที่ มี อ านาจและความรั บ ผิ ด ชอบในการวางแผน
สั่ งการและควบคุ ม กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของธนาคารไม่ ว่ า
ทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมการของธนาคาร
และบริษัทย่อย (ไม่ว่าจะทาหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)
ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ซึ่ ง ถื อ หุ้ น ธนาคารเกิ น ร้ อ ยละ 10 ของ
ทุนชาระแล้วของธนาคารขึ้นไป
ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ซึ่ ง ถื อ หุ้ น ธนาคารเกิ น ร้ อ ยละ 10 ของ
ทุนชาระแล้วของธนาคารขึ้นไป
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารซึ่งถือหุ้น
ธนาคารเกิ น ร้อ ยละ 10 ของทุ น ช าระแล้ ว ของธนาคาร
ขึ้นไป
บริ ษั ท ย่ อ ย ธนาคารถื อ หุ้ น ร้ อ ยละ 100 กรรมการเกิ น
กึ่งหนึ่งเป็นผู้แทนของธนาคาร
บริ ษั ท ย่ อ ย ธนาคารถื อ หุ้ น ร้ อ ยละ 100 กรรมการเกิ น
กึ่งหนี่งเป็นผู้แทนของธนาคาร
บริ ษั ท ย่ อ ย ธนาคารถื อ หุ้ น ร้ อ ยละ 99.5 กรรมการเกิ น
กึ่งหนึ่งเป็นผู้แทนของธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยด้านเงินฝากและเงินกู้ยืม
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการประเภทอื่น ๆ
ด้านการเช่าสานักงานสาขาและบริการที่เกี่ยวข้อง
ด้านการโอนขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของธนาคาร
ให้แก่บริษัทย่อย
ด้านการจาหน่ายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์รัฐบาล
และรัฐวิสาหกิจให้แก่บริษัทย่อย

36.1 รายการทางธุรกิจที่สาคัญกับผู้บริหารสาคัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการทางธุรกิจที่สาคัญกับผู้บริหารสาคัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
มีดังนี้
งบการเงินรวม
2560
หนี้สูญ
หนี้สงสัย
จะสูญและ
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้จาก จากการ ขาดทุนจาก
รายได้ ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม การดาเนิน ดาเนินงาน การด้อยค่า
ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย และบริการ
และบริการ
งานอื่น ๆ
อื่น ๆ (กลับรายการ)

(ล้านบาท)
1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2. กิจการอื่นที่มีการควบคุมร่วม
หรือมีอิทธิพลอย่างมี
นัยสาคัญในกิจการ
3. บริษัทย่อย
4. ผู้บริหารสาคัญของธนาคาร
5. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
กันอื่น ๆ

22

9

-

-

-

11

-

341
1

222
2

24
-

-

15
-

199
-

58
-

2

2

-

-

-

43

(1)

122

121
254

อิงกับราคาตลาด

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2559

หนี้สูญ
หนี้สงสัย
จะสูญและ
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้จาก จากการ ขาดทุนจาก
รายได้ ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม การดาเนิน ดาเนินงาน การด้อยค่า
ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย และบริการ
และบริการ
งานอื่น ๆ
อื่น ๆ (กลับรายการ)

หนี้สูญ
หนี้สงสัย
ค่าใช้จ่าย
จะสูญและ
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้จาก จากการ ขาดทุนจาก
รายได้ ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม การดาเนิน ดาเนินงาน การด้อยค่า
ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย และบริการ
และบริการ
งานอื่น ๆ
อื่น ๆ (กลับรายการ)

(ล้านบาท)
1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2. กิจการอื่นที่มีการควบคุมร่วม
หรือมีอิทธิพลอย่างมี
นัยสาคัญในกิจการ
3. บริษัทย่อย
4. ผู้บริหารสาคัญของธนาคาร
5. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
กันอื่น ๆ

58

5

-

-

-

12

-

306
1

233
2

22
-

-

54
-

227
-

2
-

2

3

-

-

-

28

-

หนี้สูญ
หนี้สงสัย
ค่าใช้จ่าย
จะสูญและ
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้จาก จากการ ขาดทุนจาก
รายได้ ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม การดาเนิน ดาเนินงาน การด้อยค่า
ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย และบริการ
และบริการ
งานอื่น ๆ
อื่น ๆ (กลับรายการ)

(ล้านบาท)
22

9

-

-

-

11

-

334
1

222
2

24
2,798
-

-

15
126
-

199
-

58
-

2

2

-

-

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2. กิจการอื่นที่มีการควบคุมร่วม
หรือมีอิทธิพลอย่างมี
นัยสาคัญในกิจการ
3. บริษัทย่อย
4. ผู้บริหารสาคัญของธนาคาร
5. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
กันอื่น ๆ

58

5

-

-

-

12

-

299
1

233
2

22
1,411
-

-

54
-

227
-

2
-

2

3

-

-

-

28

-

36.2 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2. กิจการอื่นที่มีการควบคุมร่วม
หรือมีอิทธิพลอย่างมี
นัยสาคัญในกิจการ
3. บริษัทย่อย
4. ผู้บริหารสาคัญของธนาคาร
5. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
กันอื่น ๆ

(ล้านบาท)

-

43

(1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ยอดคงเหลือที่สาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังต่อไปนี้
36.2.1 ยอดคงเหลือที่สาคัญระหว่างธนาคารและบริษัทย่อยกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559

(ล้านบาท)
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
กระทรวงการคลัง
เงินรับฝาก (รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - ด้านหนีส้ นิ )
ING Bank N.V.
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม (รวมรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน - ด้านหนี้สิน)
ING Bank N.V.
หนี้สินอื่น
ING Bank N.V.

123
256

687

1,003

4

345

1,634

-

4

-

124
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257

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)
ภาระผูกพัน - ตราสารอนุพันธ์ (1)
ING Bank N.V.

5,422

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559

6,547

ตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกู้ยมื (รวมรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน - ด้านหนีส้ ิน)
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรือมีอานาจควบคุม

9,907

7,765

9,907

7,765

ประมาณการหนีส้ นิ จากการโอนสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรือมีอานาจควบคุม

-

1,657

-

1,657

หนีส้ นิ อืน่
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรือมีอานาจควบคุม

9

9

9

9

ภาระผูกพัน - ตราสารอนุพนั ธ์ (1)
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรือมีอานาจควบคุม

120,930

128,754

120,930

128,754

1,107

1,204

1,107

1,204

(1) แสดงด้วยยอดตามสัญญา (Notional amount)

ภาระผูกพันอืน่
ING Bank N.V.

16

18

36.2.2 ยอดคงเหลือที่สาคัญ ระหว่างธนาคารและบริษั ทย่อยกับกิจการอื่นที่มีการควบคุมร่ว มหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญ ในกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559

(ล้านบาท)
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน – ด้านสินทรัพย์
และเงินให้สนิ เชือ่ แก่ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับ
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรือมีอานาจควบคุม
บริษัท ไทยเจริญผลอุตสาหกรรม จากัด
รวม

(1)

16,219
16,219

20,208
3
20,211

15,694
15,694

19,779
3
19,782

แสดงด้วยยอดตามสัญญา (Notional amount)

ภาระผูกพันอืน่
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรือมีอานาจควบคุม

36.2.3 ยอดคงเหลือที่สาคัญระหว่างธนาคารกับบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรือมีอานาจควบคุม
บริษัท ไทยเจริญผลอุตสาหกรรม จากัด

125
-

65
2

125
-

65
2

รวม

125

67

125

67

ลูกหนีอ้ นื่
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรือมีอานาจควบคุม
สินทรัพย์อนื่
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรือมีอานาจควบคุม

-

56

-

56

-

282

-

282

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทีเอ็มบี จากัด

7,877
4

14,838
4

7,877
4

14,838
4

รวม

7,881

14,842

7,881

14,842

เงินรับฝาก (รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน – ด้านหนีส้ นิ )
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรือมีอานาจควบคุม

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559

(ล้านบาท)
สินทรัพย์อนื่
บริษัท บริหารสินทรัพย์ พญาไท จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
รวม

-

-

1
252
253

1
147
148

เงินรับฝาก
บริษัท บริหารสินทรัพย์ พญาไท จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
รวม

-

-

16
62
78

10
63
73

258

126
258

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

259

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

36.2.4 ยอดคงเหลื อ ที่ ส ำคั ญ ระหว่ำ งธนำคำรและบริษั ท ย่ อ ยกั บ ผู้ บ ริห ำรส ำคั ญ ของธนำคำร ณ วั น ที่ 31 ธั น วำคม 2560 และ 2559
สรุปได้ดังนี้

36.4 ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายแก่ผู้บริหารระดับสูง

งบกำรเงินรวม
2560
2559

ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารมิได้รับผลประโยชน์อื่นใดจากธนาคารทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่
พึงได้รับตามปกติ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36.3 ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน เบี้ยประชุม
เงินเดื อน และโบนัส ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารและกรรมการผู้ แทนที่เป็น ผู้บริหารของ ING Bank N.V. ไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์ของธนาคารและ ING Bank N.V. อย่างไรก็ตาม กรรมการที่พานักอยู่ต่างประเทศสามารถ
เบิกค่าเดินทางและค่าที่พักในการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในธุรกิจของธนาคารได้ตามที่จ่ายจริง สาหรับผู้บริหารที่เป็นชาวต่างชาติ
ได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติมได้แก่ ค่าเช่าบ้านรวมค่าน้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ และค่าเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด

งบกำรเงินเฉพำะธนำคำร
2560
2559

(ล้ำนบำท)
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ
เงินให้สินเชื่อสวัสดิกำร
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินรับฝำก

15
45
1
289

20
43
1
160

15
45
1
280

19
43
1
154

36.2.5 ยอดคงเหลือที่สำคัญระหว่ำงธนำคำรและบริษัทย่อยกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559
สรุปได้ดังนี้
งบกำรเงินรวม
2560
2559

งบกำรเงินเฉพำะธนำคำร
2560
2559

37

ส่วนงานดาเนินงาน
เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการบริหารจัดการ ธุรกิจของธนาคารได้แบ่งออกเป็นกลุ่มหลัก ๆ ตามประเภทของกลุ่มลูกค้า ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มลูกค้าธุรกิจ (Commercial Banking)
1.1

กลุ่มลูก ค้าบรรษั ทธุรกิจ (Wholesale Banking) ได้แก่ ลูกค้ าองค์กรและลูกค้ าบุ ค คลที่ประกอบธุรกิ จที่มี รายได้ต่อ ปี
ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในปี 2560 จากเดิม 1,000 ล้านบาทขึ้นไป โดยประเภทของผลิตภัณฑ์และ
บริการหลักได้แก่ บริการสินเชื่อธุรกิจ การออกหนังสือค้าประกัน บริการเงินฝาก บริการธุรกรรมระหว่างประเทศ บริการ
Supply Chain Solution บริหารการเงิน และการให้บริการทางการเงินอื่น ๆ

1.2

กลุ่ มลู กค้ าผู้ ป ระกอบการธุรกิ จขนาดย่อ ม (Small and Medium Enterprise) ได้ แก่ ลู กค้ าองค์ ก รและลู กค้ าบุ ค คลที่
ประกอบธุรกิจที่มีรายได้ต่อปีน้อยกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในปี 2560 จากเดิม น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท
โดยประเภทของผลิตภัณ ฑ์และบริการหลักได้แก่ บริการสินเชื่อธุรกิจ บริการเงินฝาก และบริการจาหน่ายผลิตภัณ ฑ์
ประกันและคุ้มครองธุรกิจ

(ล้ำนบำท)
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ
เงินรับฝำก
หนี้สินอื่น
ภำระผูกพันอื่น

31
163
45

32
192
1
-

31
160
45

32
191
1
-

36.3 ผลตอบแทนของผูบ้ ริหำรระดับสูง
ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยผลตอบแทนของผู้ บ ริ ห ำรระดั บ สู ง ที่ ร วมอยู่ ในก ำไรหรื อ ขำดทุ น ส ำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วำคม 2560 และ 2559
แสดงได้ดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
2560
2559

งบกำรเงินเฉพำะธนำคำร
2560
2559

(ล้ำนบำท)
ผลประโยชน์ระยะสั้น - กรรมกำร
ผลประโยชน์ระยะสั้น - ผู้บริหำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ผลประโยชน์ของพนักงำนที่จ่ำยโดย
ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
รวม

45
846
38

41
728
48

45
812
33

41
698
43

13
942

38
855

13
903

38
820

ทั้งนี้ผู้บริหำรระดับสูงของธนำคำรหมำยถึงกรรมกำรธนำคำร ผู้บริหำรในระดับหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้ ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ขึ้นไป
และผู้บริหำรในงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทย่อย หมำยถึงกรรมกำรและผู้บริหำรฝ่ำยขึ้นไป

2. กลุ่มลูกค้าบุคคล (Retail Banking) ได้แก่ ลูกค้าบุคคลธรรมดา โดยประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการหลัก ได้แก่ บริการเงินฝาก
บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อบุคคล บริการบัตรต่าง ๆ บริการจาหน่ายผลิต ภัณ ฑ์ประกันชีวิต และกองทุนรวม และ
บริการเงินตราต่างประเทศ
ธนาคารวัดผลการดาเนินงานของแต่ละส่ว นงานจากกาไรจากการดาเนินงาน โดยธนาคารใช้นโยบายการบัญ ชีสาหรับส่วนงาน
ดาเนินงานเช่นเดียวกับนโยบายการบัญชีที่ใช้ในงบการเงิน
นโยบายการกาหนดราคาโอนของธุรกรรมระหว่างส่วนงานใช้อัตราอ้างอิงกับราคาตลาด ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานทางตรงได้บันทึก
เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยของแต่ ล ะส่ ว นงานและบางส่ ว นได้ ถู ก จั ด สรรไปยั ง แต่ ล ะส่ ว นงานตามตั ว แปรที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ปริ ม าณธุ ร กรรม
ฐานสินทรัพย์และฐานหนี้สิน เป็นต้น
ข้อมูลส่วนงานดาเนินงานที่นาเสนอต่อไปนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของธนาคารที่ผู้มีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ในการตั ดสินใจ การจัดสรรทรัพ ยากรให้ กับส่วนงานและประเมินผลการดาเนินงานของ
ส่ ว นงาน ทั้ งนี้ ผู้ มี อ านาจตั ด สิ น ใจสู งสุ ด ด้ า นการด าเนิ น งานของธนาคารคื อ คณะประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร (Chief Executive
Committee)
261

260

260

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

261

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อมูลเกีย่ วกับส่วนงานดาเนินงาน
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2560

สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม
กลุ่มลูกค้า
ธุรกิจ

กลุ่มลูกค้า
บุคคล

ส่วนงานอื่นๆ

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม
กลุ่มลูกค้า
ธุรกิจ

รวม

กลุ่มลูกค้า
บุคคล

(ล้านบาท)
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้จากการดาเนินงานอื่น
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
กาไรจากการดาเนินงาน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่นสุทธิ
สารองสินเชื่อและรายการที่เกี่ยวข้องกับ
สินเชื่อ
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
รายได้จากการดาเนินงานจาแนกตาม
ส่วนงาน
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้จากการดาเนินงาน

13,830
3,255
17,085
(7,699)
9,386

8,808
7,681
16,489
(9,312)
7,177

2,131
1,744
3,875
(769)
3,106

24,081
(6,996)
17,085

725

9,285
7,204
16,489

479

4,027
(152)
3,875

(56)
(56)
56
-

24,769
12,624
37,393
(17,724)
19,669
-

-

(56)
(56)

1,340

37,393
37,393

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้จากการดาเนินงานอื่น
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
กาไรจากการดาเนินงาน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่นสุทธิ
สารองสินเชื่อและรายการที่เกี่ยวข้อง
กับสินเชื่อ
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
รายได้จากการดาเนินงานจาแนกตาม
ส่วนงาน
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้จากการดาเนินงาน

262

262

รวม

(ล้านบาท)

(8,937)
10,732
(2,004)
8,728
136

ส่วนงานอื่นๆ

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

15,032
3,711
18,743
(7,278)
11,465

7,742
5,270
13,012
(8,429)
4,583

2,098
1,261
3,359
(839)
2,520

(49)
(49)
49
-

24,872
10,193
35,065
(16,497)
18,568
(8,584)
9,984
(1,740)
8,244

124

671

459

-

1,254

26,459
(7,716)
18,743

6,022
6,990
13,012

2,584
775
3,359

(49)
(49)

35,065
35,065

263

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

263

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม
2560

การกระทบยอดข้อมูลกาไรหรือขาดทุนตามส่วนงาน
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2560

กลุ่มลูกค้า
ธุรกิจ

งบการเงินรวม

รายได้ดอกเบี้ย
สุทธิ

รายได้ที่มิใช่
ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน

รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
อื่น

กลุ่มลูกค้า
บุคคล

สินทรัพย์

579,813

179,939

88,149

(4,029)

843,872

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

236,303

425,314

186,284

(4,029)

843,872

งบการเงินรวม
2559

(ล้านบาท)
24,769

12,624

(17,724)

-

(36)

116
(34)

(160)
92

-

22
-

งบการเงินรวม

24,733

12,706

(17,792)

-

(8,915)

(8,937)

กลุ่มลูกค้า
ธุรกิจ

รายได้ที่มิใช่
ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน

สินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

24,872

(112)
24,760

10,193

128
141
10,462

(16,497)

(63)
(29)
(16,589)

รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
อื่น

หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจาก
การด้อยค่า

553,894
216,653

144,608
404,996

102,410
179,263

(3,596)
(3,596)

797,316
797,316

งบการเงินรวม
ธุรกรรม
ในประเทศ

2560
ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รวม

ธุรกรรม
ในประเทศ

2559
ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รวม

(ล้านบาท)
-

-

(8,584)

(65)
(8,649)

สินทรัพย์รวม
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

843,202

670

843,872

796,593

723

797,316

111,977
61,305

557
-

112,534
61,305

113,287
62,985

571
-

113,858
62,985

619,323

50

619,373

569,195

73

569,268

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน (หนี้สิน)
ตราสารหนี้ที่ออกและ
เงินกู้ยืมสุทธิ

611,310

120

611,430

598,783

165

598,948

53,005

7,344

60,349

43,870

1,547

45,417

20,539

12,813

33,352

25,443

14,431

39,874

132

131
264

รวม

ฐานะและผลการดาเนินงานทีส่ าคัญจาแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ

(ล้านบาท)
ข้อมูลตามส่วนงาน
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการ
ด้อยค่า
อื่น ๆ
งบการเงินรวม

ส่วนงานอื่น ๆ

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

38.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ฐานะการเงินจาแนกตามประเภทธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ มีดังนี้

งบการเงินรวม

รายได้ดอกเบี้ย
สุทธิ

กลุ่มลูกค้า
บุคคล

(ล้านบาท)

38

สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2559

รวม

(ล้านบาท)

หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจาก
การด้อยค่า

ข้อมูลตามส่วนงาน
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการ
ด้อยค่า
อื่น ๆ

ส่วนงานอื่น ๆ

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

265

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

38.2 ผลการดาเนินงานจาแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

40

สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม

2560
ธุรกรรม
ต่างประเทศ

ธุรกรรม
ในประเทศ

รวม

2559
ธุรกรรม
ต่างประเทศ

สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

(ล้านบาท)

รวม

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินนาส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากและ ธปท.
ตราสารหนี้ที่ออก
- หุ้นกู้และตราสารหนี้ด้อยสิทธิ
- อื่น ๆ
เงินกู้ยืม
อื่น ๆ
รวม

(ล้านบาท)

39

34,705
9,448
25,257

8
532
(524)

34,713
9,980
24,733

35,626
10,415
25,211

5
456
(451)

35,631
10,871
24,760

10,563
2,120
17,781

23
11

10,586
2,120
17,792

7,996
2,465
16,576

1
13

7,997
2,465
16,589

8,914

1

8,915

8,649

-

8,649

11,245

(513)

10,732

10,447

(463)

9,984

41

งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559

2559

(ล้านบาท)

6,134
336
2,954

970
399
29
6
9,980

1,091
318
35
3
10,871

รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการสุทธิ
งบการเงินรวม

สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

2560

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559

2559

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
อื่น ๆ

1,824
61
1,213
31,580
35

1,746
267
1,369
32,086
163

1,808
61
1,169
31,564
35

1,731
267
1,368
32,069
163

รวม

34,713

35,631

34,637

35,598

รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการ
- การรับรอง รับอาวัล และการค้าประกัน
- บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต บัตรเครดิต และ
บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
- กองทุนและผลิตภัณฑ์ประกัน
- อื่น ๆ
รวม

568

583

568

583

3,154
8,562
1,249
13,533

3,059
5,033
1,493
10,168

3,154
7,208
1,365
12,295

3,059
4,180
1,585
9,407

ค่าใช้จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริการ
- บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต บัตรเครดิต และ
บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
- อื่น ๆ
รวม
สุทธิ

(1,902)
(1,045)
(2,947)
10,586

(1,535)
(636)
(2,171)
7,997

(1,902)
(768)
(2,670)
9,625

(1,535)
(503)
(2,038)
7,369

133
266

4,990
744
2,842

(ล้านบาท)

รายได้ดอกเบีย้

สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559

งบการเงินรวม
ธุรกรรม
ในประเทศ

รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียม
และบริการสุทธิ
รายได้จากการดาเนินงานอื่น
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการด้อยค่า
กาไรจากการดาเนินงาน
ก่อนภาษีเงินได้

ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้

134
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

267

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
42

45

กำไรสุทธิจำกธุรกรรมเพือ่ ค้ำและปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะธนำคำร
2560
2559

สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม

สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม

43

1,078
30
39
1,147

ค่ำใช้จ่ำยในกำรตลำดและส่งเสริมธุรกิจ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรสื่อสำร
ค่ำตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ขำดทุนจำกด้อยค่ำของทรัพย์สินรอกำรขำย
และสินทรัพย์อื่น (กลับรำยกำร)
ค่ำว่ำจ้ำงพนักงำนบริษัทภำยนอก
ค่ำใช้จ่ำยจัดเก็บสินเชื่อ
ค่ำเช่ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์
อื่น ๆ
รวม

1,446
212
33
1,691

ขำดทุนสุทธิจำกหนีส้ นิ ทำงกำรเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ำยุตธิ รรม
ขำดทุนสุทธิจำกหนี้สินทำงกำรเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีดังนี้
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะธนำคำร
2560
2559

สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม

(ล้ำนบำท)
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมสุทธิ
ขำดทุนสุทธิจำกหนีส้ นิ ทำงกำรเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ำยุตธิ รรม
44

(24)
(24)

(13)
(13)

กำไรสุทธิจำกเงินลงทุน

สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินรวม
2560
2559

งบกำรเงินเฉพำะธนำคำร
2560
2559

(ล้ำนบำท)
กำไรจำกกำรขำย
- เงินลงทุนเผื่อขำย
- เงินลงทุนทั่วไป
รวม

41
1
42

206
206

41
1
42

99
99

กลับรำยกำร (ขำดทุน) จำกกำรด้อยค่ำ
- เงินลงทุนเผื่อขำย
- เงินลงทุนทั่วไป
- เงินลงทุนในบริษัทย่อย
รวม

22
22

(1)
(4)
(5)

22
66
88

(1)
(4)
98
93

สุทธิ

64

201

130

192

46

งบกำรเงินเฉพำะธนำคำร
2560
2559

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

1,632
346
381

1,281
396
348

1,461
345
379

1,147
396
346

286
542
397
324
694
4,602

(12)
496
277
237
984
4,007

284
542
391
324
674
4,400

(11)
496
267
237
966
3,844

หนีส้ ญ
ู หนีส้ งสัยจะสูญและขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ

สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินรวม
2560
2559

งบกำรเงินเฉพำะธนำคำร
2560
2559

(ล้ำนบำท)
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรำยกำร)
- รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
- เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้
ของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (กลับรำยกำร)
รวม

(17)
8,779 (1)

(161)
8,813

(17)
8,789 (1)

(161)
8,829

153
8,915

(3)
8,649

153
8,925

(3)
8,665

(1) รำคำขำยส่วนที่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินเชื่อด้อยคุณภำพที่โอนขำย (หมำยเหตุ 13.5) จำนวน 115 ล้ำนบำท แสดงหักจำกรำยกำรนี้

269

268

268

งบกำรเงินรวม
2560
2559

(ล้ำนบำท)

(ล้ำนบำท)
กำไรสุทธิจำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ
- เงินตรำต่ำงประเทศและตรำสำรอนุพันธ์ด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน
- ตรำสำรอนุพันธ์ด้ำนอัตรำดอกเบี้ย
- ตรำสำรหนี้
รวม

ค่ำใช้จำ่ ยจำกกำรดำเนินงำนอื่น ๆ

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

47

48

กาไรต่อหุน้

กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีของธนาคารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามั ญของธนาคารจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2560
ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินปันผลจานวน 2,630 ล้านบาท (โดยจานวนเงินปันผลดังกล่าวค านวณจากจานวนหุ้นที่ออกและ
ชาระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งยังไม่รวมจานวนหุ้นสามัญ ที่ธนาคารจะต้ องออกตามโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบของ
หุ้ น สามั ญ ให้ แก่ พ นั ก งานธนาคารปี 2553 (TMB PSBP 2010) ในเดื อ นเมษายน 2561 ส าหรั บ พนั ก งานที่ ได้ รั บ การเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนในปี 2558 และยังคงสถานะเป็นพนักงานของธนาคาร ณ วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว) เงินปันผลนี้จะจ่าย
และบันทึกบัญชีภายหลังจากได้รับการอนุมัติโดยมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีแล้ว

ก าไรต่ อ หุ้ น ขั้ น พื้ น ฐานส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 และ 2559 ค านวณจากก าไรส าหรั บ ปี ที่ เป็ น ส่ ว นของเจ้ า ของ
ของธนาคารและจานวนหุ้นสามัญที่ออกจาหน่ายแล้วระหว่างปีโดยแสดงการคานวณดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559

สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559

กาไรสาหรับปีที่เป็นส่วนของเจ้าของของธนาคาร

(ล้านบาท)
จานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (ล้านหุ้น)

8,687
43,831

8,226
43,792

8,472
43,831

8,035
43,792

กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)

0.1982

0.1879

0.1933

0.1835

กาไรต่อหุน้ ปรับลด
กาไรต่อหุ้นปรับลดสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คานวณจากกาไรสาหรับ ปีที่เป็นส่วนของเจ้าของของธนาคาร
และจานวนหุ้นสามัญที่ออกจาหน่ายแล้วระหว่างปีหลังจากที่ได้ปรับปรุงผลกระทบของหุ้นปรับลดดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559

สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

49

การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ
ของปี 2560 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการนาเสนองบการเงินปี 2560 การจัดประเภทรายการเหล่านี้
เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 3 และเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ การจัด
ประเภทรายการใหม่แสดงได้ดังนี้
31 ธันวาคม 2559
ก่อนจัด
ประเภทใหม่

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559

งบการเงินรวม
จัดประเภท
ใหม่

หลังจัด
ประเภทใหม่

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ก่อนจัด
จัดประเภท
หลังจัด
ประเภทใหม่
ใหม่
ประเภทใหม่

(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน

กาไรสาหรับปีที่เป็นส่วนของเจ้าของของธนาคาร

(ล้านบาท)
จานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (ล้านหุ้น)
ผลกระทบของหุ้นสามัญที่อาจต้องออกตามโครงการ
TMB PSBP 2010 (ล้านหุ้น)
จานวนหุ้นสามัญปรับลดโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก

(ล้านหุน้ )
กาไรต่อหุน้ ปรับลด (บาท)

8,687
43,831

8,226
43,792

8,472
43,831

8,035
43,792

22

67

22

67

43,853

43,859

43,853

43,859

0.1981

0.1876

0.1932

0.1832

สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์
เงินลงทุนสุทธิ
ภาระของลูกค้าจากการ
รับรอง
ลูกหนี้อื่นสุทธิ

13,115
62,116

(13,115)
869

62,985

13,115
59,091

(13,115)
869

59,960

5
13,695

(5)
(11,433)

2,262

5
13,585

(5)
(11,433)

2,152

ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
ภาระของธนาคารจากการ
รับรอง
เจ้าหนี้อื่น
รายได้รอตัดบัญชี
หนี้สินอื่น

13,115

(13,115)

-

13,115

(13,115)

-

5
11,324
9,536

(5)
(11,324)
218
542
-

218
10,078

5
11,319
9,445

(5)
(11,319)
218
537
-

218
9,982

การจัดประเภทรายการใหม่นี้ เนื่องจากผู้บริหารเห็นว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจของธนาคารและบริษัทย่อยมากกว่า

138

137
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ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ทุกประเภท ตามที่กำ�หนดในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน และประกอบกิจการ
ประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการเงิน ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เลขทะเบียนบริษัท

0107537000017

สำ�นักงานใหญ่ที่ตั้ง

เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์

02-299-1111

โทรสาร

02-299-1211

บริการลูกค้าสัมพันธ์

1558

เวบไซต์

www.tmbbank.com

บุคคลอ้างอิงอื่น
นายทะเบียนหุ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-009-9999

ผู้สอบบัญชี

นายชาญชัย สกุลเกิดสิน
หรือ นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำ�รงค์
หรือ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6827
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4208
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-677-2000

สําหรับข้อมูลอื่นๆ ของธนาคาร สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.tmbbank.com

ข้อมูลบริษัท
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การลงทุนของธนาคารทหารไทยในบริษัทอื่น
การลงทุนของธนาคารทหารไทยในบริษัทอื่น ณ 31 ธันวาคม 2560 โดยถือหุ้นไว้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำ�นวนหุ้นที่ออกจำ�หน่ายแล้วของบริษัท มีดังต่อไปนี้
การถือหุ้นของธนาคารทหารไทย

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ

ชนิดของหุ้น

จำ�นวนหุ้นทั้งหมด
ที่ออกจำ�หน่ายแล้ว

บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จำ�กัด
โทร. 0-2354-5001 โทรสาร 0-2354-5014

กรุงเทพฯ

ธุรกิจการเงิน

หุ้นสามัญ

107,000,000

107,000,000

100.00

3,190,940,256.70

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำ�กัด
โทร. 0-2636-1800 ต่อ 1725 (ส่วนลูกค้าสัมพันธ์)

กรุงเทพฯ

ธรุกิจการเงิน

หุ้นสามัญ

10,000,000

10,000,000

100.00

562,692,787.36

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทีเอ็มบี จำ�กัด
โทร. 0-2299-1159, โทรสาร 0-2242-3138-9

กรุงเทพฯ

อสังหาริมทรัพย์

หุ้นสามัญ

10,000

9,993

99.93

4,169,342.92

บริษัท เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ คอนแทรคท์ จำ�กัด
โทร. 0-2299-1217, โทรสาร 0-2299-1278

กรุงเทพฯ

สนับสนุนสถาบันการเงิน

หุ้นสามัญ

1,000

995

99.50

0.00

กรุงเทพฯ

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์

หน่วยลงทุน

220,000,000

30,000,000

13.64

8,994,000.00

กรุงเทพฯ

การบริการ

หุ้นสามัญ

1,000,000

153,000

15.30

14,361,948.00

ลำ�พูน

ค้าปลีก/ส่ง

หุ้นสามัญ

120,000

30,000

25.00

0.00

เชียงใหม่

ผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป

หุ้นสามัญ

9,000

2,250

25.00

0.00

บริษัท ไทยเจริญผลอุตสาหกรรม จำ�กัด
โทร. 054-581-202, โทรสาร 054-581-876

แพร่

การผลิต

หุ้นสามัญ

15,500

2,500

16.13

0.00

บริษัท เมืองค้าส่ง จำ�กัด
โทร. 0-2531-6860, โทรสาร 0-2532-3009

กรุงเทพฯ

การขนส่ง

หุ้นสามัญ

22,000

2,200

10.00

0.00

บริษัท เอ็มไทยเอสเตท จำ�กัด
โทร. 0-2261-1144, โทรสาร 0-2261-1143

กรุงเทพฯ

อสังหาริมทรัพย์

หุ้นสามัญ

30,000,000

3,000,000

10.00

0.00

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำ�กัด
โทร. 0-2558-7555, โทรสาร 0-2558-7566

นนทบุรี

การบริการ

หุ้นสามัญ

500,000

53,703

10.74

46,900,863.18

ชื่อบริษัท

จำ�นวนหุ้นที่ถือ

อัตราการถือหุ้น (ร้อยละ)

จำ�นวนเงินสุทธิจากค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์
(บาท)

บริษัทที่เป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์และประกอบธุรกิจด้านการเงิน

บริษัทที่สนับสนุนธุรกิจธนาคาร

บริษัทที่ลงทุนเพื่อผลตอบแทน
กองทุนรวมธุรกิจไทย 5
โทร. 0-2670-4900 ต่อ 1291-2, โทรสาร 0-2679-1820
บริษัทอื่นๆ
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
โทร. 0-2231-3011, โทรสาร 0-2231-3681
บริษัท เอ็น ดี กรุ๊ป ฟีดมิลล์ จำ�กัด
บริษัท วิงกรุ๊ป จำ�กัด
โทร. 053-331-315-6, โทรสาร 053-331-314, 053-331-336

274
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ช่องทางให้บริการในประเทศ
ณ 31 ธันวาคม 2560
สาขาและศูนย์ธุรกิจ
สาขาในประเทศ

431 สาขา

สำ�นักงานเขตลูกค้าเอสเอ็มอี

55 แห่ง สำ�หรับลูกค้าผู้ประกอบการขนาดย่อม (Small Enterprise)
42 แห่ง สำ�หรับลูกค้าธุรกิจ (Business Banking)

ศูนย์บริการธุรกิจต่างประเทศ

22 แห่ง

จุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

1 แห่ง สำ�นักงานใหญ่

สาขา ME by TMB

1 สาขา

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Banking)
เครื่องเอทีเอ็ม

2,054 เครื่อง

เครื่องฝากถอนเงินสด

734 เครื่อง

เครื่องออลอินวัน

53 เครื่อง

ช่องทางดิจิทัล (Digital Banking)
ทีเอ็มบี อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
(TMB Internet Banking)

บริการธนาคารออนไลน์สำ�หรับลูกค้าบุคคล
ผ่านเวบไซต์ www.tmbdirect.com

ทีเอ็มบี ทัช
(TMB Touch)

บริการธนาคารทางสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในรูปแบบแอปพลิเคชัน สำ�หรับลูกค้าบุคคล
รองรับการใช้งานได้ทั้งระบบ iOS และ Android

ทีเอ็มบี บิสซิเนส คลิ๊ก
(TMB Business Click)

บริการธนาคารออนไลน์สำ�หรับลูกค้าธุรกิจ
ผ่านเวบไซต์ www.tmbbizdirect.com

ทีเอ็มบี บิสซิเนส ทัช
(TMB Business Touch)

บริการธนาคารทางสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในรูปแบบแอปพลิเคชัน สำ�หรับลูกค้าธุรกิจ
รองรับการใช้งานได้ทั้งระบบ iOS และ Android

ช่องทางโทรศัพท์ (Phone Banking)
บริการลูกค้าสัมพันธ์
ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์
SME Center
ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ
Corporate Center

1558
โทรจากต่างประเทศ +66-2299-1558
02-828-2828
02-643-7000

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทางการให้บริการและเวลาให้บริการ สามารถค้นหาได้ที่ www.tmbbank.com หรือโทรสอบถาม 1558
หรือสแกน QR code
ช่องทางให้บริการในประเทศ
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สาขาในต่างประเทศ

ธนาคารตัวแทน
ณ 31 ธันวาคม 2560

สาขา

ประเทศ

ติดต่อ

ออสเตรเลีย
ออสเตรีย
เบลเยี่ยม
แคนาดา
จีน

สาขานครหลวงเวียงจันทน์
ที่อยู่ไปรษณีย์

ที่อยู่จดทะเบียน

ณ 31 ธันวาคม 2560

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

เดนมาร์ก
ฟินแลนด์
ฝรั่งเศส

ผู้จัดการสาขา

Mr. Chatree Banlengrom

โทรศัพท์

856-21-216486, 856-21-217174

โทรสาร

856-21-214726

เยอรมนี

อีเมล

chatree.ban@tmbbank.com

ฮ่องกง
อินโดนีเซีย
อินเดีย
อิตาลี
อิสราเอล
ญี่ปุ่น

สาขาหมู่เกาะเคย์แมน
ที่อยู่ไปรษณีย์

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

ที่อยู่จดทะเบียน

Cainvest Bank and Trust Limited
P.O. Box 1353 Harbour Place, 5th Floor, 103 South Church Street,
George Town, Grand Cayman, KY1-1108

ผู้จัดการสาขา

Ms. Soontaree Cheevaphat

โทรศัพท์

662-299-1180

โทรสาร

662-242-3139

อีเมล

soontaree.che@tmbbank.com

เกาหลี
มาเลเซีย
เนเธอร์แลนด์
รัสเซีย
ซาอุดิอาระเบีย
สิงคโปร์
สวีเดน
สวิตเซอร์แลนด์
ไทย

สหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริกา
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ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

ธนาคารตัวแทน

ธนาคารตัวแทน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Australia And New Zealand Banking Group Limited
Uni Credit Bank Austria AG
BNP Paribas Fortis
Bank of Nova Scotia, Toronto
Agricultural Bank of China, Qingdao
Bank of China
China Construction Bank
Bank of Communications
Danske Bank AS
Nordea Bank Finland
BNP Paribas
Credit Agricole CIB
Credit Industriel et Commercial
Commerz Bank AG
Deutsche Bank AG
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd
PT Bank Danamon Indonesia TBK
Axis Bank
Deutsche Bank SpA
Bank Leumi Le Israel B.M
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
Okazaki Shinkin Bank
Mizuho Bank
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Korea Exchange Bank
CIMB Bank
ING Bank N.V.
JSC VTB BANK
The National Commercial Bank
DBS Bank Ltd
Oversea-Chinese Bank Corporation Ltd.
Skandaviska Enskida Banken AB
Credit Suisse AG
Bangkok Bank Pcl
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperative
Bank of Ayudhya Pcl
Bank of Thailand
CIMB Thai Bank Public Company Limited
Export-Import Bank of Thailand
Government Savings Bank
Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Ltd
Kasikorn Bank Pcl
Barclays Bank Ltd.
HSBC Bank PLC
National Wesminster Bank Plc
Bank of America N.A.
Bank of New York Mellon N.A.
Bank of The West
Citibank N.A.

• Westpac Banking Corp., Sydney

• Industrial and Commercial Bank of China Limited
• HSBC Bank (China) Limited
• DBS Bank (China) Limited

• Natixis
• Societe Generale
• UniCredit Bank AG
• Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited

• UniCredit SpA
•
•
•
•

Towa Bank Ltd.,
Yamaguchi Bank
Momiji Bank
Kitakyushu Bank

• United Overseas Bank Ltd.
• Bank of Singapore Limited
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UBS AG
Kiatnakin Bank Pcl
Krung Thai Bank Pcl
Mega International Commercial Bank Pcl
Siam Commercial Bank Pcl
Standard Chartered Bank (Thai) Pcl
Thanachart Bank Pcl
Government Housing Bank
TISCO Bank Pcl
United Overseas Bank (Thai) Pcl.
Royal Bank of Scotland PLC.
Standard Chartered Bank

• International Finance Corporation
• JP Morgan Chase Bank N.A
• Wells Fargo Bank N.A.
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เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท หัวหน้างานตรวจสอบ และหัวหน้างานกำ�กับการปฏิบัติงาน
ณ 31 ธันวาคม 2560

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์
เลขานุการบริษัท
อายุ 59 ปี

นายสุนทร รักพาณิชย์์
หัวหน้างานตรวจสอบ
อายุ 57 ปี

นายวรุณ กาญจนภู
หัวหน้างานกำ�กับการปฏิบัติงาน
อายุ 51 ปี

ตำ�แหน่งในธนาคาร
• เลขานุการบริษัท
• หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบรรษัทภิบาล

ตำ�แหน่งในธนาคาร
• หัวหนาเจ้าหนาที่บริหารตรวจสอบ

ตำ�แหน่งในธนาคาร
• หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกำ�กับการปฏิบัติงาน

วุฒิทางการศึกษา
• MBA (Accounting and Finance),
University of Bridgeport, Connecticut, USA
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรม
• Director Certification Program (DCP)
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Company Secretary Program (CSP),		
Developing Corporate Governance
Policy และ Anti-Corruption for Executive 		
Program (ACEP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
• ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านธุรกิจ
หลักทรัพย์ สำ�หรับผู้รับผิดชอบสูงสุดใน
หน่วยงานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน ของสำ�นักงาน
คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.)
• ผู้กำ�กับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการ
ธนาคารพาณิชย์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ที่ปรึกษาทางการเงิน สมาคมบริษัท
หลักทรัพย์ ไทย
• Professional Banker’s program,
Wharton School of the University of 		
Pennsylvania, USA
ประสบการณ์ทำ�งาน
2559 - ปัจจุบัน
• หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บรรษัทภิบาล
และเลขานุการบริษัท
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
2555 - 2559
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร กำ�กับการปฏิบัติงาน
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
2552 - 2555
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
บรรษัทภิบาล และเลขานุการบริษัท
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)

วุฒิทางการศึกษา
• MBA (Financial Management),
University of Bridgeport, Connecticut, USA
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ IAS 39/IAS
• Operational Risk Management Forum
• โครงการอบรมผู้บริหารธนาคาร
และสถาบันการเงิน FINEX

วุฒิทางการศึกษา
• MBA, Eastern Michigan
University, USA
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• Compliance Training on Securities
Business for Head Compliance
• Global and Regional Legal &
Compliance Conferences
• Rethinking Leadership
• Leadership Program for Manager
• Compliance Office Traning Program
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ประสบการณ์ทำ�งาน
2561 - ปัจจุบัน
• หัวหน้าตรวจสอบ
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
2556 - 2560
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
พิจารณาสินเชื่อธุรกิจ
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
2554 - 2556
• เจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาสินเชื่อธุรกิจ
ลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
2549 - 2554
• เจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาสินเชื่อธุรกิจ 1
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)

1. บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จำ�กัด
กรรมการบริษัท มี 4 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
• นายฟรานซิสคัช เจอราดัซ โรเคิช
• นางสุวรรณี แคม
• นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย
• นายระบิล พรพัฒน์กุล

2. บริษัท เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ คอนแทรคท์ จำ�กัด

กรรมการบริษัทมี 1 คน อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงกรรมการ

3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำ�กัด
กรรมการบริษัทมี 6 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
• นายโรนัลด์ บาร์ท ฮูชแมน
• นายฟรานซิสคัช เจอราดัซ โรเคิช
• นางสาวชมภูนุช ปฐมพร
• นายเมธ กนกพิบูล
• นางมารี แรมลี
• นายสมจินต์ ศรไพศาล

ประสบการณ์ทำ�งาน
2559 - ปัจจุบัน
• หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร กำ�กับการปฏิบัติงาน
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
2556 - 2559
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานกำ�กับการปฏิบัติงาน
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำ�กัด (มหาชน)
2550 - 2556
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน,
สายงานกฎหมาย, สายงาน
ตรวจสอบภายใน, และเลขานุการบริษัท
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
2547 - 2550
• ผู้จัดการกลุ่มกำ�กับและควบคุม
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

เอกสารแนบ
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เอกสารแนบ 3
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นธนาคารของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในปี 2560
ลำ�ดับ รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนหุ้น
ที่ถือ ณ วันที่
31 ธ.ค. 2559

จำ�นวนหุ้น
จำ�นวนหุ้น
ที่ถือ ณ วันที่ เปลีย่ นแปลงสุทธิ
31 ธ.ค. 2560 เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

ภาคผนวก: การแสดงข้อมูลตามตัวชี้วัด
General Standard Disclosure
General Standard Disclosures

หน้า

บท/หัวข้อ

G4-34

66

โครงสร้างการจัดการ

G4-DMA, G4-9, G4-10, G-LA12

74

1. จำ�นวนพนักงาน

G4-LA2

78

7. ผลตอบแทนของบุคลากร

G4-LA10

79

8. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

G4-DMA, G4-SO4

80

การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องตามแผนธุรกิจ

-

G4-LA9, G4-LA 11

81

จัดหลักสูตรในปี 2560

-

-

G4-DMA, G4- LA8

81

มาตรการด้านความปลอดภัยของพนักงาน

G4-LA5

82

ธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน

-

-

-

G4-34

84

การกำ�กับดูแลกิจการ

G4-PR7

84

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

กรรมการ

-

-

-

G4-34

91

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

นิเจล ริกเตอร์
8 นายวอน
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ

-

-

-

G4-34

105

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

G4-DMA

114

2. รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ตันติเศวตรัตน์
9 นายหยกพร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ

-

-

-

G4-SO3

115

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

สโตเฟอร์ จอห์น คิง
10 นายคริ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระ

-

-

-

G4-DMA

117

7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

G4-EN6, G4-EN3, G4-EN19

117

ธนาคารให้ความสำ�คัญกับมาตรการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า

ณฑ์ วงศ์สมิทธิ์
11 นายไพรสั
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระ

9,100

9,100

-

G4-DMA, G4-EN1

118

ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะลดปริมาณการใช้กระดาษ

ญทักษ์ หวังเจริญ *
12 นายบุ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

53,573,367
-

23,541,834
-

(30,031,533)
-

G4-DMA, G4-EN8

118

ธนาคารตระหนักถึงความสำ�คัญในการจัดการทรัพยากรน้ำ�

G4-EN8

120

4. การดำ�เนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ติ ตัณฑเกษม **
13 นายปิ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

4,901,201
-

6,226,767
-

2,132,966
-

G4-FS8

120

5. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ป ศรีไพพรรณ
14 นายเสนธิ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ

-

-

-

ยนทิพย์ นาราช
15 นางสาวเที
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าเอสเอ็มอี

-

-

-

สคัช เจอราดัซ โรเคิช
16 นายฟรานซิ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านบริหารความเสี่ยง

-

-

-

ลด์ บาร์ท ฮูชแมน
17 นายโรนั
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย

-

-

-

ทัสซาน - บัสซัส
18 นายลอเรนโซ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ

-

-

-

งสรรค์ ศรีวรศาสตร์
1 นายรั
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประธานกรรมการ

-

-

-

เฉลิมชัย สิทธิสาท
2 พลเอก
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ

-

-

-

ลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
3 นายฟิ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ

2,556,580
-

2,556,580
-

-

งหะ นิกรพันธุ์
4 นายสิ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระ

-

-

ริพงษ์ สมบัติศิริ
5 นายศิ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระ

-

นเนส ฟรานซิสคัส คริเซล
6 นายโยฮั
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ

มพล ริมสาคร
7 นายจุ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

หมายเหตุ * นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ถึง 31 ธันวาคม 2560
** นายปิติ ตัณฑเกษม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนายบุญทักษ์ หวังเจริญ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
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ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2560

ภาคผนวก: การแสดงข้อมูลตามตัวชี้วัด General Standard Disclosure
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