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วิสัยทัศน์

ทีเอ็มบี จุดประกายให้ทุกคน
ใช้พลังของตนเอง เพื่อเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น

พันธกิจ
> ให้ลูกค้าสามารถใช้ชีวิตได้เต็มที่ในแบบที่ต้องการ
> เพิ่มมูลค่ากิจการและผลตอบแทนที่เหมาะสม
แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
> เป็นที่ทำ�งานที่ดีที่สุด ที่ให้พนักงานได้รับโอกาส
และการพัฒนา รวมทั้งสามารถใช้ศักยภาพได้เต็มที่
ในการกล้าทำ�ในสิ่งที่แตกต่าง
> มีส่วนร่วมในการสร้างและเพิ่มคุณค่าของสังคม
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

4

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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> ข้อมูลที่สำ�คัญทางการเงิน
งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการสำ�คัญในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

2561

2560

2559

2558

2557

รายได้ดอกเบี้ย

35,128

34,713

35,631

36,430

35,848

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

10,632
24,497

9,979
24,734

10,870
24,761

13,210
23,220

14,253
21,595

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิและรายได้จากการดำ�เนินงานอื่นๆ
รวมรายได้จากการดำ�เนินงาน

23,545
48,042

12,705
37,439

10,462
35,223

10,230
33,450

8,358
29,953

ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่นๆ

17,475

17,792

16,589

16,467

15,774

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

16,100

8,915

8,649

5,479

3,437

ภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี

2,866
11,601

2,004
8,728

1,740
8,244

2,153
9,351

1,190
9,552

11,601
-

8,687
41

8,226
18

9,333
18

9,539
13

-48

164

1,596

37

1

กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

11,554

8,892

9,841

9,389

9,552

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)

0.2646

0.1982

0.1879

0.2134

0.2185

2561

2560

2559

2558

2557

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์

687,015
891,713

644,342
843,872

594,356
797,316

581,844
838,937

531,429
809,182

เงินรับฝาก
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของเจ้าของ

649,568
792,934
98,779

611,430
754,016
89,856

598,948
713,468
83,848

644,694
762,339
76,598

571,625
739,389
69,793

ส่วนของธนาคาร

98,779

89,856

83,723

76,491

69,704

-

-

125

107

89

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

รายการสำ�คัญในงบแสดงฐานะการเงิน

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

ความสามารถในการสร้างรายได้

ความสามารถในการทำ�กำ�ไร

กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนหักสำ�รองฯ

(หน่วย: ล้านบาท)

30,540

14,155

ปี 2557
หมายเหตุ: งบการเงินรวม
6

16,937

ปี 2558

18,667

ปี 2559

19,736

ปี 2560

ปี 2561

กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคาร
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

14.6%

12.4%

12.9%

9,539

9,333

ปี 2557

ปี 2558

หมายเหตุ: งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

10.2%

10.0%

8,226

8,687

ปี 2559

ปี 2560

11,601

ปี 2561

อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญ

2561

2560

2559

2558

2557

12.4%

10.0%

10.2%

12.9%

14.6%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

1.4%

1.1%

1.0%

1.1%

1.2%

อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ 1/

36.4%

47.3%

46.9%

49.2%

52.6%

2.94%

3.13%

3.17%

3.02%

2.95%

106%

105%

99%

90%

93%

88%

86%

80%

73%

69%

13.6%

13.2%

12.8%

11.3%

11.0%

17.5%

17.3%

18.1%

16.7%

18.3%

อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ

2.76%

2.35%

2.53%

2.99%

2.85%

อัตราส่วนสำ�รองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ

152%

143%

143%

142%

157%

2.25

2.05

1.91

1.75

1.60

8,373

8,551

8,980

9,270

8,854

416

431

452

450

460

2,891

2,841

2,783

2,796

2,365

ความสามารถในการทำ�กำ�ไร
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย
ฐานะสภาพคล่อง
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก 2/
สัดส่วนเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ต่อเงินรับฝาก 3/
ความเพียงพอของเงินกองทุน (งบเฉพาะธนาคาร)
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่หนึ่ง
อัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยง
คุณภาพสินทรัพย์

อื่นๆ
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น)
จำ�นวนพนักงาน
จำ�นวนสาขา
จำ�นวนตู้ ATM (ข้อมูลปี 2558-61 รวม ADM)
หมายเหตุ:
1/ ไม่รวมรายการพิเศษและรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินให้สินเชื่อ
2/ ไม่รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
3/ รวมเงินฝาก No-Fixed และ ME แต่ไม่รวม NCD และ FCD

คุณภาพสินทรัพย์

ความเพียงพอของเงินกองทุน

อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ
อัตราส่วนสำ�รองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ

157%

142%

2.85%

2.99%

ปี 2557

ปี 2558

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่หนึ่ง
อัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยง

143%

143%

2.53%

2.35%

ปี 2559

ปี 2560

หมายเหตุ: งบการเงินรวม
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

152%
2.76%

ปี 2561

18.3%
11.0%

18.1%
17.3% 17.5%
16.7%
13.6%
12.8% 13.2%
11.3%

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

หมายเหตุ: งบการเงินเฉพาะ
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> สารจากประธานกรรมการ
ปี 2561 นับเป็นปีท่ที ้าทายอีกปีหนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจากกรณีพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมทั้งแผนการถอนตัวออกจาก
สหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร ไปจนถึงการดำ�เนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดทีเ่ กิดขึน้ ในหลายประเทศทีเ่ ป็นเศรษฐกิจหลัก ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเผชิญกับความผันผวนสูง
และชะลอตัวลงในช่วงครึง่ ปีหลัง ตามการเติบโตทีช่ ะลอลงของ 2 ปัจจัยหลัก ซึง่ ได้แก่ การส่งออกและการท่องเทีย่ ว ทำ�ให้เศรษฐกิจไทยในปี 2561 เติบโตได้ทร่ี อ้ ยละ 4.1 ตา่ํ กว่าที่
สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดการณ์ ไว้ทร่ี อ้ ยละ 4.2
ท่ามกลางสภาวการณ์ดังกล่าว ทีเอ็มบียังคงเน้นการดำ�เนินธุรกิจและการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำ�หรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
โดยผลลัพธ์จากการพัฒนาและดำ�เนินงานอย่างรอบคอบที่ทีเอ็มบีให้ความสำ�คัญมาโดยตลอดนี้ ทำ�ให้ธนาคารได้รับการปรับอันดับความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นจาก ฟิทช์ เรทติ้งส์
ซึง่ ปรับอันดับความน่าเชือ่ ถือระยะยาวภายในประเทศ (National Long-Term Rating) จาก A+ เป็น AA- ในขณะที่ มูดสี ์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วสิ ปรับ Baseline Credit Assessment
ของธนาคารจาก ba2 เป็น ba1 และปรับแนวโน้ม หรือ Outlook จากคงที่ (Stable) เป็นเชิงบวก (Positive)
นอกเหนือจากการวางรากฐานธุรกิจให้แข็งแกร่งแล้ว ธนาคารก็ยังไม่เคยหยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ทางการเงินที่ดียิ่งขึ้น
จากความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจเหล่านี้ ทำ�ให้ในปี 2561 ทีเอ็มบีได้รบั รางวัลเกียรติยศมากมาย ไม่วา่ จะเป็น แอปพลิเคชัน “TMB TOUCH” ที่ได้รบั รางวัล “TAB Digital Inclusive Award 2018”
ให้เป็นแอปพลิเคชันที่ดีที่สุดสำ�หรับผู้พิการทางสายตา จากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ขณะที่ TMB WOW ซึ่งเป็นลอยัลตี้โปรแกรมของธนาคารก็ ได้รับรางวัล
"Mobile Banking Initiative" นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล "The Best Digital Distribution Network of the Year" จาก The Asian Banking & Finance Awards และ
“The Best in Treasury and Working Capital - Public Sector Award” หรือรางวัลยอดเยี่ยมด้านการบริหารเงินและเงินทุนหมุนเวียน – ภาครัฐ จาก THE Asset นิตยสาร
ด้านการเงินและการธนาคารชั้นนำ�ของเอเชีย
ยิ่งไปกว่านั้น การให้บริการด้านกองทุนรวมแบบเปิด (Open Architecture) ซึ่งมุ่งในการเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนมากกว่าเดิม โดยลูกค้าทุกกลุ่มสามารถที่จะเลือกลงทุน
ในกองทุนรวมคุณภาพที่ธนาคารคัดสรรจากหลากหลายบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยังได้รับรางวัล "Wealth Management Platform” จาก The Asian Banking &
Finance Awards เช่นกัน และที่สำ�คัญ ในปี 2561 ทีเอ็มบีได้ร่วมทำ�สัญญาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับ อีสท์สปริงอินเวสท์เมนทส์ (สิงคโปร์) เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กลยุทธ์
การขายกองทุนรวมแบบ Open Architecture เสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการและนำ�เสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่หลากหลายจากพันธมิตรระดับสากล อันจะเป็นการเพิ่มพูน
ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับมากยิ่งขึ้น
การกำ�กับดูแลกิจการและความยัง่ ยืนก็เป็นสิง่ ทีท่ เี อ็มบีให้ความสำ�คัญมาโดยตลอด ทัง้ นี้ คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยได้ก�ำ หนดกรอบการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีและความยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานที่ดีที่สุดและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่ประกาศใช้ ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ ส่งผลให้
ทีเอ็มบีได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 ทีเอ็มบีได้รับการจัดอันดับ “ดีเลิศ” (Excellence) ด้านการกำ�กับดูแลกิจการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ติดต่อกันเป็นปีที่ 10 และได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนชั้นนำ�ที่มีการดำ�เนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) จากสถาบันไทยพัฒน์
เป็นปีที่ 4 ทั้งยังได้รับการจัดให้เป็นส่วนหนึ่งในดัชนี FTSE4Good เป็นปีที่ 2 จาก FTSE ESG Advisory และเป็นปีแรกที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีหุ้นยั่งยืน
หรือ SETTHSI โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย
ในด้านสังคม ทีเอ็มบีมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะมอบสิ่งดีๆ กลับคืนให้กับชุมชนและสังคมตลอดมา ในปี 2561 ธนาคารสนับสนุนให้พนักงานจิตอาสา ทั้งพนักงานสาขาที่อยู่
ในชุมชนนัน้ ๆ และจากสำ�นักงานใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืนผ่านโครงการไฟ-ฟ้าเพือ่ ชุมชน รวม 37 โครงการ ขณะเดียวกันก็สามารถระดมทุนได้กว่า 9 ล้านบาท
จากกิจกรรม TMB | ING PARKRUN เพือ่ นำ�ไปช่วยเหลือผูป้ ว่ ยเด็กโรคหัวใจให้ได้รบั การผ่าตัด โดยการดำ�เนินการของมูลนิธเิ ด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมป์ของสมเด็จพระพีน่ างเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
นอกจากนี้ ทีเอ็มบียงั ได้เปิดตัว “ปันบุญ” (www.punboon.org) เว็บไซต์แรกของไทย ทีร่ วบรวมองค์กรสาธารณกุศลและโครงการเพือ่ สังคมทัว่ ประเทศไว้ดว้ ยกัน ต่อยอดโครงการ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในด้านการพัฒนาระบบบริจาคเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) เพือ่ เป็นช่องทางใหม่ทม่ี อบความสะดวกในการบริจาค เพือ่ สาธารณกุศล
ทีท่ นั สมัย มีประสิทธิภาพ โดยทีผ่ บู้ ริจาคได้รบั การลดหย่อนภาษีอย่างถูกต้องไม่ตอ้ งแนบเอกสารเพิม่ เติม นับว่าเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริโภคในยุคดิจทิ ลั อย่างแท้จริง
ผมเชื่อว่าจากความตั้งใจจริงและการทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพของผู้บริหารและพนักงาน ภายใต้ปรัชญา Make THE Difference จะทำ�ให้ทีเอ็มบีเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
และสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืน ในนามของคณะกรรมการธนาคาร ผมขอชื่นชมผู้บริหารและพนักงานที่ทำ�งานอย่างเต็มที่ในปี 2561 และท้ายสุดนี้ ผมใคร่ขอแสดง
ความขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย ซึ่งได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และชุมชน ที่ให้การสนับสนุนทีเอ็มบีด้วยดีมาโดยตลอด

นายประสงค์ พูนธเนศ
ประธานกรรมการ
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> สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ปี 2561 นับเป็นปีที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงของวงการธนาคารไทย ไม่ว่าจะเป็น การยกเลิกค่าธรรมเนียมการทำ�ธุรกรรมในช่องทางดิจิทัลของธนาคารขนาดใหญ่ ไปจนถึง
การทำ� Digital Transformation หรือการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจิทัลของธนาคารต่างๆ
สำ�หรับทีเอ็มบี ในฐานะที่เราเป็นผู้บุกเบิกการยกเลิกค่าธรรมเนียมมากว่า 9 ปี จึงรู้สึกยินดีที่เห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เพราะล้วนเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อลูกค้า โดยทุกวันนี้ ทีเอ็มบีได้ก้าวผ่านเรื่องค่าธรรมเนียมในการทำ�ธุรกรรม ไปสู่การมอบสิทธิประโยชน์กลับคืนให้กับลูกค้า ผสานกับการนำ�เทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาใช้เพื่อ
ยกระดับประสบการณ์ทางการเงินภายใต้แนวคิด “Get MORE with TMB” เพื่อให้ลูกค้าได้มากกว่า
We strive MORE for You to Get MORE
ด้วยวิธีคิดและวิธีการทำ�งานภายใต้ปรัชญา Make THE Difference ทีเอ็มบีจึงไม่เคยยึดติดกับความสำ�เร็จที่ผ่านมา ไม่นิ่งเฉยต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาด เราท้าทายตัวเอง
อยู่เสมอเพื่อคิดหาสิ่งใหม่ๆ กล้าที่จะเปลี่ยน และทำ�ในสิ่งที่แตกต่างจากการธนาคารแบบดั้งเดิม เราจริงใจและตั้งใจที่จะให้ลูกค้าได้รับในสิ่งที่ “มากกว่า” ที่ได้อยู่ทุกวันนี้
หนึง่ ในตัวอย่างทีส่ ะท้อนถึงตัวตนและความมุง่ มัน่ ของทีเอ็มบีได้เป็นอย่างดี คือ การทีเ่ ราเป็นธนาคารแรก ทีย่ กเลิกค่าธรรมเนียมมาตัง้ แต่ 9 ปีทแ่ี ล้ว ด้วยบัญชีเงินฝาก “TMB No Fee”
ซึ่งได้รับการพัฒนาจนมาเป็น “TMB All Free” ในปัจจุบัน โดยนอกเหนือจากการทำ�ธุรกรรมภายในประเทศโดยไม่มีค่าธรรมเนียมแล้ว ลูกค้ายังสามารถนำ�ไปรูดใช้ยังต่างประเทศ
ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกกว่า เทียบเท่ากับร้านแลกเงิน ขณะเดียวกันเราก็พัฒนาแอปพลิเคชัน TMB TOUCH ให้ใช้งานได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมั่นใจได้ในความปลอดภัย
ทัง้ ยังสนับสนุนแนวคิดสังคมไร้เงินสดของภาครัฐ ด้วยการมอบสิทธิประโยชน์ส�ำ หรับลูกค้าทีท่ �ำ ธุรกรรมผ่าน TMB TOUCH ด้วยการให้คะแนนสะสม TMB WOW ซึง่ ใช้แลกของรางวัลที่
หลากหลายตามไลฟ์สไตล์ สำ�หรับลูกค้าที่ทำ�ธุรกรรมผ่านบัญชี TMB All Free มากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน ก็จะได้รับดอกเบี้ยพิเศษเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 1.6 จากร้อยละ 1.3 จากบัญชี
TMB No Fixed ซึ่งเป็นบัญชีเพื่อออมที่ลูกค้าถือคู่กัน และสำ�หรับลูกค้าธุรกิจ เรามีบัญชี TMB One Bank ที่ให้ประโยชน์ด้านการทำ�ธุรกรรม และสามารถสะสมคะแนน
TMB BIZ WOW ได้เช่นเดียวกันเมื่อทำ�ธุรกรรมผ่าน TMB BIZ TOUCH โมบายล์แอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานสำ�หรับลูกค้าธุรกิจโดยเฉพาะ
อีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ ได้แก่ การยกระดับบริการด้านกองทุนรวมแบบเปิด (TMB Open Architecture) โดยทีเอ็มบีได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับอีสท์สปริง
อินเวสท์เมนทส์ (สิงคโปร์) เพื่อขยายโอกาสในการลงทุนให้กับลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการคำ�ปรึกษาและแนะนำ�การลงทุน ตลอดจนเครื่องมือในการลงทุนจาก
ผู้เชี่ยวชาญระดับโลก นอกเหนือไปจากการคัดสรรกองทุนคุณภาพ จากบริษัทจัดการกองทุนรวมชั้นนำ�ของไทย 10 แห่ง มาให้ลูกค้าได้เลือกลงทุนในที่เดียวที่ทีเอ็มบี
ขณะที่ ME by TMB ธนาคารดิจิทัลแห่งแรกของไทย ที่เราให้บริการมากว่า 7 ปี ก็ตอกยํ้าความเป็นผู้นำ�ด้าน Digital Bank ด้วยการนำ�ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในขั้นตอนการ
แสดงพิสูจน์ตัวตน หรือ e-KYC เพื่อให้บริการเปิดบัญชีเงินฝาก ME SAVE ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ ยังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ME SURE นับได้ว่าเป็นธนาคารแรกในไทยที่ให้ลูกค้า
สามารถซื้อประกันชีวิตได้เองผ่านโมบายล์แอปพลิเคชัน
เดินหน้าสู่การเป็นธนาคารที่ลูกค้าชื่นชอบและบอกต่อ “The Most Advocated Bank”
จากความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นธนาคารซึง่ ให้ลกู ค้าได้มากกว่า ทำ�ให้ในปี 2561 ทีเอ็มบีได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้ามากขึน้ สะท้อนได้จากจำ�นวนลูกค้า Retail Active Customer ทีเ่ พิม่ ขึน้
มาอยู่ที่ 2.6 ล้านคน จาก 2.5 ล้านคน ในปีที่แล้ว ขณะเดียวกันสัดส่วนลูกค้าดิจิทัล (Digital Active Customers) ก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 48 จากร้อยละ 35 หนุนให้ธนาคารเติบโต
ได้ต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า
โดยในปี 2561 ทีเอ็มบีขยายเงินฝากได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 มาอยู่ที่ 6.50 แสนล้านบาท จากเงินฝากซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลัก (Flagship Products) ที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
นำ�โดย TMB No Fixed (เพิ่มขึ้นร้อยละ 14) และ TMB All Free (เพิ่มขึ้นร้อยละ 4) ตามมาด้วย เงินฝากเพื่อการทำ�ธุรกรรมสำ�หรับลูกค้าธุรกิจ TMB One Bank (เพิ่มขึ้นร้อยละ
15) ขณะที่เงินฝากดิจิทัล ME SAVE โดย ME by TMB ก็ยังคงเติบโตได้ต่อเนื่องเช่นกัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 12) ในส่วนของสินเชื่อนั้น ยังคงเน้นการให้สินเชื่ออย่างรอบคอบเพื่อให้
การเติบโตของพอร์ตเป็นไปอย่างมีคุณภาพ โดยสินเชื่อขยายตัวได้ที่ร้อยละ 6.6 มาอยู่ที่ 6.86 แสนล้านบาท นำ�โดยสินเชื่อรายย่อย (เพิ่มขึ้นร้อยละ 18) โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อ
ที่อยู่อาศัย (เพิ่มขึ้นร้อยละ 20) ซึ่งธนาคารเน้นกลุ่มที่มีความเสี่ยงตํ่าตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย สำ�หรับสินเชื่อลูกค้าธุรกิจขยายตัวต่อเนื่องเช่นกัน นำ�โดย
ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 7) ขณะที่สินเชื่อเอสเอ็มอีขนาดเล็ก ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7) โดยรวม ทีเอ็มบี มีกำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
ก่อนหักสำ�รองฯ 30,540 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.7 จากการรับรู้กำ�ไรจากดีลอีสท์สปริง และค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานที่ลดลง โดยหลังหักสำ�รองฯ และภาษีธนาคารรายงาน
กำ�ไรสุทธิที่ 11,601 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.6 จากปีที่แล้ว
ควบคู่ ไปกับการเติบโตทางธุรกิจอย่างมีคุณภาพ ทีเอ็มบี ให้ความสำ�คัญและดูแลคุณภาพสินทรัพย์ โดยยึดหลักความรอบคอบ เมื่อมีกำ�ไรจากการดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น
จึงตัดสินใจใช้โอกาสนี้ เตรียมความพร้อมรับ IFRS 9 ด้วยการตั้งสำ�รองฯ เพิ่มจากระดับปกติเป็นจำ�นวน 7,000 ล้านบาท และดำ�เนินการปรับลดชั้นสินเชื่ออย่างรอบคอบ
ทำ�ให้ทั้งปีมีการตั้งสำ�รองฯ ทั้งสิ้น 16,100 ล้านบาท ส่งผลให้สัดส่วนสำ�รองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการรองรับความเสี่ยง
เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 152 จากร้อยละ 143 ในปีก่อนหน้า ขณะที่อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ที่ร้อยละ 2.76 ด้านความเพียงพอของเงินกองทุน CAR และ Tier I
อยู่ที่ร้อยละ 17.5 และร้อยละ 13.6 เป็นไปตามเกณฑ์ Basel III และสูงกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่าของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ร้อยละ 10.375 และร้อยละ 7.875 ตามลำ�ดับ
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การดำ�เนินงานอย่างรอบคอบในปี 2561 นั้น ถือเป็นการสร้างฐานในการก้าวสู่ปี 2562 อย่างแข็งแกร่ง เพื่อสร้างการเติบโตที่มีคุณภาพให้กับผู้ถือหุ้น และเดินหน้าสู่เป้าหมาย
การเป็นธนาคารที่ลูกค้าชื่นชอบและบอกต่อมากที่สุดในประเทศไทย (The Most Advocated Bank in Thailand)
ก้าวสู่ปี 2562 สานต่อการส่งมอบที่ดีกว่าเพื่อลูกค้าและสังคม
กว่า 3 ปีแล้วที่ทีเอ็มบีดำ�เนินการปรับโครงสร้างองค์กร ให้มีลำ�ดับขั้นลดลง (De-Layer) เป็นองค์กรแบบราบ (Flat Organization) หรือมีลำ�ดับขั้นให้น้อยที่สุด ขณะเดียวกัน
พนักงานทุกคนก็จะได้รับการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพ (Empower) ในการทำ�งานแบบอไจล์ (Agile) เพื่อให้ทีเอ็มบีเป็นองค์กรมีความคล่องตัวในการทำ�งานและตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว (Adaptive to Change)
ในปี 2561 เราได้นำ�เอาแนวคิด Hackathon ซึ่งเป็นวิธีการทำ�งานที่แพร่หลายในวงการเทคโนโลยีสตาร์ทอัพมาปรับใช้และต่อยอดการทำ�งานของพนักงานทีเอ็มบี โดยเน้น
การทำ�งานเป็นทีมจากพนักงานหลายๆ สายงาน (Cross Functional Collaboration) จึงเป็นที่มาของการแข่งขันระหว่าง 9 ทีม ซึ่งแต่ละทีมจะเกิดจากการรวมตัวของพนักงาน
จาก 8 สายงานของทีเอ็มบี และ ME by TMB มาระดมความคิด หาวิธีการใหม่ๆ ในการทำ�งาน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างตรงจุด ที่สำ�คัญคือ ต้องทันต่อความต้องการ
ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน
หนึง่ ในผลลัพธ์จากโครงการ TMB HACKATHON ทีจ่ ดั ขึน้ ในปี 2561 คือ การเพิม่ เติมคุณสมบัตลิ า่ สุดของ TMB All Free นัน่ เอง โดยทีมงานเจ้าของความคิดใช้เวลาไม่ถงึ 2 เดือน
นับตั้งแต่ทีมเริ่มตั้งโจทย์ คิดโซลูชั่น ผ่านกระบวนการพัฒนาภายใน จนกระทั่งนำ�มาเปิดตัวให้ลูกค้าได้ใช้จริง สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า ทีเอ็มบีและพนักงานทุกคนพร้อมที่จะก้าวสู่
ยุคดิจิทัลด้วยวิธีการทำ�งานแบบใหม่ๆ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า
ที่สำ�คัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ก็คือชุมชนและสังคม ทีเอ็มบีให้ความสำ�คัญกับการสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อชุมชนและสังคมในเชิงบวกอย่างยั่งยืน โดยเราเชื่อว่าทุกคนมีพลังที่จะ
Make THE Difference สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ตัวเอง ชุมชน รวมทั้งสังคมให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
เรายังคงสานต่อโครงการไฟ-ฟ้า ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมของธนาคาร โดยหัวใจสำ�คัญคือ การให้พนักงานได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชน
และสังคมอย่างแท้จริง ในปี 2561 อาสาสมัครทีเอ็มบีจากทัว่ ประเทศกว่า 3 พันคนเข้าร่วมโครงการไฟ-ฟ้าเพือ่ ชุมชน 37 โครงการ เน้นให้อาสาสมัครได้ลงพืน้ ทีจ่ ริง เพือ่ รับรูป้ ญ
ั หา
โดยตรงจากคนในชุมชน และร่วมกันหาวิธีแก้ปัญหากันอย่างตรงจุดและยั่งยืน
TMB | ING PARKRUN เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ ทีเอ็มบี ร่วมกับ ไอเอ็นจี แบงก์ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 แล้ว โดยในปี 2561 ได้เพิ่มความพิเศษด้วยการปรับรูปแบบการวิ่ง
เป็นการวิ่งระดับประเทศ โดยเพิ่ม Virtual Park Run เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นพนักงานจากทีเอ็มบี และบุคคลทั่วไปสามารถร่วมวิ่งได้
ที่สวนสาธารณะทั่วประเทศ ถือเป็นการเพิ่มโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ Make THE Difference ทำ�ให้สามารถระดมทุนได้กว่า 9 ล้านบาทในปี 2561 ซึ่งเท่ากับว่า
นักวิ่ง PARKRUN และผู้ร่วมบริจาคทุกคนได้ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจถึง 305 คน
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปี 2561 ดังกล่าวมาข้างต้น ย่อมเป็นไปไม่ได้เลยหากขาดการสนับสนุนจากลูกค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน และความร่วมมือจากพนักงานทีเอ็มบีที่กระตือรือร้น
กล้าที่จะเปลี่ยน ทำ�งานโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และมุ่งหวังที่จะมอบสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม ผมจึงขอบคุณทุกๆ ท่าน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวผ่านความท้าทายต่างๆ
ในปีที่ผ่านมา
สำ�หรับปี 2562 ผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า ที่ทีเอ็มบี พนักงานทุกคนเต็มไปด้วยความพร้อมและความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าให้กับลูกค้า สร้างการเติบโตทางธุรกิจ
ได้อย่างมีคุณภาพให้กับผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์กลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนโดยต่อเนื่องต่อไป

นายปิติ ตัณฑเกษม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ที่ได้อยู่ทุกวันนี้
ดั่งค�ำสัญญาให้คนไท
และจดหมายนี้จะเป็น ให้มากกว่า เพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่ "มากกว่า"
ายาม
ที่เล็กกว่า เราก็จะพย

ธนาคารทีเอ็มบี
						

เพราะว่าเราเป็นธนาคารที่เล็กกว่า
เราจึงต้องพยายามให้ มากกว่า
เพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่ มากกว่า ที่ ได้อยู่ทุกวันนี้
ปิติ ตัณฑเกษม
CEO, TMB

Strive MORE
for You to

Get MORE >

มุ่งในวิถีการดําเนินงานที่ีแตกต่าง
เพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่ “มากกว่า”
ที่ ได้อยู่ทุกวันนี้
ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ทีเอ็มบี ยังคงเดินหน้ามุ่งมั่นเพื่อ Make THE Difference อย่างต่อเนื่อง
และไม่หยุดตัง้ คาํ ถาม เพือ่ ทาํ ในสิง่ ทีด่ กี ว่า เพือ่ ตอบโจทย์ตรงกับความต้องการ (Need-based)
ของลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น สังคมและชุมชน ด้วยผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินที่ใช้ง่าย
สะดวก (Simple & Easy) มีกระบวนการทํางานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ สร้างสรรค์กิจกรรม
เพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน สร้างประสบการณ์ ใหม่ในการใช้บริการธนาคารในยุคดิจิทัล
เพื่อให้ลูกค้าทุกกลุ่มได้สิ่งที่ “มากกว่า” (Get MORE with TMB) ที่ได้อยู่ทุกวันนี้
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MORE > BENEFITS

MORE > TIME

MORE > POSSIBILITIES
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> “เพราะคุณต้องได้มากกว่า”
		คําสัญญาจากทีเอ็มบี
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

scan เพื่อดู
ภาพยนตร์โฆษณา
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ในปี 2561 ที่ผ่านมา ทีเอ็มบี ได้เปิดตัว Brand Proposition ใหม่ Get MORE with TMB หรือ
เพราะคุณต้องได้มากกว่า เพื่อตอกยํ้าเจตนารมณ์และให้คํามั่นสัญญากับคนไทยทั้งประเทศว่า
เราจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ เพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกกลุ่มให้บรรลุ
เป้าหมายและได้มากกว่าเดิมแบบที่ลูกค้าไม่เคยได้รับมาก่อนเมื่อมาใช้บริการของเราเป็นธนาคาร
หลักเป็นประจํา

ทีเอ็มบี ได้ประกาศพันธสัญญาถึงคนไทยทัง้ ประเทศ ผ่านจดหมายเปิดผนึก ทีเ่ ป็นเครือ่ งยืนยันว่า
ทีเอ็มบี มีความตั้งใจจริงที่จะพยายามให้มากกว่า เพื่อให้ลูกค้าของธนาคาร ได้รับอะไรที่มากกว่า
ที่เคยได้ โดยทําการสื่อสารผ่านโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้ง Online & Offline การทํากิจกรรมที่
สาขาหลักของธนาคาร กิจกรรมเดิน Troop เพื่อมอบจดหมายให้กับประชาชนทั่วไป รวมไปถึง
ภาพยนตร์โฆษณาประกาศเจตนารมย์ทจี่ ะให้ลกู ค้าได้มากกว่า ทัง้ ในด้านสิทธิประโยชน์ทมี่ ากกว่า
(MORE Benefits) มีเวลาใช้ชีวิตมากขึ้นสําหรับเรื่องอื่นที่สําคัญ (MORE Time) และ มีโอกาสที่ดี
เพิ่มขึ้น (MORE Possibilities)
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> สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ
		ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า...
		เพื่อให้ลูกค้า "ได้มากกว่า"

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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> ลูกค้าบุคคล
ด้วยพันธสัญญาที่ ทีเอ็มบี มีความตั้งใจจริงเพื่อให้ลูกค้าของธนาคารได้รับอะไรที่มากกว่าที่เคยได้ ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ
อยู่เสมอเพื่อให้ลูกค้าได้มากกว่า

MORE Benefits > ได้รับสิทธิประโยชน์ที่มากกว่า
TMB Primary Banking
บัญชี ทีเอ็มบี ที่ให้คุณได้มากกว่า

scan เพื่อ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

ทีเอ็มบี มุง่ มัน่ พัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝาก เพือ่ ให้ลกู ค้าได้ประโยชน์ทางการเงินทีม่ ากกว่า ในปีนเ้ี ราได้พฒ
ั นาให้บญ
ั ชี
เพือ่ ใช้ ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี นอกจากจะ กด โอน จ่าย ฟรีคา่ ธรรมเนียม ทัง้ ผ่าน TMB TOUCH และ ATM ทุกตู้
ทัว่ ประเทศ เราได้เพิม่ บริการให้กบั ลูกค้า โดยสามารถนำ�บัตรเดบิต ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ไปรูดใช้ทต่ี า่ งประเทศ
และได้เรทอัตราแลกเปลีย่ นทีถ่ กู เทียบเท่าร้านแลกเงิน
สำ�หรับลูกค้าทีใ่ ช้บญ
ั ชีเพือ่ ใช้ ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี เป็นหลัก อย่างเป็นประจำ� มีการทำ�ธุรกรรมบนทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี
อย่างน้อย 5 ครัง้ /เดือนขึน้ ไป ลูกค้าก็สามารถรับดอกเบีย้ บัญชีเพือ่ ออม ฝากไม่ประจำ� ถอนได้ ดอกสูง ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์
จาก 1.3% เพิม่ เป็น 1.6% ตัง้ แต่บาทแรก หรือได้ดอกเบีย้ สินเชือ่ บุคคล แคชทูโก ในอัตราทีพ่ เิ ศษ ลดลงอีก
3% เป็นการตอกยํา้ ความเป็นผูน้ �ำ ในการสร้างคุณค่า และสิทธิประโยชน์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่
ใช้ผลิตภัณฑ์เงินฝากของ ทีเอ็มบี เป็นหลักอีกด้วย

TMB WOW
ยิ่งใช้ ยิ่งว้าว

scan เพื่อ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
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TMB WOW ถื อ เป็ น ลอยั ล ตี้ โ ปรแกรมที่ ย กระดั บ ประสบการณ์ ด้ า นดิ จิ ทั ล
แบงก์กิ้ง โดยมุ่งเน้นการใช้ดิจิทัลเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ตอกยํ้าแนวคิด
ดิจทิ ลั แบงก์กงิ้ ต้องเป็นมากกว่าแอป เพือ่ ตอบสนองความต้องการในการใช้บริการ
ทางธนาคารผ่านช่องทางดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้น
TMB WOW มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและคุณสมบัติพิเศษที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
เพือ่ ลูกค้าของทีเอ็มบีในรูปแบบของการสะสมคะแนนแบบ Gamification เพือ่ เพิม่
ความสนุกที่ทำ�ให้การทำ�ธุรกรรมต่างๆ ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป เมื่อลูกค้าทำ�ธุรกรรม
ผ่าน TMB TOUCH จะได้รบั คะแนนสะสมทีเ่ รียกว่า “WOW” ซึง่ มีการกำ�หนดการ
ให้คะแนน WOW แตกต่างกันออกไปในแต่ละธุรกรรม พร้อมให้คะแนนพิเศษ เมื่อ
ลูกค้าทำ�ภารกิจได้ครบตามที่กำ�หนดไว้ หรือแม้กระทั่งส่งต่อคะแนน WOW ให้
ผู้อื่นได้ ซึ่งคะแนน WOW ที่ได้รับก็สามารถนำ�ไปแลกรับของรางวัลต่างๆ ได้ นับ
ตัง้ แต่อาหาร เครือ่ งดืม่ ส่วนลดร้านค้าต่างๆ บัตรชมภาพยนตร์ หรือตัว๋ เครือ่ งบิน

MORE Time > มีเวลาใช้ชีวิตมากขึ้นสำ�หรับเรื่องอื่นที่สำ�คัญ
TMB TOUCH
ยิ่งทัช ยิ่งได้มากกว่า
ทีเอ็มบี ทัช โมบายแบงก์กิ้งแอปพลิเคชัน ยังคงเดินหน้าเพื่อให้ลูกค้า "ได้มากกว่า"
อย่างไม่หยุดยั้ง สะดวก ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยสิทธิพิเศษ
และของรางวัลมากมาย พร้อมการันตีความปลอดภัยในการทำ�ธุรกรรมออนไลน์
> โอน เติม จ่ายได้ทุกที่ ทุกเวลา
> บริการถอนเงินสดได้ ไม่ต้องใช้บัตร
> เปิดบัญชีออนไลน์ ไม่ต้องไปสาขา
> สมัครบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์
> สะสมคะแนน WOW จากการทำ�ธุรกรรม เพื่อแลกของรางวัลได้มากมาย
> ผ่อนยอดบัตรเครดิตได้ทุกยอดตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ผ่านบริการ TMB So GooOD
> จัดการได้ง่ายๆ ในแอปเดียว ทั้งเปิดใช้งาน อายัด หรือขอบัตรใหม่
หรือแม้แต่ปรับเปลี่ยนวงเงิน และกำ�หนดช่องทางการใช้บัตร

scan เพื่อ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

MORE Possibilities > เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากกว่า
TMB ADVISORY
ที่ปรึกษาส่วนตัว
ด้านการลงทุน

ทีเอ็มบี ยกระดับในการให้การบริการด้านการลงทุนแก่ลกู ค้าไปอีกขัน้ ด้วยบริการ TMB ADVISORY ทีม่ ผี เู้ ชีย่ วชาญ
มาให้ค�ำ ปรึกษาแก่ลกู ค้าทีต่ อ้ งการจะลงทุน ให้เงินงอกเงยมากขึน้ ไม่วา่ จะเป็นในการลงทุนในส่วนของกองทุน และการ
ลงทุนด้านประกันภัย เพราะ ทีเอ็มบี ได้คัดสรรพันธมิตรที่เชี่ยวชาญระดับโลกเฉพาะด้าน ที่ผสานความร่วมมือและ
มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
ด้านการลงทุน - ธนาคารไทยแห่งแรกที่เปิดเสรีภาพให้เพิ่มพูนความมั่งคั่ง ด้วยกองทุนตัวท็อปที่ครอบคลุมทุก
ประเภทสินทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศที่คัดสรรมาจาก 10 บลจ.ชั้นนำ� โดยเน้นความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
โดยมีความเป็นกลาง ไม่ยึดติดเฉพาะบริษัทในเครือ ทำ�ลายข้อจำ�กัดในการลงทุน สามารถเลือกลงทุนได้อย่าง
มั่นใจ ครบ จบในที่เดียว
ด้านการประกันภัย – เน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันรูปแบบใหม่ๆ ที่ให้ผลประโยชน์ โดยเน้นความมั่นคงและความ
มั่งคั่งในชีวิต เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง สามารถเลือกสรรได้ที่เดียวครบกับทุกความ
ต้องการ
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> ลูกค้า SME
ทีเอ็มบี เข้าใจถึงปัจจัยต่างๆ ทีช่ ว่ ยให้ธรุ กิจของ SME เติบโต เราจึงสร้างประสบการณ์ใหม่ในการใช้บริการธนาคารทีต่ รงกับรูปแบบการใช้ชวี ติ ในยุคดิจทิ ลั เพือ่ ให้ SME "ได้มากกว่า"
โดยยกระดับประสบการณ์ให้ลูกค้า SME ใน 3 เรื่องสำ�คัญได้แก่

MORE Benefits >

สิทธิประโยชน์ที่มากกว่า เพื่อต่อยอดธุรกิจ

scan เพื่อ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

จากการศึกษาพฤติกรรมลูกค้า SME ที่มีรายได้ตํ่ากว่า 100 ล้านบาทต่อปี พบว่ามีการทำ�ธุรกรรม
80 – 100 ครั้งต่อเดือน ซึ่งสถิติดังกล่าวนั้น มากกว่าลูกค้าที่เป็นมนุษย์เงินเดือนถึง 4 เท่า ทำ�ให้ ทีเอ็มบี
มองว่าจำ�นวนครั้งในการทำ�ธุรกรรมทางการเงินไม่ควรถูกมองข้ามและสูญเปล่าอีกต่อไป
TMB BIZ WOW เป็นรีวอร์ดโปรแกรมแรกในประเทศทีถ่ กู พัฒนาขึน้ เพือ่ SME โดยเฉพาะ โดยทุกธุรกรรม
ทางการเงินจะมีผลในการต่อยอดให้ธุรกิจ SME เติบโตและไปได้ไกลขึ้น โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียอะไรเลย
เพราะเพียงแค่ทำ�ธุรกรรมก็ ได้แต้มแล้ว
เพียงใช้บัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank ทำ�ธุรกรรมการเงินผ่าน TMB BIZ TOUCH โมบาย
แอปพลิเคช่ันจะได้รับคะแนน WOW เป็นคะแนนสะสม ที่เปรียบเสมือนกับเงินสดหรือส่วนลด ซึ่งลูกค้า
สามารถนำ�ไปแลกเป็นสิทธิประโยชน์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจได้

MORE Time >

เพื่อเอสเอ็มอีให้คล่องตัว
และมีเวลามากขึ้น

MORE Possibilities >
scan เพื่อ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อช่วยต่อยอดธุรกิจเอสเอ็มอี ไทย
ให้มีโอกาสเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

scan เพื่อ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

TMB SME ADVISORY บริการให้ค�ำ ปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจ SME
จากผูเ้ ชีย่ วชาญของทีเอ็มบี ด้วยระบบ VDO Conference ในห้องรับรอง
ส่วนตัวทีส่ าขาของทีเอ็มบี โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยใดๆ ซึง่ จะช่วยให้ SME
ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายกว่าและเติบโตได้ในทุกๆ สถานการณ์
TMB SME One Bank บัญชีธุรกิจหนึ่งเดียวที่ช่วยประหยัดเวลา
และต้นทุนเมื่อใช้คู่กับ TMB BIZ TOUCH โมบายแอปพลิเคชันแรกที่
ออกแบบมาเพื่อ SME โดยเฉพาะ ให้คุณทำ�ธุรกรรมได้ทุกที่ ทุกเวลา
จะโอน รับ จ่าย ข้ามธนาคาร ข้ามเขต ก็ทำ�ได้ทันที ฟรี ค่าธรรมเนียม
ไม่จำ�กัดจำ�นวนครั้ง ไม่จำ�กัดจำ�นวนเงิน
> เช็คยอดและโอนจากบัญชี OD ได้ทันที
> อายัดเช็คด้วยตนเอง
> โอนเงินเดือนพนักงาน หรือหลายบัญชีภายในครั้งเดียว
> โอนเงินไปต่างประเทศ
> ใหม่! Online Loan Request ครัง้ แรกที่ SME สามารถคำ�นวณวงเงิน
ให้เหมาะกับความต้องการของธุรกิจ เปิดโอกาสให้ SME
เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เร็วและง่ายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
> ครั้งแรก! ลูกค้านิติบุคคลสามารถโอนเงินต่างธนาคารได้ทันทีแบบ
Real-time ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม
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LEAN Supply Chain by TMB คือหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ
ทั้งซัพพลายเชนผ่านเทคนิค Lean Six Sigma เป็นโครงการที่เน้นเรื่อง
การเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการ
การผลิ ต ลดสิ น ค้ า คงคลั ง เพิ่ ม ผลผลิ ต ในองค์ ก ร และลดระยะเวลา
ในการทำ�งาน โดยมีบริษัทร่วมอบรมแล้วกว่า 1,200 ราย

> ดำ�เนินธุรกิจบนวิถีทางที่เราเชื่อมั่น
		เพื่อการเติบโตที่มากกว่า
		อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
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> ความตั้งใจที่มากกว่า
		เพื่อสร้างรากฐานการเติบโตที่ยั่งยืน
เติบโตฐานลูกค้าต่อเนื่อง
และสร้างความสัมพันธ์ Primary Bank หรือเป็นธนาคารหลักของลูกค้า
จำ�นวน ลูกค้าบุคคลที่ใช้ทีเอ็มบีเป็นประจำ�
เพิ่มขึ้นจาก 2.5 ล้าน เป็น 2.6 ล้านคน

จำ�นวน ลูกค้า Primary Banking
เพิ่มขึ้นจาก 1.45 ล้าน เป็น 1.6 ล้านคน

สัดส่วน ลูกค้าที่ใช้ช่องทางดิจิทัล
เพิ่มขึ้นจาก 35% เป็น 48%

ขยายฐานเงินฝากและสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ
เงินฝาก เติบโต 6.2% จากฐานเงินฝากลูกค้ารายย่อย
ซึ่งมีเสถียรภาพและลดการกระจุกตัวของเงินฝาก

สินเชื่อ ขยายตัว 6.6% เน้นการให้สินเชื่ออย่างรอบคอบ
เพื่อให้การเติบโตของพอร์ตมีคุณภาพ
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2.6
1.6
48%
+6.2%
+6.6%

ล้าน
ล้าน

เพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้
ด้วยการจับมือกับ อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ พันธมิตรระดับสากล
จากการเปนผูบุกเบิกการให้บริการกองทุนรวมแบบเปิด
ทีเอ็มบียกระดับกลยุทธกองทุนรวม ด้วยการเป็นพันธมิตร
กับ อีสท์ สปริง อินเวสทเมนทส์ (สิงคโปร์ ) จากดีลการขายหุน
65% ในบลจ.ทีเอ็มบี รายไดที่มิใชดอกเบี้ย จึงเพิ่มขึ้น
มาอยู่ที่ 2.35 หมื่นล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 85%
จากปีก่อนหนา และส่งผลให

กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักสำรองฯ
อยู่ที่ 3.05 หมื่นล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 55%

กําไรสุทธิ 1.16 หมื่นล้านบาท

เพิ่มขึ้น 34%

3.05
1.16

หมื่นล้าน

หมื่นล้าน

เน้นความรอบคอบ
เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง รองรับการเติบโตในอนาคต
เตรียมพร้อมรับ IFRS 9 ด้วยการตั้งสำ�รองฯ เพิ่มขึ้น

หนุนให้ อัตราส่วนสำ�รองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ
เพิ่มขึ้นจาก 143% มาอยู่ที่ 152%
สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการรองรับความเสี่ยงที่สูงขึ้น
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> Make THE Difference
สร้างพลังที่ยิ่งใหญ่ ในการขับเคลื่อนสังคมไทย
ให้ดีมากกว่าเดิม
ทีเอ็มบี ให้ความสำ�คัญกับการให้คืนสู่สังคมเป็นอย่างสูง เรายังคงดำ�เนินโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน
ส่วนของโครงการไฟ-ฟ้า เพือ่ จุดประกายเยาวชนและชุมชนให้เปลีย่ นเพือ่ ให้มชี วี ติ ทีด่ ขี น้ึ อย่างยัง่ ยืน รวมไปถึงงานเดิน-วิง่
มินิมาราธอนการกุศล TMB | ING PARKRUN ตามแนวคิด Make THE Difference

ไฟ-ฟ้า โดยทีเอ็มบี
เปลี่ยน...เพื่อให้เยาวชนและชุมชนได้มากกว่า
“ไฟ-ฟ้า” กิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืนจากทีเอ็มบี ที่มุ่งจุดประกายเยาวชนและชุมชนให้ได้มากกว่า
เพื่อเสริมสร้างสิ่งดีๆ คืนสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน ด้วยกลยุทธ์หลักในการดำ�เนินงานที่สะท้อนแนวคิด
Make THE Difference ผ่านโครงการหลักๆ ได้แก่ ไฟ-ฟ้า จุดประกายเยาวชนให้ได้มากกว่า และ
ไฟ-ฟ้า จุดประกายชุมชนให้ได้มากกว่า
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scan เพื่อ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

> ไฟ-ฟ้า จุดประกายเยาวชนให้ ได้มากกว่า
ศูนย์เรียนรู้ ไฟ-ฟ้า โดยทีเอ็มบี :
ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ ไฟ-ฟ้าประดิพัทธ์ ศูนย์ ไฟ-ฟ้าประชาอุทิศ
ศูนย์ ไฟ-ฟ้าจันทน์ และศูนย์ ไฟ-ฟ้า บางกอกน้อย เพื่อให้โอกาสและปลูกฝังให้
เยาวชนในชุมชนที่มีอายุ 12 – 17 ปี ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผ่านการ
เรียนรู้และการทํากิจกรรมสร้างสรรค์เชิงศิลปะ รวมถึงการพัฒนาทักษะชีวิต
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ด้วยจุดมุ่งหมายให้เยาวชนได้นําสิ่งที่เรียนรู้ไปพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว และช่วยกันเปลี่ยนแปลงสังคมรอบข้างให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
โครงการไฟ-ฟ้า บริดจ์ (กิจกรรมสร้างสรรค์เชื่อมไฟ-ฟ้าสู่โรงเรียน) :
เพื่อให้การเข้าถึงเยาวชนในชุมชนเป็นไปได้มากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อส่งเสริมและจุดประกายการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงศิลปะให้กับ
นักเรียนในโรงเรียนกว่า 80 แห่งทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยในปี 2561
มีเยาวชนเข้าร่วมในโครงการมากกว่า 150,000 ราย
งานไฟ-ฟ้า อาร์ท เฟสติวัล (เทศกาลศิลปะประจําปี) :
เป็นการรวบรวมและคัดเลือกผลงานทางศิลปะและผลิตภัณฑ์ รวมทัง้ การแสดง
ของเด็กๆ ไฟ-ฟ้า เพื่อแสดงความสามารถที่เกิดจากการได้รับการจุดประกาย
มาตลอดทั้งปีของเด็กๆ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจจากเด็กๆ สู่พนักงานทีเอ็มบี
ในการส่งต่อพลังแห่งการให้ที่ยั่งยืนสู่สังคม

> ไฟ-ฟ้า จุดประกายชุมชนให้ ได้มากกว่า

กิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืน :
ด้วยความมุง่ มัน่ ของ ทีเอ็มบี ทีจ่ ะให้ชมุ ชน ได้มากกว่า กิจกรรมนี้ จึงเป็นการมอบโอกาสให้อาสาสมัครทีเอ็มบีทวั่ ประเทศ ได้นาํ ความรูค้ วามสามารถของพนักงาน
จิตอาสา เข้าไปจุดประกายการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาชุมชนในพื้นที่เป้าหมายให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัคร
ทีเอ็มบีทั่วประเทศ และเป็นปีแรกที่ได้มีการผนึกพลังของอาสาสมัครจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ทีมเครือข่ายการขายและที่ปรึกษาลูกค้ารายย่อย (ASN) ทีมบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก (SE) ทีมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ (BB) และทีมจากสํานักงานใหญ่เข้าร่วม เพื่อเปลี่ยนชุมชนอย่างยั่งยืนรวม
37 โครงการทั่วประเทศ ซึ่งมีชาวชุมชนได้ผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกว่า 50,000 ราย

ไฟ-ฟ้า กิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืนจาก ทีเอ็มบี จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งดีๆ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อจุดประกายเยาวชนและชุมชนให้ ได้
มากกว่า ตามแนวคิด Make THE Difference ต่อไป
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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TMB | ING PARKRUN 2018
You can...Make THE Difference
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ทีเอ็มบี เชื่อว่า นอกจากเราจะสามารถเปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นได้แล้ว
ทุกคนยังมีพลังที่จะ Make THE Difference ให้กับสังคม และผู้คนรอบตัว
ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ใน 4 ปีที่ผ่านมา TMB | ING PARKRUN งานเดิน-วิ่ง
มินมิ าราธอนการกุศลแห่งเดียวทีค่ รอบคลุม 3 สวนสวยใจกลางกรุงเทพฯ
ณ สวนสาธารณะจตุจักร สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนรถไฟ
ที่ชวนทุกคนให้มาร่วมกันออกวิ่ง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ได้นำ�รายได้
ทั้งหมดผ่านการจำ�หน่ายบัตรวิ่งและระดมเงินบริจาคโดยไม่หักค่าใช้จ่าย
มอบให้ “มูลนิธิทีเอ็มบี” เพื่อส่งมอบเป็นค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดหัวใจ
ให้กับเด็กที่ป่วยด้วยโรคหัวใจ ผ่าน “มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ” ใน
พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งสามารถระดมเงินช่วย
เหลือเด็กที่เป็นโรคหัวใจให้ ได้รับการผ่าตัดแล้วกว่า 900 ราย
โดยในปี 2018 นี้ ทาง ทีเอ็มบี ได้ยกระดับงานวิ่ง TMB I ING PARKRUN
ให้เป็นงานวิ่งที่คนทั้งประเทศสามารถร่วมได้ โดยการเพิ่มรูปแบบงานวิ่ง
Virtual Park Run ให้ทุกคนทั้งประเทศ สามารถออกมาร่วมวิ่งพร้อมกัน
ที่สวนไหนก็ ได้ทั่วประเทศ เพื่อร่วมแสดงพลังและร่วมระดมเงินให้หัวใจ
ของน้องๆ สามารถเต้นต่อไปได้ ซึ่งทำ�ให้ปีนี้ TMB I ING PARKRUN
2018 สามารถระดมเงินบริจาคทั้งหมดได้ถึง 9,168,124 บาท ซึ่งสามารถ
ช่วยเหลือเด็กเป็นค่าผ่าตัดได้ถึง 305 รายด้วยกัน
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> 2018 Awards

TMB TOUCH

TAB Digital Inclusive Award,
Thailand Association of The Blind

Digital Branch

The Most Innovative Digital Branch Project,
The Asset Triple A Digital Awards 2017

TMB ADVISORY

Wealth Management Platform of the Year 2018,
Asian Banking & Finance Retail Banking Awards 2018

TMB WOW

Mobile Banking Initiative of the Year 2018,
Asian Banking & Finance Retail Banking Awards 2018

TMB ADVISORY

The Best Digital Distribution Network of the Year,
The Asian Banker Thailand Country Awards 2018

The
Asset Country
Awards 2018

scan เพื่อ
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Thailand Sustainability Investment (THSI) 2018
TMB is listed in Thailand Sustainability Investment
for the first time in 2018

Best M&A Deal, Thailand

TMB Bank US$400 million sale of 65% stake in TMB Asset Management Company to Eastspring
Investments Financial advisers: Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, ING
The largest asset management M&A transaction in Southeast Asia since 2007 and the first sell-down
by a Thai bank of its stake in the asset management business in the past five years

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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> คณะกรรมการ
1. นายประสงค์ พูนธเนศ
• ประธานกรรมการ

2. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์
• กรรมการ

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

4. นายสิงหะ นิกรพันธุ์
• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

5. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการสรรหา
		 กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
• กรรมการในคณะกรรมการ
		 บริหารความเสี่ยง

6. นายจุมพล ริมสาคร
• กรรมการ
• ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
• กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
• กรรมการในคณะกรรมการสรรหา
		 กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
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7. นางแคทเธอรีน โล เป็ก เช็ง
• กรรมการ
• ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ

8. นายวอน นิเจล ริกเตอร์
• กรรมการ
• กรรมการในคณะกรรมการบริหาร

9. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง
• กรรมการอิสระ
• กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการในคณะกรรมการสรรหา
		 กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

10. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
• กรรมการ
• กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
• กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ
• กรรมการในคณะกรรมการ
		 บริหารความเสี่ยง

11. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์
• กรรมการอิสระ
• กรรมการในคณะกรรมการ
		 ตรวจสอบ

12. นายปิติ ตัณฑเกษม
• กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
• กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ
• กรรมการในคณะกรรมการ
		 บริหารความเสี่ยง
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ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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นายประสงค์ พูนธเนศ
อายุ 59 ปี

ประธานกรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 20 มิถุนายน 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม

• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 		
มหาวิทยาลัยทักษิณ
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการบริหารองค์กร) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำ�รงราชานุภาพ
• หลักสูตรบริหารงานตำ�รวจชั้นสูง (บตส.) วิทยาลัยการตำ�รวจ
• Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2557 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ค.61 - ปัจจุบัน
ปลัดกระทรวงการคลัง และกรรมการโดยตำ�แหน่งปลัดกระทรวงการคลัง
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ประสบการณ์การทำ�งาน

2557 - พ.ค.61
• อธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
2555 - 2557
• ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำ�เข้าแห่งประเทศไทย
2555 - 2557
• รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
2554 - 2557
• ผู้อำ�นวยการ สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2555- 2555
• ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำ�กัด (มหาชน)

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์
อายุ 58 ปี

กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 14 พฤศจิกายน 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Master of Business Administration (MBA), Southeastern University, USA
วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตร รร.สธ.ทหาร รุ่นที่ 47 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
หลักสูตรหลักประจำ� รร.สธ.ทบ. ชุดที่ 73 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ 25 โรงเรียนการบินทหารบก
หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารราบ FT, Benning, USA
หลักสูตรภาษาอเมริกัน Lackland, USAF BASE, USA
Combined/ Joint Force Land Component Commander’s Course Carlisle,
Pennsylvania, USA

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ต.ค.61 - ปัจจุบัน
• ผู้บัญชาการทหารบก
ต.ค.61 - ปัจจุบัน
• เลขาธิการ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.)
พ.ค.58 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ สำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ก.ย.57 - ปัจจุบัน
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

ประสบการณ์การทำ�งาน

ต.ค.60 - ก.ย.61
• ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองทัพบก
ก.ย.57 - ก.พ.61
• กรรมการอิสระ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
ต.ค.59 - ก.ย.60
• แม่ทัพภาคที่ 1
ต.ค.58 - ก.ย.59
• แม่ทัพน้อยที่ 1
ต.ค.57 - ก.ย.58
• รองแม่ทัพภาคที่ 1
เม.ย.57 - ก.ย.57
• ผู้บัญชาการ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์
ต.ค.56 - มี.ค.57
• ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 15
ต.ค.55 - ก.ย.56
• ผู้บัญชาการ กองพลทหารราบที่ 11
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นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
อายุ 68 ปี

กรรมการ
• ประธานคณะกรรมการบริหาร
• กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 28 ธันวาคม 2550

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม

• Master of Business Administration (Accounting & International Finance),
Columbia University, New York, USA
• Advanced Automatics, Ecole Nationale de l'Aéronautique et de l'Espace,
Toulouse, France
• Ingénieur Civil Electricien Mécanicien, Université Libre de Bruxelles, Brussels, Belgium
• Military Service, Belgian Army
• Directors Refresher Program, ING Vysya Bank Ltd. India
• Cyber Resilience Leadership Seminar, ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ก.ย.61 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท ซิมบา เอสเตทส์ จำ�กัด
2561 - ปัจจุบัน
• Chairman of the Board and director, Ecopol Pte. Ltd. (Singapore)
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, PCMA Houlder Ptc. Ltd. (เดิมชื่อ CM Houlder (SEA) Ptc.Ltd.)
เม.ย.56 - ปัจจุบัน
• Board member, PCMI Insurance Brokers Pte. Ltd. (เดิมชื่อ CM Houlder Insurance
Brokers (Singapore) Ptc. Ltd.)
ธ.ค.54 - ปัจจุบัน
• Board member, Eurofin Asia (Singapore)
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ประสบการณ์การทำ�งาน

ธ.ค.56 - พ.ค.59
• Board member, Capstone Partners (Asia)
พ.ค.54 - 2558
• International Advisory Board Member, Pacific Star (Singapore)
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.

นายสิงหะ นิกรพันธุ์
อายุ 64 ปี

กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 10 มกราคม 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม

• Master of Science (Human Relations and Management),
Abilene Christian University, Dallas, Texas, USA
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำ�หรับนักบริหารระดับสูง
สถาบันพระปกเกล้า
• Advanced Management for Bankers, Wharton School of the University
of Pennsylvania, USA
• Strategic Board Master Class, 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
• Audit Committee Forum: TFRS 15: Ready for the Challenges, และ
Cyber Security - Advances to the more complex level, เคพีเอ็มจี ประเทศไทย
• Cyber Resilience Leadership Seminar, ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำ�งาน

พ.ค. 58 - ส.ค.61
• ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ฟลอยด์ จำ�กัด (มหาชน)
2551 - 2555
• ผู้อำ�นวยการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
2548 - 2554
• กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 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 ธนากรผลิตภัณฑ์นํ้ามันพืช 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 จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
อายุ 64 ปี

กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
• กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 10 เมษายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม

• Master of Business Administration, Sul Ross State University, USA
• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Ethical Leadership Program และ Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Bangkok Sustainable Banking Forum 2018, ธนาคารแห่งประเทศไทย
• Cyber Resilience Leadership Seminar, ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

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)

ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ธ.ค.61 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท เอพี เอ็มอี 15 จำ�กัด
มี.ค.61 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท เอพี เอ็มอี 12 จำ�กัด
มี.ค.61 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท เอพี เอ็มอี 11 จำ�กัด
มี.ค.61 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท เอพี เอ็มอี 10 จำ�กัด
ต.ค.60 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2017) จำ�กัด
ก.ค.60 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2018) จำ�กัด (เดิมชื่อ บริษัท เอพี เอ็มอี 7 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
2555 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) จำ�กัด
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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

ประสบการณ์การทำ�งาน

2554 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) จำ�กัด
2556 - ส.ค.61
• กรรมการ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) จำ�กัด
ต.ค.60 - ก.พ.61
• กรรมการ บริษัท วาริ ดิจิตอล จำ�กัด (เดิมชื่อ บริษัท เอพี เอ็มอี 9 จำ�กัด)
ต.ค.60 - ม.ค.61
• กรรมการ บริษัท เอพี เอ็มอี 8 จำ�กัด
ก.ค.60 - ม.ค.61
• กรรมการ บริษัท เอพี เอ็มอี 6 จำ�กัด
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

นายจุมพล ริมสาคร
อายุ 58 ปี

กรรมการ
• ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
• กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
• กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 7 เมษายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง สำ�นักนายกรัฐมนตรี
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำ�นักงาน ก.พ.
หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำ�หรับนักบริษัทระดับสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
สถาบันพระปกเกล้า
• IT Governance and Cyber Resilience Program, Director Certification Program,
Financial Statement for Directors, Role of Chairman Program และ Advanced Audit
Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Bangkok Sustainable Banking Forum 2018, ธนาคารแห่งประเทศไทย
• Cyber Resilience Leadership Seminar, ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน).

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ธ.ค.61 - ปัจจุบัน
• กรรมการและกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ธ.ค.61 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำ�กัด (มหาชน)
พ.ค.61 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ คณะกรรมการการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง
พ.ค.61 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำ�กับดูแลการบริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
พ.ค.61 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ คณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ
พ.ค.61 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ
พ.ค.61 - ปัจจุบัน
• กรรมการ คณะกรรมการกำ�กับการดำ�เนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์
พ.ค.61 - ปัจจุบัน
• กรรมการ คณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งและกำ�กับการดำ�เนินงานของกองทุนโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
ต.ค.58 - ปัจจุบัน
• รองปลัดกระทรวงการคลัง

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

ประสบการณ์การทำ�งาน

ก.พ.59 - พ.ย.61
• กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำ�กับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ก.ค.57 - ก.ค.61
• กรรมการอำ�นวยการ โรงงานยาสูบ
มิ.ย.60 - พ.ค.61
• ประธาน คณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ
และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
มิ.ย.60 - พ.ค.61
• กรรมการ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
มิ.ย.60 - พ.ค.61
• กรรมการ คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
มิ.ย.60 - พ.ค.61
• กรรมการ คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ
2558 - เม.ย.60
• กรรมการ บริษัทไปรษณีย์ ไทย จำ�กัด
2558 - 2558		
• กรรมการ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำ�กัด
2557 - 2558		
• ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำ�กระทรวงการคลัง (CIO)
2557 - 2558		
• ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำ�นักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2556 - 2557		
• ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำ�กรมสรรพสามิต (CIO)
2556 - 2557		
• ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี กรมสรรพสามิต
2555 - 2557		
• รองประธาน คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา
2554 - 2557		
• กรรมการ บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
2554 - 2557		
• ประธาน คณะกรรมการโรงงานไพ่
2554 - 2556		
• รองอธิบดี กรมสรรพสามิต
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นางแคทเธอรีน โล เป็ก เช็ง
อายุ 52 ปี

กรรมการ
• ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 12 เมษายน 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bachelor of Business Administration, National University of Singapore
Financial Markets Mifid II Key Requirements, ING Bank
Fraud and Security Risks, ING Bank
Cybersecurity Risk, ING Bank
Data Protection, ING Bank
Board Governance, ING & PWC
Bribery and Corruption Risk, ING Bank
Basel 3, ING Bank
ING Senior Banking Program, ING Bank
Banking and Regulatory Risk, KPMG
Business Continuity Risk, ING Bank
IT Risk, ING Bank
Inclusive Leadership Journey (Senior Banking program, 2012)
Crisis Management, Data Protection, Data@Risk,
Data Analytics, Sanctions, ING Bank
• Transfomrntional Change and Leadership, ING Bank
• Cyber Crime Awareness, ING Bank
• Cyber Resilience Leadership Seminar ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
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ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ย. 55 - ปัจจุบัน
• Country Manager, ING Bank N.V. Singapore Branch

ประสบการณ์การทำ�งาน

ส.ค.50 - ส.ค.60
• Regional Head of International Trade & Export Finance, Asia,
ING Bank N.V., Singapore Branch
2557 - 2559
• Member of Global Leadership Council, ING Bank N.V. Singapore Branch

นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์
อายุ 59 ปี

กรรมการอิสระ
• กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 12 กุมภาพันธ์ 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม
• Master of Science (Economics), Oklahoma State University, USA
• Bachelor of Science in Business Adminitration (Economics/Finance)
Oklahoma State University, USA
• หลักสูตรการบริหารการจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• หลักสูตรผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงระดับสูง บริษัท กริดทีมเวิร์ค จำ�กัด
• IT Governance and Cyber Resilience Program, Ethical Leadership Program, Advanced
Audit Committee Program, Boards that Make a Difference, Role of the Chairman
Program, Director Certification Program และ Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Bangkok Sustainable Banking Forum 2018, ธนาคารแห่งประเทศไทย
• Cyber Resilience Leadership Seminar, ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

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

ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ธ.ค.61 - ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำ�กัด
ก.ค.61 - ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำ�กัด
ม.ค.61 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท พี แอดไวเซอร์รี่ จำ�กัด
ก.ค.60 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำ�กัด
ก.ค.60 - ปัจจุบัน
• กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
มิ.ย. 55 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท พี ดับบลิว คอนซัลแตนท์ จำ�กัด

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

ประสบการณ์การทำ�งาน

ม.ค. 59 - พ.ย.61
• กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
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 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
พ.ย. 57 - ธ.ค.57
• กรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการบริหารหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่ไม่มีหลักประกัน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ก.ค. 54 - พ.ค.57
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา
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นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
อายุ 63 ปี

กรรมการ
• กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
• กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ
• กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 มิถุนายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์บัญฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
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
IT Governance and Cyber Resilience Program, Advanced Audit Committee Program,
Director Certification Program, Risk Management Program for Corporate Leaders
และ Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Bangkok Sustainable Banking Forum 2018, ธนาคารแห่งประเทศไทย
Cyber Resilience Leadership Seminar, ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)

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�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
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ประสบการณ์การทำ�งาน

ก.ย. 59 - ม.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

นายวอน นิเจล ริกเตอร์
อายุ 63 ปี

กรรมการ                 
• กรรมการในคณะกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 28 ธันวาคม 2550

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม

• Bachelor of Arts (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
• Cyber Resilience Leadership Seminar, ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ก.ย. 61 - ปัจจุบัน
• Advisory Board Member (Consultancy on Governance and Culture), Rhizome Pty Ltd.
พ.ย. 60 - ปัจจุบัน
• Director, Velldan Pty Ltd.
พ.ย. 60 - ปัจจุบัน
• Chairman, Ratesetter Australia Pty Ltd.
พ.ย. 60 - ปัจจุบัน
• Advisor, Spriggy, Australia
ต.ค. 60 - ปัจจุบัน
• Director, Gordon District Cricket Club, Sydney, Australia
พ.ย. 59 - ปัจจุบัน
• Advisory Council Member, Australian Digital Currency and Commerce Association

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

ประสบการณ์การทำ�งาน

ต.ค. 60 - 2561
• Advisor, Ernst & Young Australia
ก.ค. 59 - มิ.ย. 61
• Advisory Council Member, Humanity in Business
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
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นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง
อายุ 74 ปี

กรรมการอิสระ
• กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 กันยายน 2547

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
Cyber Resilience Leadership Seminar, ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2560 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท เอ็มจีเค จำ�กัด
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
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ประสบการณ์การทำ�งาน

2535 - ต.ค.61
• กรรมการ บริษัท ทิวาธาร จำ�กัด
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

นายปิติ ตัณฑเกษม
อายุ 48 ปี

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
• กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ
• กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 มกราคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม
• Doctor of Philosophy (Ph.D.), Business Administration, Bangkok University
in Collaboration with The University of Nebraska-Lincoln, USA
• Master of Business Administration,
The University of North Carolina at Chapel Hill, USA
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) 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
• Bangkok Sustainable Banking Forum 2018, ธนาคารแห่งประเทศไทย
• Cyber Resilience Leadership Seminar, ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

เม.ย. 52-ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำ�กัด
ส.ค. 39 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท ติยณา จำ�กัด

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

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)
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
• ผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะอนุกรรมการบริหาร สำ�นักงานบริหารกองทุนเพือ่ ส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน
คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
มิ.ย. 57 - พ.ค. 59
• อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (BOI)
เม.ย. 54 - เม.ย. 58
• กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด และ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำ�กัด
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> คณะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายปิติ
ตัณฑเกษม

นางประภาศิริ
โฆษิตธนากร

นายโยฮันเนส
คริเซล

อายุ 48 ปี

อายุ 54 ปี

อายุ 59 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

• Doctor of Philosophy (Ph.D.), Business
Administration, Bangkok University
in Collaboration with The University of
Nebraska-Lincoln, USA
• Master of Business Administration 		
(MBA), The University of North 		
Carolina at Chapel Hill, USA
• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต,
(วิศวกรรมอุตสาหการ), 			
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)
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา

• Master of Business Administration 		
(MBA), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• Bachelor of Business Administration 		
(Magna Cum Laude),
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• Certified Public Accountant

•
•

•

• กรรมการสินเชื่อ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา

• Master of Business Administration, 		
Nyenrode University, The Netherlands
• Bachelor of Business Administration, 		
Hogeschool Nyenrode, The Netherlands

ประสบการณ์ทำ�งาน

• กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
เมษายน 2561 - ปัจจุบัน
• 2560 - 2561
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
Chief Operation Officer - Risk,
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
ING Bank N.V., Amsterdam,
2541 – 2561
The Netherlands
พาร์ทเนอร์ส บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและ		
ภาษีอากร ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำ�กัด • 2558 - 2561
กรรมการ
2537 – 2540
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
และกรรมการสินเชื่อ
ฝ่าย Investment Banking
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม		
• 2559 - 2560
แห่งประเทศไทย จำ�กัด
Head of Corporate Operational Risk 		
2534 - 2537
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการ ฝ่าย Corporate Finance Management, ING Bank N.V.,
Amsterdam, The Netherlands
บริษัท มอร์แกน เกรนเฟลล์ ไทย จำ�กัด

ประสบการณ์ทำ�งาน
•

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านบริหารความเสี่ยง

นายเสนธิป
ศรี ไพพรรณ

นางสาวชมภูนุช
ปฐมพร

อายุ 47 ปี

อายุ 55 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลูกค้าธุรกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลูกค้าเอสเอ็มอี

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

• Master of Business Administration 		
(MBA), University of North Carolina
at Chapel Hill, USA
• Master of Science,
Computer Information Systems,
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต,
วิศวกรรมศาสตร์, 			
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำ�งาน

• 2560 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
• 2555 – 2560
กรรมการผู้จัดการ, S Ventures Co., Ltd.
• 2550 – 2560
กรรมการผู้จัดการ, Business Navigator
Consulting
• 2548 – 2549
Senior Consultant, Bain & Company 		
(Southeast Asia)

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ 		
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• บัญชีบัณฑิต พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำ�งาน

• สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าเอสเอ็มอี 		
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
• 2557 - 2561
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสาขา
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
• 2556 - 2557
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล 		
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
• 2552 - 2555
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริการส่วนกลาง 		
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)

นายโรนัลด์
บาร์ท ฮูชแมน
อายุ 45 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลูกค้ารายย่อย

คุณวุฒิทางการศึกษา

• Master Degree in Law,
Business Law and Civil Law,
University of Leiden, The Netherlands
• Bachelor 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 		
The Netherlands
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> เจ้าหน้าที่บริหาร
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์

หัวหน้าบรรษัทภิบาล

นาย สุนทร รักพาณิชย์

หัวหน้าตรวจสอบ

นาง กาญจนา โรจวทัญญู

หัวหน้าสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร

นาง พัตราภรณ์ สิโรดม

หัวหน้าทรัพยากรบุคคล

นาย นริศ อารักษ์สกุลวงศ์

หัวหน้ากลยุทธ์องค์กร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง
นาย วรบูรณ์ ชินวัฒนกิจ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความเสี่ยงด้านตลาด

ดร. กฤชวัฒน์ นพสันเทียะ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กและลูกค้ารายย่อย

นาย เอกณัติ เกียรตินภาสินธุ์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาสินเชื่อธุรกิจ

นาย ระบิล พรพัฒน์กุล

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารคุณภาพและติดตามกลุ่มสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก

นาง สุวรรณี แคม

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร กฎหมาย

นาง เฉิดประภา ฉลาดสุนทรวาที

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร พัฒนาสินทรัพย์

นาย วรุณ กาญจนภู

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร กำ�กับการปฏิบัติงาน

นาย ประวินทร์ คุโรวาท

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร

น.ส. ลูยส์ซา แครอลินา โรซิลกา

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความเสี่ยงสินเชื่อเชิงกลยุทธ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
น.ส. สมคิด ปรีชาสัมมกุล

หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน

น.ส. อาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร

หัวหน้าควบคุมทางการเงิน

นาย แอนดรูว์ เคนท์ แจน

หัวหน้าบริหารเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ
นาย มนตรี ถิรศักดิ์ธนา

หัวหน้าเจ้าหน้าที่สถาปัตยกรรมองค์กรและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

นาง รัตนา อรรคฉายศรี

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ปฏิบัติการและบริการ

นาย จอนท์ เจมส์ แม็คลีรี่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ

นาย สุทธิกานต์ รุ่งศรีทอง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ
นาย สุทธิชัย ถิรานุชิต

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารกลุ่มลูกค้าธุรกิจ

นาย วิกรานต์ ปวโรจน์กิจ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่ และวาณิชธนกิจ

นาง พาจนา รุจิเรข

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ

น.ส. บุษรัตน์ เบญจรงคกุล

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร การตลาดธุรกิจตลาดเงิน

นาย อเล็กซานเดอร์ นนท์ แลงเฟลด์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกรรมระหว่างประเทศ

นาย วีระชัย อมรรัตน์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจทหารและลูกค้าองค์กรรัฐ
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นาง ฉันทชื่น ขาวมะลิ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ

นาย ศรัณย์ ภู่พัฒน์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจตลาดเงิน

นาย โอฬาร ศุกลวณิช

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ

นาย พีรพงศ์ นิธิไกรวุฒิ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ

นาย ฐณะวัฒน์ วีระชยาภรณ์กุล

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ

นาง วรานิช อุชชิน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริการลูกค้าธุรกิจและบริหารช่องทางการค้า

นาย รัชกร ชยาภิรัต

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศ

นาย ยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร วาณิชธนกิจ

นาย โมกุล โปษยะพิสิษฐ์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารการขายและประสิทธิภาพการปฏิบัติการลูกค้าธุรกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าเอสเอ็มอี
นาย พร้อมพงษ์ พัฒนธีระเดช

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารผลิตภัณฑ์และ Portfolio ธุรกิจเอสเอ็มอี

น.ส. สุกัญญา ตรีเสน่ห์จิต

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก

นาย พีรพัฒน์ เกษบุญชู

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารการขายและเพิ่มมูลค่าธุรกิจลูกค้าเอสเอ็มอี

นาย จักรพันธ์ จารุธีรศานต์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก

นาย โรเบิร์ต ไพค์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอี

นาย รุจิกร ภาวสุทธิไพศิฐ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย
ดร. เบญจรงค์ สุวรรณคีรี

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ME by TMB

นาง ณัฐวรรณ อภิรัตนพิมลชัย

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารกลุ่มลูกค้าบุคคลระดับกลาง

นาย ชวมนต์ วินิจตรงจิตร

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ผลิตภัณฑ์ธุรกรรมธนาคาร

นาง กิดาการ ชัฏสุวรรณ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม

นาย ภัทรวุฒิ ทรัพย์ ไสวผล

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ผลิตภัณฑ์ธุรกิจประกัน

นาย ยืนยง ทรงศิริเดช

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ลูกค้าธนบดีธนกิจ

นาย มาแตง แวน เคอเลน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร Digital Channels and User Experience

น.ส. วราณี วรรณรัตน์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร พัฒนาช่องทางขายและบริการลูกค้ารายย่อย

นาย ธกร เอี่ยมจิรกุล

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร เครือข่ายการขายและที่ปรึกษาลูกค้ารายย่อย

นาย จเร เจียรธนะกานนท์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย

นาย มักซิมิเลียน เฮ็มเพล

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริการลูกค้าสัมพันธ์

นาง มารี แรมลี

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ผลิตภัณฑ์ธุรกิจรายย่อย

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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> โครงสร้างองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

คณะกรรมการสินเชื่อ

คณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลูกค้ารายย่อย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลูกค้าเอสเอ็มอี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลูกค้าธุรกิจ

บริหารเครือข่ายการขายและ
ที่ปรึกษาลูกค้ารายย่อย

บริหารความสัมพันธ์
ลูกค้าเอสเอ็มอี
ขนาดเล็ก 1-2

บริหารความสัมพันธ์
ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ

ลูกค้าธนบดีธนกิจ

บริหารการขายและเพิ่มมูลค่า
ธุรกิจลูกค้าเอสเอ็มอี

บริหารความสัมพันธ์
ลูกค้าธุรกิจ

วาณิชธนกิจ

บริหารความสัมพันธ์
ลูกค้าธุรกิจ 1 - 2

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ

บริหารจัดการช่องทางรวม
ลูกค้ารายย่อย

บริหารกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอี

บริหารกลุ่มลูกค้าธนบดี
และธนบดีธนกิจ

บริหารผลิตภัณฑ์และ
Portfolio ธุรกิจเอสเอ็มอี

บริหารกลุ่มลูกค้าบุคคล
ระดับกลาง
ส่งเสริมการตลาด
ลูกค้าบุคคล
ผลิตภัณฑ์
ธุรกิจรายย่อย
Digital Channels
and User Experience
บริการ
ลูกค้าสัมพันธ์
บริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการธุรกิจ
และควบคุมคุณภาพ – CRBO
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บริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ

บริหารความสัมพันธ์
ลูกค้าธุรกิจทหาร
และลูกค้าองค์กรรัฐ

บริหารคุณภาพบริการเอสเอ็มอี

บริหารกลุ่มลูกค้าธุรกิจ

บริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการธุรกิจ - CSBO

บริหารการขาย
และประสิทธิภาพ
การปฏิบัติการลูกค้าธุรกิจ
บริหารความสัมพันธ์
ลูกค้าธุรกิจสถาบันการเงิน

บริหารความสัมพันธ์
ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ
ขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ

ธุรกรรมระหว่างประเทศ
ธุรกรรมทางการเงิน
ภายในประเทศ
ธุรกิจตลาดเงิน
บริการลูกค้าธุรกิจ
และบริหารช่องทางการค้า
บริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการธุรกิจ - CWBO

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตรวจสอบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลยุทธ์องค์กร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านการเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านปฏิบัติการ

บริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

ควบคุมทางการเงิน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน

ความปลอดภัย
ข้อมูลสารสนเทศ

บริหารเงิน

ปฏิบัติการและบริการ

บริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการธุรกิจ
CEO/CFO/CRO

Project Center of Excellence

จัดหา

บริหารทรัพยากรอาคาร

ทรัพยากรบุคคล
พัฒนาสินทรัพย์
บรรษัทภิบาล
สื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริหารนโยบายและควบคุม
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
บริหารคุณภาพ
และติดตามกลุ่มสินเชื่อ
ธุรกิจขนาดเล็ก
ติดตามหนี้รายย่อย

พิจารณาสินเชื่อธุรกิจ
พิจารณาสินเชื่อ
ธุรกิจขนาดเล็ก
และลูกค้ารายย่อย

บริหารความเสี่ยงสินเชื่อ
เชิงกลยุทธ์
บริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการองค์กร
กฎหมาย

บริหารความเสี่ยงด้านตลาด
กำ�กับการปฏิบัติงาน*
ควบคุมผลิตภัณฑ์

ควบคุมและตรวจสอบ
ธุรกรรมรายการ
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ
ระบบบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้า
ระบบบริหาร
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
บริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการธุรกิจ - COO

* รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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> ภาวะเศรษฐกิจไทย
และธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2561

ปี 2561 เป็ นปี ที่เศรษฐกิจไทยสามารถรักษาแรงส่งการเติบโตที่ดีได้ ตอ่ เนื่องท่ามกลางปั จจัยภายนอกที่มีความเสี่ยงสูงขึ ้น โดยในช่วงครึ่งแรกของปี เครื่ องยนต์
เศรษฐกิจในทุกด้ านมีแรงขับเคลื่อนต่อเนื่องจากปี ที่ผา่ นมา โดยเฉพาะภาคส่งออกสามารถเติบโตได้ ถงึ ร้ อยละ 11 ด้ วยแรงหนุนจากการฟื น้ ตัวของการค้ าโลก
และเศรษฐกิจประเทศคูค่ ้ าที่ดตี อ่ เนื่อง เช่นเดียวกับภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวแข็งแกร่ง น�ำโดยตลาดนักท่องเที่ยวจีน นอกจากนี ้กิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศ
ทังการบริ
้
โภคทีข่ ยายตัวดีจากสินค้ าคงทนเป็ นหลัก ซึง่ เป็ นผลจากการปลดล็อกมาตรการรถคันแรก และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวชัดเจนขึ ้นแม้ ยงั ไม่เป็ นไป
ในอัตราเร่ ง สอดคล้ องกับความเชื่อมัน่ ผู้บริ โภคและภาคธุรกิจที่ปรับดีขึ ้นต่อเนื่อง รวมทังเม็
้ ดเงินลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวในระดับที่ใกล้ เคียงกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อนหน้ า ท�ำให้ เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปี แรกขยายตัวดีตอ่ เนื่องที่ร้อยละ 4.8
อย่างไรก็ดี แรงขับเคลื่อนจากองค์ประกอบเศรษฐกิจมีแนวโน้ มแผ่วลงในช่วงครึ่งปี หลัง โดยเฉพาะแรงฉุดของ 2 ปั จจัยหลักทังการส่
้
งออกที่ได้ รับผลกระทบ
จากสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่สง่ ผลทางอ้ อมมาถึงไทยในฐานะที่เป็ นซัพพลายเชนของจีน และภาคการท่องเที่ยวที่ได้ รับผลกระทบจากที่ได้ รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์เรื อท่องเที่ยวล่มที่จ.ภูเก็ต ท�ำให้ จ�ำนวนนักท่องเที่ยวจีนลดลงและยังไม่ฟืน้ สูร่ ะดับปกติในปี นี ้ ขณะที่ยงั ได้ รับแรงหนุนจากกิจกรรม
เศรษฐกิจในประเทศ โดยการบริ โภคได้ รับปั จจัยบวกเพิ่มจากนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนรายจ่ายภาคครัวเรื อน นอกจากนี ้ การลงทุนภาคเอกชนปรับดีขึ ้น
ต่อเนื่องสอดคล้ องกับดัชนีความเชื่อมัน่ ภาคธุรกิจที่อยูใ่ นระดับมากกว่า 50 ต่อเนื่องมาตังแต่
้ ปี 2560 ทังนี
้ ้จากเครื่ องยนต์เศรษฐกิจที่มีแรงส่งดีในช่วงครึ่งปี แรก
แต่แผ่วลงในช่วงครึ่งปี หลัง ท�ำให้ ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ขยายตัวที่ 4.1 อยูใ่ นระดับใกล้ เคียงกับปี 2560

แนวโน้ มเศรษฐกิจปี 2562

TMB Analytics คาดว่าเศรษฐกิจไทยมีโมเมนตัมเติบโตในเกณฑ์ดีตอ่ เนื่องที่ร้อยละ 3.8 แม้ จะชะลอลงจากปี ที่ผา่ นมา โดยมีปัจจัยภายในประเทศที่แข็งแกร่ง
เป็ นแรงขับเคลือ่ นหลัก การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้ มขยายตัวต่อเนือ่ งแม้ ไม่เป็ นอัตราเร่ง การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้ มดีโดยมีปัจจัยหนุนจากการขยายก�ำลัง
การผลิตในหลายอุตสาหกรรม และคาดเริ่ มมีการลงทุนของอุตสาหกรรม S-Curve ที่ได้ รับการอนุมตั ิจาก BOI ในปี 2559-2560 ในอุตสาหกรรมยานยนต์
ปิ โตรเคมี เครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนวโน้ มการย้ ายฐานการผลิตมาไทย สอดคล้ องกับการลงทุนภาครัฐที่มีความชัดเจนโดยเฉพาะในส่วนของ
โครงสร้ างพื ้นฐานที่รองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรื อ EEC เช่น รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน สนามบินและศูนย์ซอ่ มอากาศยาน
อูต่ ะเภา ท่าเรื อแหลมฉบัง คิดเป็ นเม็ดเงินกว่า 1 แสนล้ านบาท ขณะที่ปัจจัยภายนอกจะเป็ นความเสี่ยงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจมากขึ ้น ทังเศรษฐกิ
้
จโลก
ที่มีแนวโน้ มชะลอลง และสงครามการค้ าที่อาจทวีความรุ นแรงขึ ้นกระทบต่อภาคส่งออก คาดมูลค่าส่งออกเติบโตชะลอลงที่ร้อยละ 4.3 จากร้ อยละ 6.7
ในปี ก่อนหน้ า ส�ำหรับภาคการท่องเที่ยว คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องจากการกลับมาสูร่ ะดับปกติของตลาดนักท่องเที่ยวจีน ในด้ านตลาดการเงิน ดอกเบี ้ยนโยบาย
มีโอกาสปรับขึ ้นจากร้ อยละ 1.75 เป็ นร้ อยละ 2.00 ณ สิ ้นปี 2562 โดยมีปัจจัยสนับสนุนทังการขยายตั
้
วของเศรษฐกิจที่ถือว่าสูงกว่าระดับศักยภาพ และ
อัตราเงินเฟ้อขยับสูงขึ ้นอยู่ในกรอบเป้าหมาย ส�ำหรับค่าเงินบาทมีแนวโน้ มผันผวนมากกว่าปี ก่อนหน้ าจากความไม่แน่นอนของการด�ำเนินนโยบายของ
ธนาคารกลางหลัก อาทิ การขึ ้นดอกเบี ้ยของเฟดที่น้อยกว่าคาด และเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าจากภาคส่งออกที่ชะลอตัว ขณะที่การไหลเข้ าของเงินทุนต่างชาติ
ผันผวนมากขึ ้นจากสภาพคล่องโลกที่ตงึ ตัวมากขึ ้น กดดันเงินบาททังปี
้ เฉลี่ยที่ 32.75 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าจากเฉลี่ยราว 32.3 บาทต่อดอลลาร์ ในปี 2561
   อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2562
2561
2562 (คาดการณ์)

USD USD
12.5% 6.6%
8.1

USD USD
6.7% 4.3%
4.6
1.8 1.9
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การส่งออก
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
สินค้ า
(15%)
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(58%)
ที่มา : สศช. กระทรวงพาณิชย์ และ TMB Analytics
(.) แสดงสัดส่วนต่อ GDP ในปี 2560

(หน่วย: %)

10.7

3.9

5.4
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สําหรั บบทวิเคราะห์ ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของ TMB Analytics
สามารถอ่ านเพิ่มเติมได้ ท่ ี www.tmbbank.com/analytics หรื อสแกน QR Code

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ปี 2561

ผลการด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในปี 2561 ขยายตัวแข็งแกร่งจากการขยายตัวของสินเชื่อ โดยความต้ องการสินเชื่อเพิ่มขึ ้นในอัตราที่สงู กว่าอัตราการ
เพิ่มของเงินฝาก ท�ำให้ อตั ราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 98.3 จากร้ อยละ 96.3 ของปี 2560 ส่งผลให้ สภาพคล่อง ณ สิ ้นปี อยูท่ ี่ 3.4 ล้ านล้ านบาท
ลดลงจากปี ก่อนที่ระดับ 3.5 ล้ านล้ านบาท ในส่วนของสินทรัพย์รวมของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศนันเพิ
้ ่มขึ ้นร้ อยละ 3 เป็ น 17.3 ล้ านล้ านบาท
ปี 2561 ธนาคารพาณิชย์ทงระบบมี
ั้
ปริ มาณสินเชื่อทังสิ
้ ้น 13.2 ล้ านล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 2560 ร้ อยละ 6 ปั จจัยหลักมาจากสินเชื่ออุปโภคบริ โภคขยายตัว
ร้ อยละ 9 รวมทังสิ
้ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล สอดคล้ องกับการขยายตัวดีของการบริ โภคภาคเอกชน ในขณะที่
สินเชือ่ ธุรกิจใหญ่กลับมาฟื น้ ตัวอีกครัง้ โดยขยายตัวทีร่ ้ อยละ 4.7 จากอุตสาหกรรมภาคบริการ พาณิชย์และอสังหาริมทรัพย์เป็ นส�ำคัญ หนุนโดยการลงทุนภาครัฐ
และความเชื่อมัน่ ภาคธุรกิจทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์ดี อย่างไรก็ดี สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ชะลอตัวจากปี กอ่ นโดยขยายตัวได้ ร้อยละ 4.1 โดยเฉพาะ
มาจากอุตสาหกรรมพาณิชย์และบริ การ
ส�ำหรับอัตราดอกเบี ้ยเงินให้ สนิ เชื่อ (MLR) ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่งแรกคงที่จากปี ก่อน อยูท่ ี่ร้อยละ 6.20 ณ สิ ้นปี 2018 ถึงแม้ วา่ จะมีการปรับขึ ้น
อัตราดอกเบี ้ยนโยบายจากร้ อยละ 1.5 เป็ นร้ อยละ 1.75 ในเดือนธันวาคม 2561 ทังนี
้ ้ เพื่อแบ่งเบาภาระดอกเบี ้ยให้ กบั ลูกค้ าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ
SMEs จึงส่งผลให้ สว่ นต่างระหว่าง MLR กับดอกเบี ้ยฝากประจ�ำ 12 เดือน (Spread) คงที่ที่ 480 basis points
ปี 2561 เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทงระบบมี
ั้
ปริ มาณทังสิ
้ ้น 13.4 ล้ านล้ านบาท เพิม่ ขึ ้นจากสิ ้นปี 2560 ร้ อยละ 3.9 ซึง่ เป็ นการขยายตัวจากเงินฝากออมทรัพย์
เป็ นหลัก ท�ำให้ สดั ส่วนบัญชีเงินฝากประจ�ำลดลงเหลือเพียงร้ อยละ 37 จากเดิมที่ในปี ที่แล้ ว อยู่ที่ร้อยละ 38 อัตราดอกเบี ้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่ทงั ้ 5 แห่งยังคงที่ แม้ อตั ราดอกเบี ้ยนโยบายจะปรับขึ ้นไปร้ อยละ 0.25 สะท้ อนสภาพคล่องที่ยงั อยูใ่ นระดับสูง
NPL ของธนาคารพาณิชย์ ณ สิ ้นปี 2561 อยูท่ ี่ 443 พันล้ านบาท (Gross NPL) เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 2560 ที่ 14 พันล้ านบาท โดยสัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวม
(NPL Ratio) ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 2.93 เพิ่มขึ ้น 2 basis points ซึง่ เป็ นผลจากสินเชื่อ SME ที่แนวโน้ มคุณภาพสินเชื่อยังด้ อยลงอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในกลุม่ ก่อสร้ าง ภาคการผลิต และธุรกิจการค้ าและการพาณิชย์จากการแข่งขันที่รุนแรงขึ ้นจากธุรกิจ E-Commerce และการเจาะตลาดภูมิภาค
ของการค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ในขณะที่สนิ เชื่ออุปโภคบริ โภคมี NPL Ratio ทรงตัวอยูท่ ี่ระดับร้ อยละ 2.7 จากคุณภาพสินเชื่อบ้ านและที่อยูอ่ าศัย
ที่ยงั คงด้ อยลงจากการเพิ่มขึ ้นของสินเชื่อบ้ านหลังที่สองและสามที่มีมาตรฐานการให้ สนิ เชื่อลดลง
ในปี 2561 ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยแม้ วา่ รายได้ จากค่าธรรมเนียมจะลดลง แต่มีก�ำไรสุทธิรวม 192 พันล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 18 พันล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 10 จากปี ก่อนหน้ า โดยมีรายได้ จากดอกเบี ้ยที่เพิม่ ขึ ้นกว่าร้ อยละ 4 จากการขยายตัวของสินเชื่อ และการหนี ้สูญที่ลดลงกว่าร้ อยละ 13 อย่างไรก็ตาม
รายได้ จากค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิลดลงกว่าร้ อยละ 5 จากการยกเลิกค่าธรรมเนียมโอนเงินและรายได้ จากค่านายหน้ าการท� ำประกันภัยผ่านธนาคาร
(Bancassurance) และกองทุนรวมที่ลดลงตามแนวโน้ มการชะลอตัวของอุตสาหกรรม

แนวโน้ มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ปี 2562

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในปี 2562 คาดว่าจะมีทิศทางการด�ำเนินงานที่ดี ตามการขยายตัวที่เพิ่มขึ ้นของการลงทุนทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน โดยจะได้ รับแรงส่ง
จากนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรื อ Eastern Economic Corridor (EEC) ทังการลงทุ
้
นในโครงสร้ างพื ้นฐานหลักและและเม็ดเงิน
ทีจ่ ะเพิม่ ขึ ้นจากการลงทุนของภาคธุรกิจใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึง่ จะเป็ นผลดีกบั อุตสาหกรรมในสายการผลิต (Supply Chain) ทีเ่ กี่ยวข้ อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอุตสาหกรรมก่อสร้ างและธุรกิจวัสดุกอ่ สร้ าง นอกจากนี ้ การบริ โภคในประเทศและการใช้ จา่ ยของนักท่องเที่ยวต่างชาติก็คาดว่าจะขยายตัวในเกณฑ์ดี
ส่งผลดีกบั อุตสาหกรรมบริการและค้ าปลีก
คุณภาพสินเชื่อปี นี ้คาดว่าจะปรับตัวดีขึ ้นเล็กน้ อย จากการขยายตัวของการลงทุน การบริ โภคในประเทศและการใช้ จา่ ยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ อย่างไรก็ตาม
ธุรกิจ SME อาจได้ รับผลกระทบจากก�ำลังซื ้อของผู้มีรายได้ น้อยที่ถกู กดดันจากราคาสินค้ าเกษตรที่ยงั อยูใ่ นระดับต�่ำ
ในส่วนของสินเชือ่ อุปโภคบริโภค สินเชือ่ บัตรเครดิตและสินเชือ่ ส่วนบุคคลจะยังคงเติบโตต่อเนือ่ งในปี นี ้จากก�ำลังซื ้อทีก่ ลับมาหลังการปลดล็อกนโยบายรถคันแรก
และรายได้ นอกภาคเกษตรทีเ่ พิม่ ขึ ้น ในส่วนของสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยน่าจะกลับมาฟื น้ ตัวได้ บ้าง จากการขยายตัวของเส้ นทางคมนาคมทีเ่ ชือ่ มโยงภูมภิ าคเข้ าด้ วยกัน
อีกทังการก่
้
อสร้ างรถไฟฟ้าภายในกรุงเทพและปริ มณฑลจะช่วยดึงความต้ องการอสังหาริ มทรัพย์ตามแนวรถไฟฟ้ากลับมาได้ อย่างไรก็ตาม คุณภาพสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัยอาจต้ องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง จากพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สงู ขึ ้นในภาวะดอกเบี ้ยต�ำ่ เป็ นเวลานาน ท�ำให้ มีการซื ้อที่อยู่อาศัย โดยหวัง
ผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าหรือขายต่อในราคาทีส่ งู ขึ ้นแต่ไม่ใช่เพือ่ การอยูอ่ าศัยจริง ประกอบกับการแข่งขันของสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชือ่ ทีร่ ุนแรงขึ ้น
อาจกระตุ้นการก่อหนี ้เกินตัวของภาคครัวเรื อนและน�ำไปสูอ่ ตั ราการผิดนัดช�ำระที่มากขึ ้นกว่าเดิมได้
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ส�ำหรับเงินฝากปรับตัวดีขึ ้นตามความความต้ องการของสินเชื่อที่เพิ่มมากขึ ้น ท�ำให้ ธนาคารพาณิชย์มีการแข่งขันเรื่ องระดมเงินฝากมากขึ ้นได้ แต่ไม่รุนแรง
เนื่องจากสภาพคล่องในระบบธนาคารยังอยู่ในระดับสูงจากการด�ำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางขนาดใหญ่หลายแห่ง รวมถึงธนาคาร
แห่งประเทศไทยด้ วย อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของสินเชือ่ ทีเ่ พิม่ ขึ ้นมากกว่าเงินฝากจะท�ำให้ ในทีส่ ดุ แล้ วสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์อาจตึงตัวขึ ้นเล็กน้ อย
ด้ านแนวโน้ มการแข่ งขันทางธุรกิจ
1. ดิจทิ ลั แบงก์ กงิ ้
ธนาคารจะมีการลงทุนในระบบดิจิทลั มากขึ ้นทังในส่
้ วนของระบบเทคโนโลยีและบุคลากร เนื่องจากเป็ นช่องทางที่สามารถเข้ าถึงลูกค้ าได้ งา่ ย รวดเร็วแลtต้ นทุน
ในการด�ำเนินงานต�่ำกว่าเมื่อเทียบกับช่องทางอื่น ซึง่ การควบคุมต้ นทุนจะเป็ นเรื่ องที่ธนาคารให้ ความส�ำคัญมากขึ ้น หลังจากที่การยกเลิกค่าธรรมเนียมการท�ำ
ธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทลั ท�ำให้ รายได้ จากค่าธรรมเนียมลดลง นอกจากนี ้การปรับเปลีย่ นไปเป็ นช่องทางดิจิทลั จะช่วยให้ ธนาคารพลิกโฉมรูปแบบการท�ำธุรกิจ
โดยเน้ นประสบการณ์ของลูกค้ า (Customer Experience) มากขึ ้น ตลอดจนสามารถใช้ ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจท�ำธุรกรรมของลูกค้ า (Customer Journey)
ซึง่ จะมีขนาดใหญ่มหาศาล (Big Data) ขึ ้นมาวิเคราะห์และใช้ ประโยชน์ (Analytics) ในการวางกลยุทธ์และสร้ างผลิตภัณฑ์ใหม่ เพือ่ ให้ ตอบสนองต่อความต้ องการ
ของ ลูกค้ าได้ ตรงจุด และสามารถบริ หารความเสี่ยงได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น เพื่อที่จะรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ ทกุ เมื่อ
นอกจากนันแล้
้ ว โดยในปี นี ้จะเห็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้ างองค์กรของธนาคารให้ สอดรับกับการแข่งขันด้ านดิจิทลั โดยเน้ นความคล่องตัวและฉับไว
(Agile) ในการส่งมอบความต้ องการให้ กบั ลูกค้ าได้ รวดเร็ วขึ ้น
2. National e-Payment
เป็ นแผนยุทธศาสตร์ ระดับประเทศในเรื่ องการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติที่มีความทันสมัยและได้ มาตรฐานสากล
เพื่อลดต้ นทุนการท�ำธุกรรมส�ำหรับประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ อีกทังยั
้ งสร้ างรากฐานของระบบธนาคารพาณิชย์เพื่อให้ สามารถแข่งขันได้ หลังจากเริ่ ม
โคร งการไปในปี 2558 National e-Payment ได้ เปลี่ยนโฉมภาคการเงินไทยไปทังการมี
้
ระบบ PromptPay และการขยายการใช้ อปุ กรณ์รับช�ำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อเครื่ อง EDC และการขยายการใช้ ระบบ QR Payment โดยในปี นี ้ภาครัฐจะมีการใช้ ระบบ e-Payment อย่างเต็มรูปแบบทังการคื
้
นภาษี และ
จ่ายสวัสดิการแก่ประชาชนผ่านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) แต่ e-Commerce ซึง่ เป็ นปั จจัยหลักที่ผลักดันให้ e-Payment เติบโตอาจถูกกระทบจากการแก้ ไข
กฎหมายให้ รองรับการท�ำธุรกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับภาษี ทางอิเล็กทรอนิกส์
3. Fintech
Fintech ได้ เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ วในปี ที่ผา่ นมา เช่น การโอนเงินและช�ำระเงิน การลงทุน และประกันภัย เป็ นต้ น ซึง่ ปั จจัยที่ผลักดันให้ Fintech เติบโตได้ เร็ วนัน้
มาจากตอบสนองความต้ องการทางการเงินทังภาคธุ
้
รกิจและบุคคล ด้ วยการใช้ เทคโนโลยีเข้ ามาแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างรวดเร็ว ประกอบกับต้ นทุนด้ านการด�ำเนิน
กิจการที่ถกู ลงมากกว่าสถาบันการเงินดังเดิ
้ มโดยอาศัยการระดมทุนผ่าน Venture Capital ท�ำให้ Fintech สามารถเติบโตได้ อย่างรวดเร็ ว
ด้ ว ยเหตุนี ้ ธนาคารแห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ จดั ตังศู
้ นย์ทดสอบเพื่อสร้ างนวัตกรรม
Fintech หรือเรียกว่า Regulatory Sandbox ขึ ้นมา เพือ่ ส่งเสริมให้ เกิดการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้ บริการทางการเงิน โดยให้ ทดลองบริการ
กับผู้บริโภคจริง และจ�ำกัดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึ ้นจากการน�ำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ต่อผู้บริโภค และน�ำไปสูก่ ารพิจารณาก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลทีเ่ หมาะสม
อีกด้ วย ซึง่ ในปี นี ้น่าจะมี Fintech รูปแบบอืน่ ๆเข้ ามามากขึ ้น เช่น การให้ สนิ เชื่อระหว่างกัน (Peer-to-Peer Lending) และการให้ บริการการลงทุน Robo-Advisor
หรื อการระดมทุนผ่าน ICO (Initial Coin Offering)
4. การเชื่อมโยงระดับภูมภิ าค
การร่วมมือในลักษณะพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคารภายในอาเซียน รวมทังธนาคารของจี
้
นและญี่ปนจะมี
ุ่
มากขึ ้นเป็ นล�ำดับ เนือ่ งจากแต่ละประเทศยังระมัดระวัง
การเปิ ดเสรีทางการเงิน ดังนันการที
้
ธ่ นาคารจากต่างประเทศจะเข้ าไปตังสาขาใหม่
้
หรือรวมกิจการเป็ นสิง่ ทีท่ ำ� ได้ ไม่งา่ ย การตัง้ Qualified ASEAN Banks (QABs)
กับประเทศเป้าหมายจะเพิ่มจ�ำนวนธนาคารพาณิชย์ไทยที่ออกไปท�ำธุรกิจในภูมิภาคและจ�ำนวนธนาคารพาณิชย์จากภูมิภาคที่จะเข้ ามาท�ำธุรกิจในประเทศ
ซึง่ จะท�ำให้ เกิดบริ การทางการเงินที่อ�ำนวยความสะดวกในการท�ำธุรกรรมการค้ าและการลงทุนเพื่อตอบสนองความต้ องการของภาคธุรกิจมากขึ ้นตามไปด้ วย
5. e-Marketplace Platform
ในปี 2562 จะได้ เห็นการเปลีย่ นรูปแบบการท�ำธุรกิจของธนาคารและสถาบันการเงินหลายๆแห่ง จากเดิมทีเ่ ป็ นตัวกลางทางการเงิน (Financial Intermediary)
เป็ นตัวกลางในการแลกเปลีย่ นสิง่ ของ (Marketplace) ตามพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าของผู้บริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ซึง่ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ก�ำหนดแนวทาง
อนุญาตให้ ธนาคารพาณิชย์ดำ� เนินธุรกิจลักษณะนี ้ได้ เพือ่ เป็ นช่องทางการซื ้อสินค้ าและบริการ รวมถึงช�ำระเงินออนไลน์ และสร้ างเครือข่ายระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ : การเติบโตของสินเชื่อ
สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (30%)
สินเชื่อ SME (38%)

สินเชื่ออุปโภคบริ โภค (32%)
รวม

อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ : สินเชื่อที่ไม่ ก่อให้ เกิดรายได้
(หน่วย: %yoy)

สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
สินเชื่อ SME

(หน่วย: %)

สินเชื่ออุปโภคบริ โภค
รวม

4.5
9.4

2.9
2.7

6.0
4.7
4.1
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

1.7
ปี 2556

ปี 2561

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปี 2557

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

2%
5%
16%
6%
9%

กระแสรายวัน
และออมทรั พย์

62%

63%

ปี 2560

ปี 2561

2%
5%
16%
5%
9%

(หน่วย: %)

2561
2560

กระแสรายวัน ประจ�ำ 
และออมทรั พย์ ≤ 3 เดือน
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ประจ�ำ 
1-2 ปี

ประจ�ำ 
>2 ปี

(หน่วย: พันล้านบาท)

อื่นๆ

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประจ�ำ 
ประจ�ำ 
3-6 เดือน 6-12 เดือน

0pbs
1.25 1.25

0pbs
1.65 1.65

อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ : โครงสร้ างรายได้ ค่าธรรมเนียม

26%

ปี 2557

0pbs
1.40 1.40

0pbs
1.48 1.48

*อัตราดอกเบี ้ยเฉลี่ยธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่งแรก
ที่มา: CEIC

รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การ
อัตราการเติบโต (%yoy)

ปี 2556

ปี 2561

0pbs
0.47 0.47

อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ : รายได้ ค่าธรรมเนียม

7%

ปี 2560

อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ : อัตราดอกเบีย้ เฉลี่ยแยกตามอายุเงินฝาก

0pbs
0.95 0.95

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

156

ปี 2559

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ : โครงสร้ างเงินฝากแยกตามอายุเงินฝาก

15%
146

ปี 2558

169

176

9%

189      

189      

ค่าธรรมเนียม
การจัดการ

7%

11%

4%
ปี 2558

ปี 2559

4%

บริ การโอนเงินและเรี ยกเก็บเงิน

ปี 2560

0%
ปี 2561
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

19%

บัตรเครดิต

18%

บัตร ATM บัตรเดบิต
และ Internet Banking

21%

ค่านายหน้ า

> กลยุทธ์ องค์ กรและการประกอบธุรกิจ
จุดมุ่งหมายของแบรนด์
ทีเอ็มบี ให้ ลูกค้ าสามารถใช้ ชีวติ ได้ เต็มที่ในแบบที่ต้องการ
แบรนด์ ของธนาคาร
‘Make THE Difference’

วิถที างที่จะบรรลุเป้าหมายทางกลยุทธ์ 7 ประการ
มีความเข้ าใจลูกค้ าอย่ างลึกซึง้

เพิ่มจ�ำนวนเงินฝากที่มีคุณภาพ

สร้ างรากฐานแบรนด์ DNA ของธนาคาร:
• ท้าทายสิ่งที่เป็ นอยู่ – เราท้ าทายบรรทัดฐานเดิมๆ ของตลาด เพือ่ เสนอสิง่ ทีด่ กี ว่าให้ กบั ลูกค้ า
• ใส่ ใจทุกรายละเอียด – ใส่ใจในทุกรายละเอียด เพือ่ สามารถน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และ		
บริการทีค่ ณ
ุ ภาพดีทสี่ ดุ ส�ำหรับลูกค้ า
• จริงใจ – โปร่งใสและค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นอันดับแรก
• ง่ ายและใช้ งานได้ จริง – ท�ำให้ การใช้ บริการทางการเงินเป็ นเรื่ องง่ายส�ำหรับลูกค้ า
ทีเอ็มบี มุง่ เน้ นความส�ำคัญในการสร้ างความเข้ าใจลูกค้ าอย่างลึกซึ ้ง ทังในระดั
้
บบุคคล
และระดับอุตสาหกรรม (รวมถึงความเข้ าใจในระหว่างกลุม่ ลูกค้ า) ซึง่ จะท�ำให้ ธนาคารสามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทีต่ รงตามความต้ องการของลูกค้ า และยังไม่เคยมีในวงการ
ธนาคารไทย
ทีเอ็มบี มุง่ มัน่ ที่จะเพิ่มฐานเงินฝากที่มีคณ
ุ ภาพ พร้ อมทังบริ
้ หารต้ นทุนเงินฝากให้ ใกล้ เคียง
กับธนาคารชันน�
้ ำที่เป็ นคูแ่ ข่ง
การเพิ่มจ�ำนวนเงินฝากคุณภาพจะช่วยให้ ธนาคารสร้ างความสัมพันธ์ใหม่กบั ลูกค้ า
ขณะเดียวกันเงินฝากที่มีคณ
ุ ภาพยังสามารถแปลงเป็ นสินทรัพย์ที่เหมาะสมได้ ในภายหลัง
ซึง่ ท�ำให้ ธนาคารมีผลก�ำไรมากยิ่งขึ ้น

สร้ างความเป็ นเลิศ
ด้ านธุรกรรมทางการเงิน

ทีเอ็มบีให้ ความส�ำคัญกับธุรกรรมทางการเงิน เนือ่ งจากเป็ นสิง่ ทีส่ นองตอบความต้ องการ
พื ้นฐานด้ านธนาคารของลูกค้ าทังหมด
้
และยังช่วยให้ ธนาคารมีความใกล้ ชดิ กับลูกค้ าและ
เข้ าใจลูกค้ ามากขึ ้น
การมองเห็นการท�ำธุรกรรมของลูกค้ าได้ ดีขึ ้นจะช่วยให้ ธนาคารมีการบริ หารสภาพคล่อง
และการบริ หารความเสี่ยงที่ดีขึ ้น รวมทังมี
้ ต้นทุนทางการเงิน (Funding Cost) ลดลง
ส�ำหรับ ทีเอ็มบี ความเป็ นเลิศด้ านธุรกรรมทางการเงินยังหมายถึงการให้ บริ การลูกค้ า
ด้ วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สดุ

สร้ างรายได้ ท่ มี ใิ ช่ ดอกเบีย้ อย่ างยั่งยืน

การสร้ างรายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ยจะส่งผลให้ ธนาคารสามารถบริ หารเงินทุนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากใช้ เงินทุนเพียงเล็กน้ อยเมื่อเทียบกับการปล่อยสินเชื่อ
อีกทังยั
้ งเป็ นการสร้ างรายได้ อย่างยัง่ ยืนในสภาวะผันผวนของวัฏจักรธุรกิจ

ใช้ เงินทุนและบริหารสภาพคล่ อง
อย่ างเหมาะสมที่สุด

ทีเอ็มบีมงุ่ มัน่ อย่างเต็มที่ที่จะบรรลุเป้าหมายก�ำไรสุทธิตามความคาดหวังของนักลงทุน

บริหารต้ นทุนอย่ างมีประสิทธิภาพ

เพือ่ ให้ บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ธนาคารได้ มงุ่ เน้ นเพิม่ จ�ำนวนลูกค้ าในกลุม่ ทีม่ อี ตั ราผลตอบแทน
หลังปรับค่าความเสีย่ ง (Risk-Adjusted Return) ทีด่ กี ว่า เช่น กลุม่ SME พร้ อมกับบริหาร
สภาพคล่องในเชิงรุกและเพิม่ ส่วนแบ่งการใช้ จา่ ยเงินของลูกค้ ากลุม่ เป้าหมาย (Share of Wallet)
โดยการ Cross-Selling และการเพิม่ มูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการให้ แก่ลกู ค้ าปั จจุบนั
ในขณะที่ธนาคารเติบโตขึ ้น ธนาคารจะต้ องปรับปรุงประสิทธิภาพในการท�ำงาน
ทังทางด้
้
านรูปแบบของการประกอบธุรกิจและกระบวนการท�ำงาน
ทุกภาคส่วนของธนาคารมีสว่ นส�ำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการท�ำงานผ่าน
โครงการ Lean Organization และ Lean Six Sigma

เพิ่มขีดความสามารถขององค์ กร
ให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

ทีเอ็มบี มุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้ างพนักงานทีม่ ขี ดี ความสามารถและศักยภาพสูง โดยพนักงานมีแนวคิด
และทักษะในการท�ำงาน ร่วมมือกันข้ ามสายงาน และตัดสินใจเพือ่ บรรลุกลยุทธ์ขององค์กร
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ดัชนีชีว้ ัดผลการปฏิบตั งิ าน
   ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่ อนหักส�ำรองฯ

อัตราผลตอบแทนต่ อส่ วนผู้ถอื หุ้น
(หน่วย: พันล้ านบาท)

19.7

18.7

ปี 2560

ปี 2559

18.7

30.5

ปี 2561

มีความเข้ าใจลูกค้ าอย่ างลึกซึง้
   ลูกค้ ารายย่อยที่มกี ารท�ำธุรกรรมทางการเงินอย่างสม่ำ� เสมอ (1)

(หน่วย: %)

10.2%

10.0%

ปี 2559

ปี 2560

8.4%

12.4%

ปี 2561

เพิ่มฐานเงินฝากที่มีคุณภาพ
   สัดส่ วนเงินฝากลูกค้ ารายย่อยต่อเงินฝากรวม

(หน่วย: ล้ านคน)

2.4

2.5

ปี 2559

ปี 2560

(หน่วย: %)

2.6

68%

70%

69%

ปี 2561

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

สร้ างความเป็ นเลิศด้ านธุรกรรมทางการเงิน
   สัดส่ วนธุรกรรมผ่ านช่ องทางดิจทิ ลั (2)

สร้ างรายได้ ท่ มี ใิ ช่ ดอกเบีย้ อย่ างยั่งยืน
  รายได้ท่มี ใิ ช่ ดอกเบียต่
้ อค่ าเฉลี่ยสินทรัพย์ท่กี ่ อให้เกิดรายได้
(หน่วย: %)

(หน่วย: %)

2.75%

53%
36%

1.34%

1.58%

1.37%

14%
ปี 2560

ปี 2559

ปี 2561

ปี 2559

ใช้ เงินทุนอย่ างเหมาะสมที่สุด
   อัตราส่ วนเงินกองทุน
Tier 1
CAR

18.1%

ปี 2559

13.2%

17.3%

ปี 2560

13.6%

17.5%

ปี 2561

47%

47%

48%
36%

ปี 2559

รวมการรับรู้ก�ำไรจากการขยายหุ้น 65% ใน บลจ.ทหารไทย
(1) วัดจากการท�ำธุรกรรมทางการเงินรายเดือนและยอดเฉลี่ยเงินฝาก (2) ช่องทางดิจิทลั ประกอบด้ วยอินเตอร์ เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่
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ปี 2561

บริหารต้ นทุนอย่ างมีประสิทธิภาพ
   อัตราส่ วนต้ นทุนต่ อรายได้
(หน่วย: %)

12.8%

ปี 2560

ปี 2560

ปี 2561

(หน่วย: %)

โครงการ Transformation ของทีเอ็มบี
เพือ่ ให้ ทเี อ็มบี เป็ นองค์กรทีย่ ดึ ลูกค้ าเป็ นศูนย์กลางและมุง่ เน้ นการท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง ทีเอ็มบีได้ ดำ� เนินการตามโครงการ Transformation ซึง่ แบ่งเป็ น 4 ระยะ
โดยโครงการนี ้จะส่งผลดีตอ่ ธนาคารในทุกๆ ด้ าน ช่วยเพิม่ มูลค่าแก่ผ้ ถู อื ผลประโยชน์ร่วมทุกฝ่ าย ทังลู
้ กค้ า ผู้ถอื หุ้น พนักงานและสังคมไทยโดยรวม
ระยะ

จุดเด่ นหลัก

สถานะ

1. การสร้ างรากฐานที่แข็งแกร่ ง
2551 – 2552

•
•
•
•
•

เสร็จสมบูรณ์
• คุณภาพสินทรัพย์โดยรวมได้ รบั การปรับปรุงให้ ดขี ึ ้น
• บรรลุควอไทล์สงู สุดในด้ านความผูกพันของพนักงาน
ต่อองค์กร

2. การขยายฐานลูกค้ า
ที่มคี ณ
ุ ภาพ
2553 – 2554

• การขยายฐานลูกค้ า SME และลูกค้ ารายย่อย
• การเป็ นเลิศทางด้ านบริการและการด�ำเนินงาน
• การให้ บริการทางการเงินทีเ่ ป็ นนวัตกรรมทีส่ ามารถ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ เป็ นอย่างดี
• การพัฒนาคุณภาพช่องทางบริการ
• การสร้ างแบรนด์ทเี อ็มบีให้ แข็งแกร่งขึ ้น

เสร็จสมบูรณ์
• การเพิม่ ฐานลูกค้ าประสบความส�ำเร็จ จากการพัฒนา
คุณภาพการให้ บริการและผลิตภัณฑ์ทตี่ อบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างแท้ จริง
• การปรับปรุงและย้ ายสาขาให้ ตรงกับความต้ องการ
ของลูกค้ า
• การเปิ ดตัวแนวคิด Make THE Difference

3. สร้ างความแตกต่าง และเพิ่ม
ส่ วนแบ่งการใช้ จ่ายเงินของ
ลูกค้ ากลุ่มเป้าหมาย
2555 – 2557

• การเป็ นเลิศทางด้ าน Transactional banking และ
ประสบการณ์ทเี่ ป็ นเอกลักษณ์ของธนาคาร (Branded
Customer Experience)
• ยกระดับความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าด้ านการบริการ
ธุรกรรมทางการเงิน โดยน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
ทีต่ อบสนองความต้ องการของลูกค้ าอย่างแท้ จริง
• การมีคณ
ุ ภาพสินทรัพย์ทดี่ ขี ึ ้น (โดยมีสดั ส่วนสินเชือ่
SME มากขึ ้น)
• การเปิ ดตัวรูปแบบช่องทางบริการทีเ่ ชือ่ มต่อถึงกัน
โดยมุง่ เน้ นการพัฒนาช่องทางดิจิทลั

เสร็จสมบูรณ์
• น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทตี่ รงกับความต้ องการของลูกค้ า
• ด�ำเนินการ Cross-Selling ตามความเข้ าใจลูกค้ า
อย่างลึกซึ ้งในระดับอุตสาหกรรมและระดับกลุม่ ลูกค้ า
• ด�ำเนินการปรับปรุงสัดส่วนของสินเชือ่ ให้ มี
ผลตอบแทนหลังจากหักค่าความเสีย่ งสูงสุด
• น�ำเสนอช่องทางการให้ บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
ทีเ่ ป็ นเลิศทีส่ ดุ

4. สร้ างความเปลี่ยนแปลง
และก้ าวเข้ าสู่ธรุ กิจใหม่ๆ
2558 เป็ นต้นไป

• มุง่ เน้ นในการสร้ างดิจทิ ลั แพลตฟอร์มทีต่ อบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าอย่างแท้ จริงและมอบ
สิทธิประโยชน์เพิม่ เพือ่ ให้ ลกู ค้ าใช้ ชวี ติ เต็มที่
ในแบบทีต่ ้ องการ
• พัฒนาขีดความสามารถพนักงาน และ
ปรับโครงสร้ างองค์กรเพือ่ ให้ พนักงานสามารถ
ใช้ ศกั ยภาพได้ อย่างเต็มที่
• สามารถก้ าวเข้ าสูธ่ รุ กิจใหม่ๆ ทีต่ รงกับความต้ องการ
ของลูกค้ า
• สร้ างศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
(Data analytic) เพือ่ ให้ ธนาคารสามารถน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่ หมาะกับลูกค้ า
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
• น�ำรูปแบบการท�ำงานแบบใหม่เข้ ามาใช้ และ
ปรับกระบวนการหลัก ให้ สามารถสร้ างประการณ์
ทีง่ า่ ยและใช้ งานได้ จริงให้ กบั ลูกค้ าได้ ดยี งิ่ ขึ ้น

เป็ นไปตามแผน
• เตรียมโครงสร้ างพื ้นฐานเพือ่ รองรับดิจทิ ลั แพลตฟอร์ม
และระบบช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
• เตรี ยมความพร้ อมทางเทคโนโลยี
เพื่อให้ ชอ่ งทางดิจิทลั มีเสถียรภาพ
• ลดระดับชันของโครงสร้
้
างองค์กรจาก 6 ขัน้
มาเป็ น 5 ขันเพื
้ ่อให้ เกิดความคล่องตัวในองค์กร
• วางแผนและแนวทางการจัดการข้ อมูลลูกค้ า
ทังในด้
้ านความครบถ้ วน คุณภาพข้ อมูล
และการน�ำข้ อมูลมาใช้
• เปลีย่ นการท�ำงานจากแยกฝ่ ายงานมาเป็ นการท�ำงาน
ร่วมกันหลายฝ่ ายงาน ท�ำให้ ขนตอนการท�
ั้
ำงาน
สันลง
้ มีความร่วมมือมากขึ ้น ซึง่ ในที่สดุ จะท�ำให้
องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ ้น

การปรับโครงสร้ างองค์กร
การปรับปรุงขันตอนการท�
้
ำงานครบวงจร
การปรับเปลีย่ นด้ านการบริหารทรัพยากรบุคคล
การยกระดับมาตรฐานการให้ บริการ
การปรับปรุงประสิทธิภาพด้ านการบริหารความเสีย่ ง

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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กลุ่มลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่
เป้าหมายของกลุ่มลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่
ทีเอ็มบี ยังคงมุง่ มัน่ ที่จะเป็ นธนาคารหลักที่ลกู ค้ าเลือกเป็ นอันดับ 1 ในการท�ำธุรกรรมทางการเงิน (Most advocated operating bank) ควบคูไ่ ปกับการเป็ น
ทีป่ รึกษาทีช่ ว่ ยเพิม่ พูนศักยภาพและสร้ างมูลค่าเพิม่ ทางธุรกิจให้ กบั ลูกค้ าอย่างสูงสุด ผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินและโซลูชนั่ ทางธุรกิจทีต่ อบสนองความต้ องการ
ที่แท้ จริ งของลูกค้ า
ภาพรวมในปี 2561
ในปี ที่ผ่านมาทีเอ็มบีได้ น�ำเสนอซัพพลายเชนโซลูชนั่ (Supply Chain Solutions) และยังคงมุ่งมัน่ ที่จะส่งมอบบริ การทางธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์ มดิจิทลั
(Integrated Digital Transactional Banking) เพื่อตอบโจทย์ความต้ องการของลูกค้ าอย่างแท้ จริ ง โดยทีเอ็มบีได้ สง่ มอบการท�ำธุรรกรรมทางการเงินที่ตรงกับ
ความต้ องการของลูกค้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริ การที่ปรึ กษาทางการเงิน ส่งผลให้ ธนาคารมีสดั ส่วนรายได้ ค่าธรรมเนียมจากการท�ำธุรกรรมต่างๆ เพิ่มขึ ้น
นอกจากนัน้ ทีเอ็มบียงั มุง่ เน้ นในการบริ หารจัดการความเสี่ยงเชิงรุก (Proactive Risk Management) และการบริ หารจัดการพอร์ ตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
(Portfolio Optimization).
• การเป็ นผู้น�ำด้ านการบริการทางธุรกรรมผ่ านแพลตฟอร์ มดิจทิ ลั (Integrated digital transactional banking): ทีเอ็มบียงั คงมุง่ พัฒนาผลิตภัณฑ์และ
		 บริ การทางธุรกรรมบนแพลตฟอร์ มดิจิทลั เพื่อตอบโจทย์ความต้ องการของลูกค้ า ซึ่งทีเอ็มบีประสบความส�ำเร็ จในการพัฒนาระบบการช�ำระเงินผ่าน
		 แพลตฟอร์มดิจทิ ลั ทีห่ ลากหลาย ตัวอย่างเช่น พร้ อมเพย์บลิ เพย์เมนต์ (PromptPay BillPayment), บริการแจ้ งเตือนการช�ำระเงิน (PayAlert/ Request-to-pay)
		 และแอปพลิเคชัน่ ส�ำหรับร้ านค้ า ซึง่ ในปี ทผี่ า่ นมา ทีเอ็มบีสามารถผลักดันให้ กลุม่ ลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่จำ� นวนหลายพันบริษทั ใช้ บริการธุรกรรมทางการเงิน
		 ผ่าน TMB Business Click และ TMB Business Touch ซึง่ เป็ นช่องทางดิจทิ ลั ของธนาคาร เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพให้ ธรุ กิจของลูกค้ าอย่างเป็ นรูปธรรม
		 อีกทังที
้ เอ็มบียงั เป็ นองค์กรทีอ่ อกผลิตภัณฑ์การบริจาคเงินผ่านแพลตฟอร์ มดิจทิ ลั รายแรกๆ ของประเทศไทย ซึง่ ในปี ทผี่ า่ นมาทีเอ็มบีได้ เปิ ดตัว “ปั นบุญ”
		 เว็บไซต์แรกทีร่ วบรวมองค์กรสาธารณกุศลและโครงการเพือ่ สังคมทัว่ ประเทศ ต่อยอดโครงการภาครัฐด้ านการพัฒนาระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
		 และตอบโจทย์ความต้ องการในยุคสังคมไร้ เงินสดของลูกค้ าทุกกลุม่
• ซัพพลายเชนโซลูช่ ัน (Supply chain solutions): ทีเอ็มบีเน้ นย� ้ำความเป็ นผู้น�ำในการให้ บริ การซัพพลายเชนโซลูชนั่ ด้ วยการน�ำเสนอนวัตกรรม
		 ที่ชว่ ยเพิ่มประสิทธิภาพของทุกธุรกิจในห่วงโซ่ ทังในกลุ
้
ม่ ลูกค้ าภาคธุรกิจ องค์กรภาครัฐ และองค์กรด้ านการทหาร ในปี ทผี่ า่ นมาทีเอ็มบีได้ สง่ มอบผลิตภัณฑ์
		 ด้ านซัพพลายเชนโซลูชนั่ ผ่านแพลตฟอร์ มดิจทิ ลั ให้ กบั ลูกค้ าธุรกิจ องค์กรภาครัฐและองค์กรด้ านการทหารจ�ำนวนมาก โดยในปี 2561 ทีเอ็มบีได้ รับรางวัล
		 Best in Treasury and Working Capital Award จากองค์กร THE Asset จากการให้ บริการซัพพลายเชนโซลูชนั่ ให้ กบั องค์กรภาครัฐ
• การท�ำงานแบบอไจล์ และยึดลูกค้ าเป็ นศูนย์ กลาง (Customer centric and Agility way of working): ทีเอ็มบีให้ ความส�ำคัญกับการรู้จกั และเข้ าใจลูกค้ า
		 โดยมุง่ เน้ นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยได้ น�ำรูปแบบการท�ำงานแบบใหม่ Agility way of working มาใช้ ในการพัฒนาและส่งมอบ
		 ผลิตภัณฑ์ทตี่ รงกับความต้ องการของลูกค้ าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทังยั
้ งเป็ นการส่งเสริมขีดความสามารถของพนักงานและส่งเสริมวัฒนธรรม
		 การคิดเชิงนวัตกรรมให้ กบั องค์กร ในการส่งมอบประสบการณ์การใช้ บริการทีง่ า่ ยและสะดวกให้ แก่ลกู ค้ า ทีเอ็มบีได้ น�ำเทคโนโลยีตา่ งๆ มาประยุกต์ใช้ ใน
		 การช่วยลดความซ� ้ำซ้ อน ลดขันตอนและกระบวนการการท�
้
ำงาน อีกทังช่
้ วยลดต้ นทุนในการด�ำเนินงานและเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของธนาคาร
แผนงานส�ำหรับปี 2562
•		 การเป็ นผู้น�ำในด้ านซัพพลายเชน (Leader in supply chain connectedness): ทีเอ็มบีจะยังคงมุง่ เน้ นการเป็ นผู้น�ำในการให้ บริ การซัพพลายเชน
			 โซลูชนั่ และมุง่ มัน่ ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ทังด้
้ านการเงินและด้ านธุรกิจ ด้ วยซัพพลายเชนโซลูชนั่ ทีเอ็มบี
			 สามารถช่วยลูกค้ าและเครื อข่ายทางธุรกิจของลูกค้ าในการเติบโตทางธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน ลดขันตอนการท�
้
ำงาน ลดต้ นทุน
			 และช่วยให้ ลกู ค้ าบริ หารจัดการได้ ดีขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลทางธุรกรรมต่างๆ โดยทีเอ็มบียงั คงมุง่ มัน่ ในการขยายฐานลูกค้ า
			 ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กของธนาคารด้ วยซัพพลายเชนโซลูชนั่ และยังคงมุง่ มัน่ ที่จะลงทุนและพัฒนาการให้ บริ การผ่านแพลตฟอร์ มดิจิทลั
• การเป็ นผู้น�ำด้ านการบริการทางธุรกรรมผ่ านแพลตฟอร์ มดิจทิ ลั (Integrated digital transactional banking): ทีเอ็มบียงั คงมุง่ พัฒนาผลิตภัณฑ์
			 และบริ การทางธุรกรรมบนแพลตฟอร์ มดิจิทลั แบบองค์รวม เพื่อตอบโจทย์ความต้ องการของลูกค้ า รวมทังการส่
้
งมอบผลิตภัณฑ์และบริ การที่ใช้ งา่ ย
			 ไม่ซบั ซ้ อนให้ กบั ลูกค้ าอย่างต่อเนื่องในทุกช่องทาง ทังโซลู
้ ชนั่ การรับและจ่ายเงินผ่านแพลตฟอร์ มดิจิทลั (Digital payment solutions) โซลูชนั่ ส�ำหรับ
			 ลูกค้ าธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทังโซลู
้ ชน่ั ที่พฒ
ั นาเพื่อตอบโจทย์ลกู ค้ าเฉพาะกลุม่ เจาะจงอุตสาหกรรม นอกจากนันที
้ เอ็มบียงั คงมุ่งมัน่
			 ที่จะร่วมมือกับพันธมิตรด้ านต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาโซลูชนั่ ที่ตอบโจทย์ความต้ องการของลูกค้ าอย่างแท้ จริ ง
• การเติบโตธุรกิจหลักและการบริหารจัดการพอร์ ตอย่ างมีประสิทธิภาพสูงสุด (Core business expansion and portfolio optimization): ทีเอ็มบี
			 ยังคงมุง่ มัน่ ที่จะเติบโตธุรกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุง่ เน้ นการบริ หารจัดการพอร์ ตอย่างมีประสิทธิภาพและการบริ หารจัดการรายได้ ระยะยาว
			 อย่างยัง่ ยืน รวมทังการเพิ
้
่มผลตอบแทนรวมโดยเฉลี่ยให้ มากขึ ้นผ่านการเพิ่มสัดส่วนสินเชื่อระยะยาว โดยทีเอ็มบียงั คงมุ่งมัน่ ที่จะขยายฐานลูกค้ า
			 อย่างยัง่ ยืน โดยเฉพาะกลุม่ ธุรกิจเป้าหมาย โดยทีเอ็มบีจะปรับกลยุทธการขายตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทังที
้ มขาย ทีมผู้เชีย่ วชาญพิเศษ และกิจกรรม
			 ทางการตลาดที่เฉพาะเจาะจงไปยังอุตสาหกรรมนัน้ ๆ นอกจากนีท้ ีเอ็มบีจะยังคงมุ่งเน้ นด้ านคุณภาพของสินเชื่อผ่านการคัดกรองล่วงหน้ าและ
			 การตรวจสอบทีเ่ ข้ มข้ น
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การเป็ นที่ปรึกษาที่ช่วยให้ ลูกค้ าเติบโตอย่ างยั่งยืนผ่ านการยกระดับความสามารถของบุคลากร (TMB as value-added advisor): ทีเอ็มบี
ยังคงมุ่งมัน่ พัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานให้ มีความรู้ ความช�ำนาญรอบด้ าน เพื่อที่สามารถ
ให้ คำ� ปรึกษาอย่างมืออาชีพและเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่ลกู ค้ าธุรกิจ รวมทังการมุ
้
ง่ พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและสร้ างวัฒนธรรมในองค์กร
ที่ส่งเสริ มวัฒนธรรมการคิดเชิงนวัตกรรม และเป็ นองค์กรที่อยากท�ำงานด้ วยมากที่สดุ ผ่านรู ปแบบการท�ำงานแบบใหม่ Agility way of working
โดยทีเอ็มบี ยังคงสานต่อโครงการต่างๆ รวมทัง้ “Management trainee” ทังในส่
้ วนงานขายและส่วนงานพัฒนาสินค้ าและบริ การ เพื่อที่จะดึงดูด
กลุม่ คนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ

กลุ่มลูกค้ าเอสเอ็มอี (SME)
เป้าหมายของกลุ่มลูกค้ าเอสเอ็มอี
ทีเอ็มบีตงเป
ั ้ ้ าหมายทีจ่ ะเป็ นธนาคารทีล่ กู ค้ าเอสเอ็มอี (SME) ชืน่ ชอบและบอกต่อมากทีส่ ดุ ในประเทศไทย (The Most Advocated Bank in Thailand) ด้ วยการสร้ าง
ศักยภาพการเติบโตอย่างยัง่ ยืนให้ กบั ลูกค้ า SME ผ่านการตอบโจทย์ที่ตรงความต้ องการของลูกค้ าอย่างแท้ จริ ง ด้ วยผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินที่ใช้ งา่ ย
และไม่ยงุ่ ยากซับซ้ อน
ภาพรวมในปี 2561
ในปี 2561 TMB มุง่ เน้ นกลยุทธ์การเป็ นธนาคารหลักในการท�ำธุรกรรมของลูกค้ าเอสเอ็มอี ด้ วยบริการทีส่ ะดวก ใช้ งานง่ายและตรงความต้ องการทางธุรกิจของลูกค้ า
นับว่าเป็ นการเติบโตที่ส�ำคัญของการเปิ ดบัญชีธรุ กิจ TMB SME One Bank บัญชีที่ชว่ ยให้ ลกู ค้ าสามารถท�ำธุรกรรมได้ สะดวกยิ่งขึ ้น จะเห็นได้ จากจ�ำนวนบัญชี
ของ TMB SME One Bank ที่เพิ่มขึ ้น 4 เท่า โดย โดยที่กว่า 90% ของลูกค้ าที่ใช้ บญ
ั ชีนี ้ใช้ ชอ่ งทางอิเล็กทรอนิกส์ในการท�ำธุรกรรม ท�ำให้ การเติบโตของธุรกรรม
ของเอสเอ็มอีเพิ่มขึ ้นเกือบ 4 เท่าในปี 2561 ซึง่ สูงขึ ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับลูกค้ าเอสเอ็มอีกลุม่ อื่นๆ ของทีเอ็มบี
ในขณะเดียวกัน TMB SME ด�ำเนินการขยายลูกค้ าสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ อีกทังยั
้ งมอบประสบการณ์ด้านสินเชื่อทีเ่ หนือกว่าส�ำหรับลูกค้ าทีม่ กี ารท�ำธุรกรรม
กับธนาคารอย่างต่อเนื่อง ยอดวงเงินสินเชื่อใหม่เพิ่มขึ ้นถึง 60% ซึง่ เป็ นผลมาจากการมุง่ เน้ นคุณภาพในกระบวนการสมัครสินเชื่อและกระบวนการอนุมตั ใิ นทุก
ขันตอน
้
รวมไปถึงนวัตกรรมชันน�
้ ำทางด้ านผลิตภัณฑ์และช่องทางการสมัครใหม่ด้วยการขอสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ ท�ำให้ ยอดการสมัครสินเชื่อของ
TMB SME เติบโตอย่างรวดเร็ว TMB SME ยังคงมุง่ เน้ นให้ ความส�ำคัญกับต้ นทุนและการมอบประสบการณ์ทไี่ ร้ รอยต่อให้ ลกู ค้ าธนาคารด้ วยกระบวนการสมัคร
สินเชื่อที่งา่ ยขึ ้นผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆ TMB SME จึงเป็ นธนาคารแรกที่เปิ ดตัวบริ การขอสินเชื่อผ่านช่องทางโมบายแอปพลิเคชันส�ำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
ในปี 2561 ท�ำให้ เอสเอ็มอีขนาดเล็กสามารถเข้ าถึงแหล่งเงินทุนได้ งา่ ยกว่าและสะดวกสบายยิ่งขึ ้น
โครงการสินเชื่อและโปรแกรมทางการตลาดต่างๆ ได้ ถกู พัฒนาขึ ้นจากความเข้ าใจลูกค้ าอย่างแท้ จริ ง การจัดการฐานข้ อมูลลูกค้ าที่มีประสิทธิภาพโดยใช้
การวิเคราะห์ข้อมูล และการท�ำงานร่ วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของทีเอ็มบี เพื่อมุ่งเน้ นประสบการณ์ ที่ดีของลูกค้ า ซึ่งจะน�ำไปสู่ความพึงพอใจและ
การสนับสนุนทีด่ ยี งิ่ ขึ ้นจากลูกค้ าเอสเอ็มอี สิง่ ทีท่ เี อ็มบีให้ ความส�ำคัญอยูเ่ สมอ คือการให้ บริการลูกค้ าด้ วยวิธีทสี่ ะดวก รวดเร็ว และตรงความต้ องการของเอสเอ็มอี
มากที่สดุ เช่น การให้ บริ การลูกค้ าในการสอบถามความต้ องการทางธุรกิจและสินเชื่อผ่านช่องทาง TMB SME Call Me Now ซึง่ จะมีเจ้ าหน้ าที่ Call Center
ติดต่อกลับลูกค้ าภายใน 5 นาที เมื่อส่งค�ำขอผ่าน TMB BIZ TOUCH โมบายแอปพลิเคชัน หรื อ TMB BIZ ADVISORY บริ การให้ คำ� ปรึกษาด้ านสินเชื่อเพื่อธุรกิจ
ที่สาขาของทีเอ็มบี
แผนงานส�ำหรั บปี 2562
• 		 เพิ่มลูกค้ าเอสเอ็มที่มีคณ
ุ ภาพในการท�ำธุรกรรมทางการเงิน ผ่านข้ อเสนอที่นา่ สนใจที่สง่ ถึงลูกค้ าแบบตรงความต้ องการที่แตกต่างกันไป เช่น โปรแกรม
			 สินเชื่อตามความต้ องการ เพิ่มการรับรู้ด้านการตลาด พร้ อมรูปแบบการขายและบริ การที่หลากหลาย
• 		 ส่งเสริ มให้ เกิดการใช้ งานเพิ่มขึ ้นจนกลายเป็ นธนาคารหลักของลูกค้ าเอสเอ็มบี ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ 360 องศา พร้ อมสร้ างประสบการณ์
			 ที่ลกู ค้ าก�ำหนดได้ เองที่ตรงความต้ องการที่แตกต่างกันไป เพื่อให้ การ รับ-จ่ายเงินของกลุม่ ลูกค้ าเอสเอ็มบี ง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ ้น
• 		 แปลงลูกค้ าที่ใช้ ทีเอ็มบีเป็ นธนาคารหลักให้ เป็ นลูกค้ าสินเชื่อและเพิม่ ลูกค้ าสินเชื่อที่มีคณ
ุ ภาพจากการวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้ นการเสนอ
			 จ�ำนวนวงเงินสินเชื่อที่เหมาะสมกับลูกค้ าผ่านช่องทางที่หลากหลาย
• 		 สร้ างความมัน่ ใจในคุณภาพของพอร์ ตวงเงินสินเชื่อ (Credit Portfolio) ด้ วยการน� ำเสนอสินเชื่ออย่างมีคณ
ุ ภาพผ่านการตรวจสอบการเดินบัญชี
			 ของลูกค้ า พร้ อมการตรวจสอบและลดอัตราส่วนสินเชื่อด้ อยคุณภาพของพอร์ ตวงเงินสินเชื่อ
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กลุ่มธุรกิจลูกค้ ารายย่ อย
เป้าหมายของกลุ่มธุรกิจลูกค้ ารายย่ อย
เป็ นธนาคารทีล่ กู ค้ าอยากบอกต่อและแนะน�ำมากทีส่ ดุ (The most advocated bank) โดยส่งมอบประสบการณ์การท�ำธุรกรรมทางการเงินทีง่ า่ ยทีส่ ดุ และน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์พร้ อมบริ การที่ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ผ่านหลากหลายช่องทางการติดต่อสือ่ สารและการให้ บริ การที่เชื่อมโยงกันเป็ นหนึง่ เดียว เพื่อสร้ าง
ประสบการณ์ที่ไร้ รอยต่อให้ กบั ลูกค้ า (Omni-channel)
ภาพรวมในปี 2561
ทีเอ็มบียงั คงเติบโตอย่างต่อเนื่องภายใต้ ปรัชญา Make THE Difference และการยึดถือลูกค้ าเป็ นศูนย์กลาง เพื่อให้ ร้ ูจกั และเข้ าใจความต้ องการของลูกค้ า
ได้ อย่างแท้ จริ ง โดยยังคงด�ำเนินกลยุทธ์ที่ใช้ ผลิตภัณฑ์เงินฝากเป็ นตัวน�ำ ซึง่ ในปี 2561 นี ้ ถือว่าเป็ นปี ที่เป็ นหลักส�ำคัญส�ำหรับทีเอ็มบีที่ยงั คงมุง่ เน้ นสานต่อ
ค�ำมัน่ สัญญาทีม่ ตี อ่ ลูกค้ า เพือ่ จะเข้ าใจความต้ องการของลูกค้ าทีแ่ ตกต่างกันได้ มากขึ ้น รวมไปถึงพฤติกรรม กระบวนการคิด และตัดสินใจของลูกค้ าทีซ่ บั ซ้ อน
ยิง่ ขึ ้นในโลกปั จจุบนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ทีเอ็มบียงั คงให้ ความส�ำคัญและพยายามพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้ เป็ นธนาคารหลักทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ส�ำหรับกลุม่ ลูกค้ าใหม่และลูกค้ าปั จจุบนั
ทีเอ็มบีม่งุ มัน่ อย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อให้ หลากหลายสินค้ าและบริ การตัวหลักของทีเอ็มบีตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างถูกต้ อง ซึ่งสินค้ าและ
บริการดังกล่าวนัน้ ได้ แก่ TMB ALL Free – บัญชีเพือ่ การท�ำธุรกรรมทีด่ ที สี่ ดุ ให้ ลกู ค้ าสามารถกด โอน จ่าย ฟรี ไม่มเี งื่อนไข ไม่มดี อกจัน ไม่จำ� กัดจ�ำนวนครัง้ ,
TMB Wave – นวัตกรรมใหม่ที่ใช้ ชิปจ่ายแทนเงินสด โดยติดที่อปุ กรณ์ที่สวมใส่ติดตัวและใช้ จ่ายเงินได้ ง่ายๆ เพียงแค่แตะที่เครื่ องที่รองรับ ช่วยตอบโจทย์
เรื่องความสะดวกในการใช้ จา่ ยให้ แก่ลกู ค้ า , TMB No Fixed – บัญชีเพือ่ ออม ถอนได้ ดอกเบี ้ยสูง และยังเพิม่ ดอกเบี ้ยมากขึ ้นอีก เมือ่ ลูกค้ าท�ำธุรกรรมผ่านบัญชี
TMB ALL Free เป็ นประจ�ำตังแต่
้ 5 ครัง้ /เดือนขึ ้นไป, TMB WOW ลอยัลตี ้โปรแกรมในรูปแบบของเกมส์ ทีไ่ ด้ รับรางวัลจากสถาบัน The Asian Banking & Finance
โดยเป็ นลอยัลตี ้โปรแกรมที่เปลี่ยนโลกการท�ำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ ทโฟนให้ ไม่เป็ นเรื่ องที่น่าเบื่ออีกต่อไป ด้ วยการให้ ลูกค้ าสะสมคะแนน
จากการท�ำธุรกรรมต่างๆ ผ่าน TMB TOUCH และน�ำคะแนนมาแลกรับของรางวัลมากมาย, TMB TOUCH – โมบายแอปพลิเคชันของทีเอ็มบี ทีส่ ามารถตอบสนอง
ทุกความต้ องการในการท�ำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้ าได้ ภายในแอปพลิเคชันเดียว, TMB Advisory – บริ การด้ านการลงทุนและการบริ หารจัดการกองทุน
ให้ ลกู ค้ าเข้ าถึงและเลือกรับค�ำปรึ กษากับผู้เชี่ยวชาญผ่านทางหลากหลายช่องทาง ด้ วยกองทุนคุณภาพที่คดั สรรมาอย่างดี ท�ำให้ ลกู ค้ าเข้ าถึงได้ สะดวกขึ ้น
และเพิ่มความมัน่ ใจในการลงทุนยิ่งขึ ้น และยังมีกลุม่ สินค้ าและบริ การจาก ME by TMB – ME Save บัญชีเงินออมดิจิทลั ที่ให้ ดอกเบี ้ยสูง, ME Move บัญชี
ใช้ จา่ ยดิจทิ ลั โอนเงินได้ ฟรี ตลอดทุกครัง้ , และ ME Sure ประกันชีวติ สะสมทรัพย์ ซึง่ ในปี 2561 นี ้ ทางทีเอ็มบีมีความภาคภูมใิ จเป็ นอย่างยิง่ ทีท่ เี อ็มบีมีลกู ค้ า
รายย่อย 2.6 ล้ านคน ที่ยงั คงเป็ นลูกค้ าที่มีคณ
ุ ภาพและท�ำธุรกรรมกับทีเอ็มบีอย่างสม�่ำเสมอ
นอกจากนี ้แล้ ว ทีเอ็มบียงั ได้ เปิ ดตัวธนาคารสาขา Flagship แห่งใหม่ จ�ำนวน 2 สาขา ตังอยู
้ ท่ ตี่ กึ ยูไนเต็ด สีลม และ ไอคอน สยาม ซึง่ เป็ นสาขาทีม่ กี ารติดตังอุ
้ ปกรณ์
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยเพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้ าในการเข้ าใช้ บริ การที่ทีเอ็มบี และยังได้ กลายเป็ นสาขาที่เป็ นต้ นแบบในการพัฒนาสาขาอื่นๆ ต่อไป
อาจจะเรียกได้ วา่ เป็ นสาขาทีผ่ สมผสานการท�ำธนาคารดิจทิ ลั ในรูปแบบใหม่พร้ อมด้ วยการมอบประสบการณ์ครบวงจร ให้ ลกู ค้ าได้ สมั ผัสกับหลากหลายช่องทาง
การติดต่อสือ่ สารและการขายสินค้ าและบริการทีเ่ ชือ่ มโยงกันเป็ นหนึง่ เดียว (Omni-channel) ซึง่ เมือ่ ลูกค้ าเข้ ามาในธนาคารสาขา Flagship แล้ ว ลูกค้ าจะได้ รับ
การต้ อนรับจากพนักงานที่จะน�ำลูกค้ าไปยังจุดเริ่ มต้ นเพื่อค้ นหา Avatar หรื ออัตลักษณ์สว่ นบุคคลของลูกค้ า โดยอ้ างอิงมาจากประวัตขิ องลูกค้ า ความสนใจ
ความต้ องการหรื อวัตถุประสงค์ทางด้ านการเงิน เมื่อลูกค้ าได้ รับ Avatar แล้ ว ลูกค้ าจะได้ รับค�ำแนะน�ำและข้ อเสนอที่ถกู ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ของลูกค้ า
ท่านนันโดยเฉพาะ
้
ซึง่ การเปิ ดตัวธนาคารสาขา Flagship แห่งใหม่ของทีเอ็มบีนนได้
ั ้ ตอกย� ้ำภาพของทีเอ็มบี ทีเ่ ป็ นธนาคารดิจทิ ลั ทีม่ วี สิ ยั ทัศน์และมีความมุง่ มัน่
ทีจ่ ะพัฒนาสินค้ าและบริการทีต่ อบสนองความต้ องการของลูกค้ า ให้ ลกู ค้ าสัมผัสประสบการณ์ตา่ งๆ ผ่านช่องทาง Omni channel ของธนาคาร
แผนงานส�ำหรั บปี 2562
• ด�ำเนินกลยุทธ์ที่ใช้ บญ
ั ชีเงินฝากเป็ นตัวน�ำต่อไป และเพิ่มฐานลูกค้ าในแต่ละกลุม่ เป้าหมายย่อยต่างๆ (sub segment) ด้ วยการน�ำเสนอคุณค่าและ
		 ประสบการณ์ ที่เหนือกว่าธนาคารอื่นและตอบโจทย์ ทุกความต้ องการทางด้ านธนาคารอย่างสมบูรณ์ แบบผ่านกลยุทธ์ “ธนาคารที่ดีที่สุดส�ำหรั บ
		 การท�ำธุรกรรมในทุกๆวัน” (Best daily banking)
• น�ำเสนอสินค้ าและบริ การที่มีคณ
ุ ค่า ถูกที่ถกู เวลา และเหมาะสมกับลูกค้ าแต่ละท่าน เพื่อให้ ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างถูกต้ อง
• จัดเตรี ยมช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายขึ ้นและเชื่อมโยงกันเป็ นหนึ่งเดียว โดยเน้ นที่ช่องทางดิจิทลั เพื่อให้ ลกู ค้ าเข้ าถึงสินค้ าและบริ การ
		 ของธนาคารได้ งา่ ย สะดวก รวดเร็ ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
• เสริ มสร้ างการบริ หารจัดการเพื่อสร้ างประสบการณ์ ที่ดีให้ กบั ลูกค้ าให้ แข็งแกร่ งยิ่งขึ ้น (Customer experience) เพื่อส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีที่สดุ
		 ให้ กบั ลูกค้ า
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> การบริหารความเสี่ยงและ
ปั จจัยความเสี่ยงที่ส�ำคัญ
1. การบริหารความเสี่ยง
1.1 ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
การบริหารความเสีย่ ง เป็ นปั จจัยทีส่ ำ� คัญในการด�ำเนินธุรกิจของทีเอ็มบี เพือ่ ให้ ธนาคารสามารถสร้ างมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผ้ ถู อื หุ้นได้ อย่างเหมาะสมและยัง่ ยืน
และเกิดความสมดุลระหว่างความเสีย่ งและผลตอบแทน โดยยึดหลักการก�ำกับดูแลความเสีย่ งทีเ่ ข้ มงวดตามกฏเกณฑ์ของทางการ ทังนี
้ ้กรอบการบริหารความเสีย่ ง
ของธนาคารประกอบด้ วยโครงสร้ างการจัดการที่เหมาะสมและชัดเจน กระบวนการบริ หารความเสี่ยงที่สอดคล้ องกับกฏเกณฑ์ต่างๆ และสภาพแวดล้ อม
และการสร้ างวัฒนธรรมองค์กรที่ม่งุ เน้ นให้ หน่วยงานธุรกิจตระหนักถึงการบริ หารความเสี่ยง นอกจากนี ้ การวัดความเสี่ยงยังได้ ถกู ผนวกรวมอย่างครบถ้ วน
ในการวางแผนด้ านกลยุทธ์ ซึง่ ทังหมดนี
้
้น�ำไปสูก่ ารก�ำหนดกลยุทย์การบริหารความเสีย่ งต่างๆ ดังนี ้
• ในเรื่ องผลิตภัณฑ์และพอร์ ต ก�ำหนดให้ มีโครงสร้ าง กรอบการพิจารณา การก�ำหนดราคา กระบวนการอนุมตั ิ และการบริ หารที่เหมาะสม
• ในเรื่องกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้ อง ก�ำหนดให้ มกี ารก�ำกับการปฏิบตั งิ านให้ สอดคล้ องกับกฎเกณฑ์ทงภายในและภายนอกธนาคาร
ั้
รวมถึงการติดตามอย่างสม�ำ่ เสมอ
• มีการก�ำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของธนาคาร ให้ มีความโปร่งใสและสอดคล้ องกัน
• ก�ำหนดให้ มีการมอบอ�ำนาจด�ำเนินการที่สอดคล้ องกับภาพรวมกลยุทธ์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
• ก�ำหนดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่โปร่งใสเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ยงแก่บคุ คลที่เกี่ยวข้ องทังภายนอกและภายใน
้
1.2 โครงสร้ างการก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารจัดให้ มโี ครงสร้ างการก�ำกับดูแลทีเ่ สริมสร้ างความแข็งแกร่งในการบริหารความเสีย่ ง ขณะเดียวกันต้ องมัน่ ใจได้ วา่ ได้ มกี ารกระจายอ�ำนาจในการรับความเสีย่ ง
จากคณะกรรมการธนาคารไปยังคณะกรรมการชุดย่อยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอย่างเหมาะสม รวมทังต้
้ องมีการบริ หารจัดการประเด็นความเสี่ยงด้ านต่างๆ
รวมถึงกฎเกณฑ์ของทางการและสภาพแวดล้ อมในการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี เพื
้ อ่ ให้ หน่วยงานก�ำกับการ
ปฏิบตั งิ านธุรกิจธนาคารมีการท�ำงานอย่างเป็ นอิสระ ธนาคารได้ ก�ำหนดให้ มกี ารรายงานแบบคูข่ นาน ทังต่
้ อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
ด้ านความเสีย่ ง

โครงสร้ างการก�ำกับดูแลความเสี่ยงของธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการสินเชื่อ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ยง

คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ด้ านบริ หารความเสี่ยง

คณะนโยบาย
บริ หารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ปรับปรุงคุณภาพสินเชื่อ 1

บริ หารความเสี่ยงสินเชื่อ
เชิงกลยุทธ์

บริ หารนโยบายและควบคุม
ความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ

คณะกรรมการบริ หารคุณภาพ
และติดตามกลุม่ สินเชื่อธุรกิจ

คณะกรรมการ
ปรับปรุงคุณภาพสินเชื่อ 2

พิจารณาสินเชื่อธุรกิจ

พิจารณาสินเชื่อลูกค้ าธุรกิจ
ขนาดเล็กและลูกค้ ารายย่อย

คณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ยงที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการเงิน

พัฒนาสินทรัพย์

ควบคุมผลิตภัณฑ์

ติดตามหนี ้รายย่อย

บริ หารนโยบายและควบคุม
ความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ

คณะกรรมการควบคุม
ธุรกิจการเงิน

บริ หารความเสี่ยง
ด้ านปฏิบตั กิ ารองค์กร

บริ หารความเสี่ยงด้ านตลาด

กฏหมาย

ก�ำกับการปฏิบตั งิ าน*

*รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวสอบด้ วย
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คณะกรรมการ
บริ หารสินทรัพย์และหนี ้สิน

คณะกรรมการธนาคารรับผิดชอบในการบริ หารความเสี่ยงในภาพรวมของธนาคาร และได้ กระจายอ�ำนาจในการทบทวนและก�ำกับดูแลการบริ หารความเสี่ยง
ในเฉพาะด้ านของธนาคาร ให้ กบั คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง รวมถึงให้ อำ� นาจในการอนุมตั ิกลยุทธ์การบริ หารความเสี่ยง นโยบาย กรอบและมาตรฐาน
ในการด�ำเนินงาน ตลอดจนระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ และเพดานความเสีย่ งต่างๆ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานธุรกิจยังคงเป็ นผู้รับผิดชอบอันดับแรกในการบริหาร
ความเสี่ยงพอร์ ตที่หน่วยงานดูแล ธนาคารจัดให้ มีคณะกรรมการชุดย่อย ในการตัดสินใจความเสี่ยงด้ านต่างๆ เฉพาะด้ าน ดังนี ้:
1. คณะนโยบายบริ หารความเสี่ยง: มีหน้ าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงในการก�ำกับดูแลในเรื่ องเกี่ยวกับนโยบาย กรอบการด�ำเนินงาน
มาตรฐานการด�ำเนินงาน เป้าหมายของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ
• คณะกรรมการบริหารคุณภาพและติดตามกลุม่ สินเชือ่ ธุรกิจ: เป็ นการประชุมระหว่างสายงานธุรกิจและสายงานบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ติดตามดูแล ปรึกษาหารือ
และให้ ความคิดเห็นต่อพอร์ ตด้ านสินเชือ่ เพือ่ ให้ มนั่ ใจว่าได้ มกี ารด�ำเนินการในเชิงรุกในการบริหารพอร์ ต ด้ านสินเชือ่ อย่างเหมาะสมและสอดคล้ องกับกลยุทธ์
ทางธุรกิจของธนาคาร
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มิใช่ ด้านการเงิน: มีหน้ าที่บริ หารความเสี่ยงในธนาคารและบริ ษัทย่อยโดยก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายความเสี่ยง
ที่มิใช่ด้านการเงินและก�ำกับดูแลเพื่อให้ แน่ใจว่าจะด�ำเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับ เพื่อเน้ นประสิทธิภาพของ “แนวป้องกัน 3 ชัน”
้ ธนาคาร
จัดตัง้ 3 หน่วยธุรกิจได้ แก่ คณะกรรมการความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงิน ด้ านธุรกิจรายย่อย ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดใหญ่ ขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงินระดับธนาคาร
• คณะกรรมการควบคุมธุรกิจการเงิน: ท�ำหน้ าที่จดั ตังประชุ
้
มด้ านการบริ หารความเสี่ยงด้ านปฎิบตั ิการระหว่างสายงานธุรกิจ หน่วยงานปฏิบตั ิการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเป้าหมายหลักในการควบคุมความเสีย่ งในการด�ำเนินธุรกิจและกระบวนการควบคุมธุรกรรมของตลาดการเงินตันแต่
้ การอนุมตั ิ
และทบทวนผลิตภัณฑ์จนจบกระบวนการด้ านการตลาดการเงินของธนาคาร
3. คณะกรรมการบริ หารสินทรั พย์ และหนีส้ ิน: มีหน้ าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวกับการบริ หารสินทรัพย์และหนี ้สิน
และการบริ หารเงิน
ทัง้ นี ้ สายงานธุรกิจจะเป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการประเมินและบริ หารความเสี่ยงของตนเองภายใต้ กรอบการด�ำเนินงานที่ก�ำหนดสายงานที่เกี่ยวข้ องกับ
การบริหารความเสีย่ ง อยูภ่ ายใต้ การดูแลของประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารด้ านบริหารความเสีย่ ง (ซึง่ เป็ นสมาชิกของคณะประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารและรายงานตรง
ต่อประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร) มีหน้ าทีก่ �ำกับดูแล ส่งเสริมให้ มกี ารพัฒนาและน�ำการบริหารความเสีย่ งด้ านต่างๆ มาใช้ อย่างสอดคล้ องกันทัว่ ทังองค์
้ กร
1.3 กระบวนการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารบริ หารความเสี่ยง ผ่านทางกระบวนการส�ำคัญ 4 ด้ าน ได้ แก่
1) การระบุความเสี่ยง: ธนาคารจ�ำแนกความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึ ้นจากการด�ำเนินงานออกเป็ น 5 ด้ าน คือ ความเสีย่ งด้ านสินเชือ่ ความเสีย่ งด้ านตลาด (ซึง่ รวมถึง
แต่ ไม่จ�ำกัดเพียงความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ ) ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง ความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงิน
และความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์
2) การวัดและประเมินความเสี่ยง: ธนาคารใช้ วิธีการและเครื่ องมือที่แตกต่างกันในการวัดความเสี่ยงแต่ละประเภท โดยใช้ วิธีการวัดความเสี่ยง ทังในเชิ
้
ง
ปริ มาณและเชิงคุณภาพ นอกจากนี ้ ธนาคารได้ จดั ให้ มีการทดสอบภาวะวิกฤติ เพื่อวัดคุณภาพของพอร์ ต และความสามารถของธนาคารในการยืนหยัด
ในภาวะวิกฤติ
3) การติดตามและควบคุมความเสี่ยง: ธนาคารควบคุมความเสี่ยงโดยการก�ำหนด ตัวชี ้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators) รวมถึงเพดานความเสี่ยง
(Ri sk Limits) ทังในระดั
้
บธนาคารโดยรวม ระดับพอร์ ต ระดับผลิตภัณฑ์ และระดับอื่นๆ ตามความเหมาะสม นอกจากนี ้ ธนาคารยังจัดให้ มีระบบ
การเตือนภัยล่วงหน้ า (Early Warning System) ส�ำหรับความเสีย่ งด้ านสินเชือ่ เพือ่ เป็ นหนึง่ ในเครื่องมือทีช่ ว่ ยตรวจหาลูกค้ าทีม่ แี นวโน้ มว่าอาจมีผลประกอบการ
หรื อคุณภาพที่เสื่อมถอย
4) การรายงานความเสี่ยง: ธนาคารมีการรายงานสถานะของความเสี่ยงด้ านต่างๆ ตลอดจนการด�ำเนินการต่างๆ ทังที
้ ่ได้ ด�ำเนินการไปแล้ ว และก�ำลังจะ
ด�ำเ นินการไปยังผู้เกี่ยวข้ อง คณะกรรมการต่างๆ และผู้บริ หารระดับสูงอย่างสม�่ ำเสมอ รายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงดังกล่าว มีทงในระดั
ั้
บผลิตภัณฑ์
ระดับพอร์ ทโฟลิโอ ระดับหน่วยงาน และระดับธนาคารโดยรวม
แนวป้องกัน 3 ระดับ
ธนาคารมีการลงทุนในการพัฒนาและเสริ มสร้ างวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องให้ พนักงานในองค์กรตระหนักถึงการบริ หารความเสี่ยง โดยที่ผ้ บู ริ หารและพนักงาน
ในสายงานธุรกิจ (แนวป้องกันระดับที่ 1) เป็ นผู้ประเมินและรายงานความเสี่ยง พร้ อมทังด�
้ ำเนินการเพื่อปรับลดความเสี่ยงนัน้ การลงทุนดังกล่าวเป็ นการลงทุน
ทังในเรื
้ ่ องของการฝึ กฝนอบรม การพัฒนาเครื่ องมือ กระบวนการและนโยบายที่ส�ำคัญ ส่วนสายงานบริ หารความเสี่ยง (แนวป้องกันระดับที่ 2) ซึง่ อยูภ่ ายใต้
การดู แลของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านบริ หารความเสี่ยง รับผิดชอบในการก�ำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และกรอบการบริ หารความเสี่ยงที่เหมาะสม ติดตาม
และดู แลการท�ำงานของสายงานธุรกิจ รวมถึงกระตุ้นให้ มีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนอย่างสมเหตุผล ส่วนผู้รับผิดชอบระดับที่ 3 คือสายงาน
ตรวจสอบ ท�ำหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระในการตรวจสอบการท�ำงานเพื่อให้ มนั่ ใจว่าธนาคารมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และให้ การเสนอแนะ เพื่อให้ มี
การพัฒนาปรับปรุงระเบียบและกรอบงานการควบคุมความเสี่ยง
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2. ปั จจัยความเสี่ยงหลัก
ปั จจัยความเสีย่ งหลัก ได้ แก่ ปั จจัยเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึ ้นจากการด�ำเนินธุรกิจซึง่ ธนาคารได้ จ�ำแนกไว้ 5 ด้ าน ดังนี ้
2.1 ความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ
ความเสีย่ งด้ านสินเชื่อ คือความเสีย่ งที่อาจก่อให้ เกิดความสูญเสียต่อธนาคาร อันเป็ นผลมาจากผู้ก้ ู และ/หรื อคูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถปฏิบตั ติ ามพันธะทางการเงิน
หรื อเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงไว้ ความเสีย่ งด้ านเครดิตส่วนใหญ่เกิดจากธุรกรรมการให้ สนิ เชื่อและรายการภาระผูกพันนอกงบดุล เช่น การค�ำ้ ประกันการกู้ยืมเงิน
และตราสารอนุพนั ธ์ เป็ นต้ น
ธนาคารมีเป้าหมายในการบริ หารความเสีย่ งด้ านสินเชื่อเพื่อสร้ างผลตอบแทนให้ เหมาะสมกับความเสีย่ ง โดยการควบคุมความเสีย่ งด้ านสินเชื่อให้ อยูใ่ นระดับ
ที่ธนาคารยอมรับได้ และสร้ างความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจอย่างยัง่ ยืน โดยให้ การบริหารความเสีย่ งเป็ นส่วนหนึง่ ของการด�ำเนินธุรกิจและการวางแผน
กลยุทธ์ขององค์กร ธนาคารให้ ความส�ำคัญและมุง่ มัน่ ในการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริ หารความเสีย่ งด้ านสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนา
บุคลากร การก�ำกับดูแลด้ านการบริหารความเสีย่ ง กระบวนการ เครื่องมือและระบบวัดระดับความเสีย่ ง รวมถึงการพัฒนาแนวทางบริหารความเสีย่ งในรูปของ
ทุนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic capital) การปรับปรุงกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Assessment & Origination) และเครื่ องมือในการวัดระดับ
ความเสีย่ ง เช่น Risk Rating Model, Application Scorecard,Behavior Scorecard, Collection Scorecard จัดท�ำและปรับปรุงนโยบาย กระบวนการ รวมถึง
แนวทางในการวัด และบริหารความเสีย่ งด้ านสินเชื่อ นอกจากนี ้ ธนาคารยังคงมุง่ มัน่ ในการสร้ างวัฒนธรรมการบริหารความเสีย่ งด้ านสินเชื่อทีแ่ ข็งแกร่งภายใน
ธนาคาร ผ่านการรู้จกั และเข้ าใจลูกค้ าของธนาคารอย่างรอบด้ าน พนักงานของธนาคารผ่านการอบรมอย่างเข้ มข้ น เป็ นไปตามหลักการป้องกัน 3 ล�ำดับในการบริหาร
ความเสีย่ งด้ านสินเชื่อ ( 3 lines of defense credit risk management framework) ซึง่ ช่วยในการลดความเสีย่ งดังกล่าว ดังนี ้:• ผู้บริ หารและพนักงานในสายงานธุรกิจ เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการควบคุมความเสี่ยงด้ านสินเชื่อที่เกิดขึ ้นภายในสายงาน (1st line of defense)
• สายงานบริ หารความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ (2nd line of defense) ร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมการบริ หารความเสี่ยงของ the 1st line of defense ทังนี
้ ้
หน่วยงานบริ หารความเสี่ยง มีความเป็ นอิสระจากผู้บริ หารและพนักงานที่ให้ สนิ เชื่อ
• สายงานตรวจสอบ เป็ น the 3rd line of defense มีหน้ าที่ให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระต่อการออกแบบและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
ในการบริ หารความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ
2.1.1 ปั จจัยเสี่ยงด้ านเครดิต
คุณภาพสินเชื่อ
ธนาคารยังคงให้ ความส�ำคัญต่อการปรับปรุงคุณภาพสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง สินเชื่อด้ อยคุณภาพ (NPL) เกิดขึ ้นเมื่อลูกหนี ้ไม่สามารถช�ำระหนี ้ได้ ตามข้ อตกลง
ซึง่ อาจส่งผลต่อดอกเบี ้ยรับของธนาคาร ในบางกรณีเมือ่ ไม่สามารถช�ำระเงินต้ นไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท�ำก�ำไรและ
ความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร
ธนาคารบริหารคุณภาพของพอร์ ตสินเชื่อโดยติดตามและทบทวนสถานะของลูกหนี ้และหรื อคูส่ ญ
ั ญาอย่างสม�่ำเสมอ ทังในระดั
้
บรายลูกค้ าและระดับ portfolio
ในส่วนของหลักการป้องกัน 3 ล�ำดับในการบริหารความเสีย่ งด้ านเครดิต (3 lines of defense credit risk management): เจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารความสัมพันธ์ลกู ค้ า
(Relationship Managers) ติดตามดูแลลูกค้ าธุรกิจรายใหญ่เป็ นรายลูกค้ าและฝ่ ายข้ อมูลบริหารความเสีย่ งและระบบการตัดสินใจด้ านเครดิต สนับสนุนข้ อมูล
ในระดับ Portfolio ในส่วนของสินเชื่อรายย่อย ธนาคารมีการติดตามดูแลลูกค้ าในรูปแบบ Portfolio Management ธนาคารให้ ความส�ำคัญต่อหนี ้ที่มีปัญหา
โดยก�ำหนดให้ มีการทบทวนและรายงานสถานะของลูกหนี ้ด้ อยคุณภาพบ่อยครัง้ ยิง่ ขึ ้น จัดให้ มีระบบ Early Warning System,Qualitative Risk Score, และ
Behaviour Risk Level เพื่อติดตามลูกหนี ้ซึง่ ยังเป็ นหนี ้ที่มีคณ
ุ ภาพดีแต่อาจได้ รับผลกระทบในทางลบจากปั จจัยต่างๆ ซึง่ อาจส่งผลต่อคุณภาพหนี ้ ธนาคาร
มีทีมงานปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้ และคณะกรรมการแก้ ไขหนี ้ด้ อยคุณภาพซึง่ จะให้ คำ� แนะน�ำเกี่ยวกับเงื่อนไขในการปรับโครงสร้ างหนี ้ ธนาคารตังส�
้ ำรองเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญอย่างเพียงพอส�ำหรับความเสียหายทีค่ าดว่าจะเกิดขึ ้นตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี ยั้ งได้ ตงส�
ั ้ ำรองส่วนเกินเพือ่ รองรับ
ส่วนสูญเสียที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตกับหนี ้คุณภาพดี (Loss incurred but not yet recognized) โดยค�ำนวณจากความน่าจะเป็ นที่ลกู หนี ้ที่จะผิดนัดช�ำระหนี ้
(Probability of Default) ของลูกหนี ้ในแต่ละระดับความเสีย่ ง ยอดหนี ้เมือ่ ลูกหนี ้ผิดนัดช�ำระหนี ้ (Exposure at Default) ตามประเภทของสินเชือ่ และความเสียหาย
เมือ่ ลูกหนี ้ผิดนัดช�ำระหนี ้ (Loss Given Default) ตามประเภทหลักประกัน
ความเสีย่ งสูงสุดที่ธนาคารรับได้ (RAS) ถูกก�ำหนดไว้ ในรูปแบบประเภทและระดับความเสีย่ งที่ทางธนาคารยอมรับเพื่อที่จะสามารถด�ำเนินงานตามเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ RAS ได้ ถกู ก�ำหนดไว้ เพือ่ ให้ ธนาคารมัน่ ใจว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดขึ ้นจริงยังคงอยูใ่ นกรอบเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และหากความเสีย่ งนี ้อยูเ่ กินกรอบทีก่ �ำหนด
ธนาคารจะปฏิบตั กิ ารแก้ ไขให้ ทนั ท่วงที ทังนี
้ ้RAS ถูกตังบนพื
้
้นฐานของแผนการด้ านการเงินของทางธนาคาร โดยที่ RAS ประกอบไปด้ วยกลุม่ การวัดเชิงปริมาณ
ซึง่ ใช้ วดั และรายงานให้ กบั ทางคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและคณะกรรมการผู้บริหารทุกเดือน อีกทัง้ RAS จะถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริหารคุณภาพ
และติดตามกลุม่ สินเชื่อธุรกิจทุกเดือนเพือ่ ทีจ่ ะมัน่ ใจว่ามีการแก้ ไขปั ญหาทีท่ นั ท่วงที
การเสื่อมค่ าของมูลค่ าหลักประกัน
เนื่องจากหลักประกันของสินเชื่อส่วนใหญ่ของธนาคารเป็ นอสังหาริ มทรัพย์และทรัพย์สนิ อื่น ซึง่ มูลค่าของหลักประกันดังกล่าวอาจได้ รับผลกระทบจากสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ ตัวอย่างเช่น การตกต�่ำของภาคอสังหาริ มทรัพย์อาจส่งผลให้ ยอดหนี ้เงินต้ นส่วนที่ค� ้ำประกันโดยอสังหาริ มทรัพย์นนมี
ั ้ มลู ค่าเกินกว่า
อัตราส่วนสินเชื่อต่อหลักประกันที่อนุมตั ไิ ว้ เดิม อีกทังการลดลงของมู
้
ลค่าหลักประกันอาจมีผลท�ำให้ ธนาคารต้ องตังส�
้ ำรองเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ ้น ธนาคาร
บริ หารการเสื่อมค่าของมูลค่าหลักประกันโดยจัดท�ำนโยบายและวิธีปฏิบตั ิเพื่อก�ำหนดแนวทางและมาตรฐานในการประเมินราคาหลักประกันตามหลักเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยความถี่ในการประเมินราคาหลักประกันขึ ้นกับระดับความเสี่ยงของสินเชื่อ
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การกระจุกตัวของสินเชื่อ
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเป็ นปั จจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญอย่างหนึง่ ในการบริ หารความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ ธนาคารบริ หารและติดตามดูแลการกระจุกตัว
ของสินเชื่อในแต่ละภาคธุรกิจ ประเทศคู่สญ
ั ญา และลูกหนีร้ ายใหญ่ โดยธนาคารได้ ก�ำหนดเพดานความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้ ทงั ้ ในรายภาคธุรกิจ
ในแต่ละประเทศคูส่ ญ
ั ญา และรายกลุม่ ลูกค้ า เพื่อบริ หารความเสี่ยงด้ านสินเชื่อที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตให้ มีการกระจายตัวอย่างเหมาะสม
นอกจากนี ้ธนาคารยังมีการก�ำหนดเพดานความเสีย่ งด้ านสินเชื่อส�ำหรับลูกหนี ้รายใหญ่รวมผู้เกี่ยวข้ อง ตามระดับความเสีย่ งไว้ ด้วย ทังนี
้ ้การบริ หารความเสีย่ ง
จากการกระจุกตัวของสินเชื่อยังคงเป็ นปั จจัยหลักในการบริ หารความเสี่ยงด้ านสินเชื่อของธนาคาร
2.1.2 นโยบายที่เกี่ยวข้ องกับการให้ สินเชื่อ
นโยบายการจัดชัน้ สินทรั พย์ และการกันเงินส�ำรองเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ธนาคารได้ จดั ชันสิ
้ นทรัพย์และกันส�ำรองตามแนวทางการปฏิบตั ขิ องธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง สินทรัพย์ทไี่ ม่มรี าคาหรือเรียกคืนไม่ได้ และสินทรัพย์ทสี่ งสัยว่า
จะไม่มรี าคาหรือเรียกคืนไม่ได้ ของธนาคารพาณิชย์ ซึง่ รวมถึงการจัดชันหนี
้ ้เชิงคุณภาพ โดยมีแนวปฏิบตั ใิ นการจัดชันหนี
้ ้สินเชื่อเชิงพาณิชย์ (Commercial Loan)
เป็ นรายลูกหนี ้ ส่วนหนี ้สินเชื่ออุปโภคบริ โภค หรื อลูกหนี ้รายย่อย (Retail Loan) จะท�ำการจัดชันเป็
้ นรายบัญชีตามระยะเวลาค้ างช�ำระแต่หากลูกหนี ้รายใด
ใช้ สินเชื่อทัง้ 2 ประเภท จะท�ำการจัดชันเป็
้ นรายลูกหนี ้ตามแหล่งที่มาของรายได้ หลักของลูกหนี ้รายนัน้ เพื่อให้ สะท้ อนถึงคุณภาพของสินทรัพย์ที่แท้ จริ ง
และกันส�ำรองค่าเผื่อหนี ้สูญได้ อย่างพอเพียง
นอกเหนือจากการกันส�ำรองตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าวข้ างต้ น ธนาคารได้ มกี ารกันส�ำรองเป็ นกลุม่ ลูกหนี ้(Collective Approach) เพิม่ เติม
ส�ำหรับลูกหนี ้ทีจ่ ดั ชันปกติ
้
และจัดชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ โดยพิจารณากันเงินส�ำรองกลุม่ ลูกหนี ้ดังกล่าวตามระดับความเสีย่ งแต่ละระดับตามนโยบายของธนาคาร
นโยบายการกันส�ำรองส�ำหรั บรายการนอกงบดุล
ธนาคารมีการประมาณการหนี ้สินจากรายการภาระนอกงบดุลทุกไตรมาส ซึง่ เป็ นการกันส�ำรองตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่ องหลักเกณฑ์การจัดชัน้
และการกันเงินส�ำรองของสถาบันการเงิน ในการกันเงินส�ำรองภาระผูกพันนอกงบดุล ดังต่อไปนี ้
1. รายการกันส�ำรองภาระนอกงบดุลที่มีความเสี่ยงด้ านเครดิตในระดับสูง ซึง่ ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดค่าแปลงสภาพ (Credit Conversion Factor)
ในการค�ำนวณเงินกองทุนที่ต้องด�ำรงเท่ากับ 1.0 รวมถึงหนังสือค� ้ำประกันสินเชื่อ
1.1 กรณีเป็ นรายการนอกงบดุลของลูกหนี ้ที่ถกู จัดชันเป็
้ นสินทรัพย์จดั ชันต�
้ ่ำกว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ และสูญ ตามหลักเกณฑ์การจัดชันสิ
้ นทรัพย์
			 ที่ก�ำหนดไว้ ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกันเงินส�ำรองในอัตราเดียวกันกับอัตราการกันเงินส�ำรองของลูกหนี ้รายเดียวกันที่ปรากฏในงบดุล
1.2 กรณีเป็ นรายการนอกงบดุลทีไ่ ม่เป็ นลูกหนี ้ทีถ่ กู จัดชันเป็
้ นสินทรัพย์จดั ชันต�
้ ำ่ กว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ และสูญ ธนาคารพิจารณากันเงินส�ำรอง
			 ภาระผูกพันจากยอดประมาณการความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึ ้น โดยการกันส�ำรองเป็ นกลุม่ ลูกหนี (Collective
้
Approach) เพิม่ เติมของภาระผูกพันดังกล่าว
2. กรณีเป็ นรายการนอกงบดุลทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดค่าแปลงสภาพน้ อยกว่า 1.0 และเป็ นลูกหนี ้ทีจ่ ดั ชันปกติ
้
และจัดชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ ธนาคาร
ได้ มีการกันส�ำรองภาระผูกพันเป็ นกลุม่ ลูกหนี ้ (Collective Approach) เพิ่มเติมของภาระผูกพันเช่นเดียวกัน
3. ธนาคารได้ ประมาณการหนี ้สินอื่นๆ นอกเหนือจากข้ อ 1 และข้ อ 2 ส�ำหรับหนี ้สินที่มีภาระผูกพันและมีความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างแน่นอนที่ธนาคารจะต้ อง
สูญเสียตามภาระผูกพันดังกล่าว
นโยบายการบริหารสินเชื่อมีปัญหา
ธนาคารตระหนักถึงการบริหารสินเชื่อทีม่ ีแนวโน้ มจะมีปัญหา (Potential Non-Performing Loan) และสินเชื่อมีปัญหา (Non-Performing Loan) เป็ นเรื่ องทีม่ ี
ผลส�ำคัญต่อผลประกอบการของธนาคาร จึงได้ จดั ท�ำนโยบายการบริหารสินเชือ่ ทีม่ แี นวโน้ มจะมีปัญหาและสินเชือ่ มีปัญหาโดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ เป็ นการลดจ�ำนวน
ของสินเชื่อมีปัญหาทีจ่ ะเพิม่ ขึ ้น โดยใช้ หลักการการเข้ าไปด�ำเนินการแก้ ไขปั ญหาก่อนเกิดและการแก้ ไขปั ญหาทีร่ วดเร็วและติดตามดูแลอย่างมีประสิทธิภาพบน
มาตรฐานเดียวกัน เพือ่ ท�ำให้ สนิ เชือ่ มีปัญหากลับมาเป็ นสินเชือ่ ปกติ
ธนาคารจัดตังที
้ มเพือ่ สนับสนุนการแก้ ไขสินเชื่อทีม่ แี นวโน้ มจะมีปัญหาขึ ้นมา (ใน 2nd line of defense) ประกอบด้ วย ทีมพัฒนากลัน่ กรองคุณภาพหนี ้ (NPL
Prevention Team) ภายใต้ พฒ
ั นาสินทรัพย์ ดูแลลูกหนี ้ทีค่ าดว่าจะเริ่มผิดนัดช�ำระหนี ้ หรือแสดงสัญญาณเตือนเริ่มแรก (Early Warning Signal) หรือเคยเกิด
ภาวะทีม่ คี วามเสีย่ งเป็ นสินเชือ่ ด้ อยคุณภาพ (NPL) โดยเฉพาะลูกหนี ้กลุม่ ทีถ่ กู จัดชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ (Special Mention) เพือ่ ความรวดเร็วในการติดตามควบคุม
ด�ำเนินการป้องกัน ผู้ดแู ลบัญชีลกู ค้ า (Relationship Manager) จะประสานงานกับทีมพัฒนากลัน่ กรองคุณภาพหนี ร่้ วมเจรจากับลูกหนี เพื
้ อ่ ให้ ตระหนักถึงปั ญหา
และอุปสรรคต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึ ้น รวมถึงตรวจสอบหาสาเหตุและระดับของปั ญหา และก�ำหนดแนวทางการแก้ ไขในเบื ้องต้ น โดยใช้ มาตรการต่างๆ ทีเ่ หมาะสมแล้ ว
แต่ปัญหาของลูกหนี อาทิ
้ เช่น ในกรณีขาดสภาพคล่องระยะสันส�
้ ำหรับลูกหนี ้ทีย่ งั สามารถด�ำเนินกิจการต่อไปได้ อาจพิจารณาขยายระยะเวลาการช�ำระหนี ปรั
้ บปรุง
วงเงินฯลฯ ในกรณีประสบปั ญหาระยะยาวและซับซ้ อนส�ำหรับลูกหนี ้ทีย่ งั สามารถด�ำเนินกิจการต่อไปได้ ธนาคารอาจพิจารณาปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้ตามศักยภาพ
และความสามารถในการช�ำระหนี ้ เป็ นต้ น (1)
(1) ธุรกิจขนาดเล็ก
• ก่อนเดือนพฤษภาคม 2560 การบริหารพอร์ตนันแบ่
้ งตามการจัดชันของลู
้
กหนี โดยมี
้ ผ้ ดู แู ลบัญชีลกู ค้ าเป็ นผู้ดแู ลลูกหนี ้พอร์ต Current และทีมพัฒนากลัน่ กรองคุณภาพหนี (NPL
้ Prevention Team)
เป็ นผู้ดแู ลลูกหนี ้พอร์ ต DPD
• บริหารคุณภาพและติดตามกลุม่ สินเชือ่ ธุรกิจขนาดเล็ก ถูกจัดตังขึ
้ ้นในเดือนพฤษภาคม 2560 (ประกอบด้ วยการดูแลติดตามสินเชือ่ ในส่วนของลูกค้ ากลุม่ Current (จากเดิมคือผู้ดแู ลบัญชีลกู ค้ า)
และ ลูกค้ ากลุม่ DPD (ทีมพัฒนากลัน่ กรองคุณภาพหนี ้) เข้ าด้ วยกัน) โดยมีวตั ถุประสงค์หลักคือการปรับปรุงคุณภาพของพอร์ ตสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กให้ เป็ นพอร์ ตคุณภาพดี
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบตั ิของธนาคาร ทีมเอกสารสัญญาและระเบียบปฎิบตั ิ (Documentation) และทีมกฎหมาย (Legal Strategy)
จะประสานงานกับทีมพัฒนากลัน่ กรองคุณภาพหนี ้ เพื่อจัดท�ำเอกสารหรื อวิธีปฏิบตั งิ านเป็ นพื ้นฐานส�ำหรับการประเมินนันๆ
้ ให้ เป็ นไปได้ อย่างถูกต้ อง
เพือ่ ติดตามผลการด�ำเนินงาน ทีมติดตามการช�ำระหนี ้(Monitoring) จะเข้ ามาดูแล ติดตามการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขในมาตรการต่างๆ อย่างใกล้ ชดิ โดยประสานงาน
กับทีมพัฒนากลัน่ กรองคุณภาพหนี ้ จนกว่าความเสี่ยงของลูกหนี ้จะกลับสูส่ ภาวะปกติและจัดชันเป็
้ นหนี ้ปกติ
ส�ำหรับลูกหนี ้มีปัญหา (NPL) เพือ่ เป็ นการรับประกันว่าแผนการปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้จะเป็ นไปตามนโยบายของธนาคารและเกณฑ์ทางกฎหมาย ทีมพัฒนาสินทรัพย์
จะประสานงานกับทีมกฎหมาย เพือ่ พิจารณาหากลยุทธ์ทเี่ หมาะสม ก่อนเจรจากับลูกหนี ทั้ งนี
้ ธนาคารอาจพิ
้
จารณาตัดสินใจขาย NPL ทีไ่ ม่มศี กั ยภาพในการด�ำเนิน
ธุรกิจต่อไปและไม่สามารถตกลงทีจ่ ะท�ำแผนปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้ ไม่วา่ จะเป็ นลูกหนี ้รายกลุม่ หรือรายบัญชี เพือ่ ให้ การลด NPL เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ความเสี่ยงด้ านตลาด
ความเสี่ยงด้ านตลาด หมายถึง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในราคาของปั จจัยเสี่ยงด้ านตลาด ซึง่ ปั จจัยหลักประกอบด้ วย ความเสี่ยง
จากอัตราดอกเบี ้ย ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากราคาตราสารทุน และราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
ในการบริ หารความเสี่ยง ธนาคารได้ จดั ให้ มีนโยบายการบริ หารความเสี่ยงด้ านตลาดในด้ านต่างๆ เพื่อใช้ เป็ นมาตรฐานและแนวทางส�ำหรับการบริ หาร
ความเสี่ยงด้ านตลาด หน่วยงานธุรกิจมีหน้ าที่รับผิดชอบในการบริ หารความเสี่ยงด้ านตลาดภายใต้ มาตรฐานที่ได้ ก�ำหนดในนโยบายดังกล่าว ในขณะที่บริ หาร
ความเสี่ยงด้ านตลาดเป็ นหน่วยงานอิสระท�ำหน้ าที่ดแู ลความเสี่ยงด้ านตลาดโดยรวมของธนาคาร
ธนาคารควบคุมความเสี่ยงด้ านตลาด โดยก�ำหนดความเสี่ยงสูงสุดที่รับได้ ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร โดยสรุปความเสี่ยงด้ านตลาดที่ส�ำคัญมี
ดังนี ้
2.2.1 ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk) หมายถึง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นต่อรายได้ และ/หรื อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคาร จาก
การเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ซึง่ อาจเกิดจากฐานะทังในงบดุ
้
ลและนอกงบดุลทีอ่ ยูใ่ นบัญชีเพือ่ การค้ าและ/หรือบัญชีเพือ่ การธนาคาร
ทังนี
้ ้ ความเสียหายดังกล่าวอาจมีสาเหตุจากมูลค่าที่ลดลงเนื่องจากการแปลงมูลค่าเงินตราต่างประเทศของฐานะที่ถืออยู่ รวมทังการขาดทุ
้
นจากธุรกรรม
การค้ าเงินตราต่างประเทศหรื อการแปลงมูลค่าจากเงินสกุลหนึง่ เป็ นเงินอีกสกุลหนึง่
ธุรกิจตลาดเงินเป็ นผู้รับผิดชอบในการบริ หารฐานะเงินตราต่างประเทศในบัญชีเพื่อการค้ าของธนาคาร บริ หารความเสี่ยงด้ านตลาดเป็ นผู้ก� ำหนดกรอบงาน
ส�ำหรับมาตรการในการบริ หารความเสี่ยงด้ านตลาด ซึง่ ก�ำหนดขึ ้นเพื่อควบคุมระดับความเสี่ยงอันเกิดจากผลกระทบด้ านลบจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
ตลาดมิให้ เกินกว่าที่ควรจะเป็ น ซึง่ อาจส่งผลต่อมูลค่าหรื อผลตอบแทนของบัญชีเพื่อการค้ าที่เกี่ยวกับสกุลเงินต่างประเทศของธนาคาร โดยมีการก�ำหนดเพดาน
ความเสี่ยงในเรื่ องดังต่อไปนี ้
1. Delta – หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสัญญาใช้ สทิ ธิ (Option) ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของสินทรัพย์อ้างอิง
2. Gamma – หมายถึง อัตราการเปลีย่ นแปลงของ Delta ต่อการเปลีย่ นแปลงของราคาของสินทรัพย์อ้างอิง
3. Vega - หมายถึง อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่าของสัญญาใช้ สทิ ธิ (Option) ต่อการเปลีย่ นแปลงของค่าความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิง
ภายใต้ เพดานความเสีย่ งดังกล่าว ธุรกิจตลาดเงินจะรับผิดชอบการบริหารพอร์ ตโฟลิโอ เพือ่ ให้ ได้ ผลตอบแทนทีด่ ที สี่ ดุ จากการลงทุน โดยบริหารความเสีย่ งด้ าน
ตลาดจะเป็ นดูแลเรื่องก�ำหนดเพดานความเสีย่ ง
2.2.2 ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ และมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคาร การบริ หารความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ยได้ ด�ำเนินการ
ตามกรอบนโยบายที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ซึง่ ธนาคารมีการก�ำหนดและควบคุมขอบเขตของความเสี่ยงอัตราดอกเบี ้ยในด้ านต่างๆ
เช่น ขอบเขตความเสี่ยงของรายได้ และขอบเขตความเสี่ยงของมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยคณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนี ้สิน (Asset & Liability Management Committee: ALCO) ได้ รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการธนาคารให้ เป็ นผู้ควบคุมดูแลการบริ หารความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ยให้ อยูภ่ ายในโครงสร้ าง
และขอบเขตเพดานความเสี่ยงที่ก�ำหนด
ธนาคารมีแนวทางในการบริ หารความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ย เพื่อรองรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ย เช่น การปรับสมดุลระหว่างสินทรัพย์
และหนี ้สิน หรือการก�ำหนดระดับความแตกต่าง (Mismatch) ของระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี ้ยของสินทรัพย์และหนี ้สินทีเ่ หมาะสม โดยพิจารณาปั จจัยต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ องทังภายในและภายนอกของธนาคาร
้
รวมทังการคาดการณ์
้
แนวโน้ มอัตราดอกเบี ้ยจากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจของธนาคาร
2.3 ความเสี่ยงสภาพคล่ อง
ความเสีย่ งสภาพคล่อง คือ ความเสีย่ งที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันได้ เมื่อครบก�ำหนด เนื่องจากธนาคารไม่สามารถเปลีย่ นสินทรัพย์เป็ นเงินสด
ได้ ทนั หรื อไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้ เพียงพอส�ำหรับการด�ำเนินงาน จนท�ำให้ เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนี ้สิน
(Asset & Liability Management Committee: ALCO) มีหน้ าที่ก�ำกับดูแลการบริ หารสภาพคล่อง เพื่อให้ ธนาคารมีสภาพคล่องเพียงพอในการด�ำเนินธุรกิจ
ทังสกุ
้ ลเงินบาทและเงินตราต่างประเทศในภาวะปกติและภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ ้นได้ และสามารถด�ำรงระดับสภาพคล่องสูงกว่าขันต�
้ ่ำตามเกณฑ์ที่ธนาคาร
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แห่งประเทศไทยก�ำหนด ซึง่ ต้ องอยูภ่ ายในกรอบความเสีย่ งทีไ่ ด้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารก�ำหนดให้ มีการทบทวนนโยบาย แผนและกลยุทธ์ในการบริ หารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องทังในภาวะปกติ
้
และภาวะวิกฤติอย่างสม�่ำเสมอ อย่างน้ อย
ปี ละ 1 ครัง้ หรื ออาจมีการทบทวนเป็ นกรณีพิเศษหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั ส�ำคัญอันอาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อการบริ หารสภาพคล่องตามนโยบาย
หรื อแผนงานดังกล่าว เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายหลักของธนาคาร โครงสร้ างขององค์กร กฎเกณฑ์ของทางการและสภาวะตลาดที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
ทังนี
้ ้ ธนาคารและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร แต่ละบริ ษัทจะบริ หารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องแยกจากกัน
บริหารเงิน (Balance Sheet Management) เป็ นผู้รับผิดชอบในการบริหารสภาพคล่องในระดับภาพรวม โดยมีธรุ กิจตลาดเงิน (Capital Markets) เป็ นผู้รับผิดชอบ
ในการบริ หารสภาพคล่องรายวัน นอกจากนี ้บริ หารเงินยังท�ำหน้ าที่วดั ความเสีย่ งด้ านสภาพคล่อง และรายงานการบริ หารสภาพคล่องต่อคณะกรรมการบริ หาร
สินทรัพย์และหนี ้สิน ส่วนบริ หารความเสี่ยงด้ านตลาด (Market Risk Management) ท�ำหน้ าที่ ระบุ ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง
ในการบริ หารสภาพคล่อง ธนาคารมีการติดตามดูแลแหล่งเงินทุนและความสามารถในการเข้ าถึงตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง รวมทังให้
้ ความส�ำคัญในการถือครอง
สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ซึง่ สามารถเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ เร็ วหรื อสามารถใช้ เป็ นหลักประกันในการระดมเงินทุนได้
เมื่อพิจารณาแหล่งเงินทุนของธนาคาร โดยส่วนใหญ่แหล่งเงินทุนที่สำ� คัญของธนาคารมาจากเงินฝาก โดยธนาคารมีกลยุทธ์ในการจัดหาเงินทุนจากเงินฝาก
อย่างต่อเนื่ องเพื่อเสริ มสร้ างฐานะทางการเงินให้ แข็งแกร่ งและมีผลประกอบการที่น่าพอใจอันจะช่วยเสริ มสร้ างความมั่นใจให้ แก่ลูกค้ าและผู้ฝากเงิน
ธนาคารให้ ความส�ำคัญในการบริ หารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง โดยรักษาระดับสินทรัพย์สภาพคล่อง และติดตามระดับความเสี่ยงเป็ นรายวัน และรายเดือน
รวมทังก�
้ ำหนดขอบเขตส�ำหรับตัวบ่งชี ้ระดับความเสี่ยง (Risk Indicators Limit) และการด�ำเนินการต่างๆ เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
นอกจากนี ้ ธนาคารได้ จดั ท�ำแผนรองรับเหตุฉกุ เฉินด้ านสภาพคล่อง เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิภายใต้ สถานการณ์วิกฤติที่อาจเกิดขึ ้น ซึ่งมีการระบุ
ถึงบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง แผนการจัดหาเงินทุน แผนการสื่อสารและติดต่อกับลูกค้ า เป็ นต้ น
2.4 ความเสี่ยงที่มใิ ช่ ด้านการเงิน
ความเสีย่ งทีม่ ใิ ช่ด้านการเงิน (Non-Financial Risk) หมายถึง ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดความเสียหายทังที
้ เ่ ป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน อันเป็ นผลมาจากความไม่เพียงพอ
หรือความบกพร่องของกระบวนการปรับปรุงภายใน บุคลากร ระบบงานของธนาคาร หรือจากเหตุการณ์ภายนอกธนาคารทังหมด
้
รวมถึงความเสีย่ งด้ านกฎหมาย
แต่ไม่รวมความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk) และความเสี่ยงด้ านชื่อเสียง (Reputational Risk) ธนาคารใช้ วิธี Basic Indicator Approach (BIA)
โดยใช้ รายได้ จากการด�ำเนินงาน (Gross Income) เป็ นค่าตัวแทนในการค�ำนวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ตามน� ้ำหนักความเสี่ยงด้ านปฏิบตั กิ าร (RWA)
การบริ หารความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงินของธนาคารด�ำเนินการโดยผ่านโครงสร้ างการก�ำกับดูแลซึ่งมีคณะกรรมการธนาคารเป็ นผู้รับผิดชอบระดับสูงสุด
ในการบริหารความเสีย่ งของทังองค์
้ กร คณะกรรมการธนาคารได้ มอบอ�ำนาจให้ กบั คณะกรรมการด้ านความเสีย่ งที่มใิ ช่ด้านการเงิน (Bank Non-Financial Risk
Committee - BNFRC) ซึ่งมีประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นประธานคณะกรรมการ ท�ำหน้ าที่บริ หารจัดการความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงิน ของธนาคาร
และบริ ษัทในเครื อ โดยด�ำเนินการก�ำหนดกลยุทธ์ให้ มนั่ ใจว่ามีการจัดการนโยบายและก�ำกับดูแลด้ วยกับความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและครอบคลุมครบถ้ วน
ธนาคารมีหลักการ “แนวป้องกัน 3 ระดับ” (3 lines of defense risk governance model) ที่สอดคล้ องกับแนวทาง COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of The Treadway Commission) ธนาคารได้ จดั ให้ มีคณะกรรมการด้ านความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงิน (Non-Financial Risk Committee)
อีก 3 คณะในระดับสายงานธุรกิจ ประกอบด้ วย ธุรกิจรายย่อย ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดใหญ่ โดยมีประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารความเสีย่ งด้ านปฏิบตั กิ ารธุรกิจ
(CRBO) ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารลูกค้ าเอสเอ็มอี (CSBO) และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารลูกค้ าธุรกิจ (CWBO) เป็ นประธานตามล�ำดับ และขึ ้นตรงต่อ BNFRC
เพือ่ ให้ “แนวป้องกัน 3 ระดับ” มีประสิทธิผล จากระดับล่างขององค์กรและให้ ผ้ บู ริหารระดับล่างสามารถปรับปรุงและบริหารความเสีย่ งด้ านก�ำกับการปฏิบตั งิ าน
และการปฏิบตั กิ ารภายในหน่วยงาน
ภายใต้ หลักการ “แนวป้องกัน 3 ระดับ” (3 lines of defense risk governance model) สายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน (BU/SU) เป็ นแนวป้องกันชันที
้ ห่ นึง่
รับผิดชอบหลักในการบริ หารและควบคุมความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงินของหน่วยงานของตน บริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการธุรกิจ (Business Operational
Risk Management: BORM) เป็ นหน่วยงานจัดตังขึ
้ ้นภายใต้ สายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน ในการบริหารและควบคุมความเสีย่ ง โดยมีสายการรายงานร่วม
(Joint Reporting Line) ต่อ CORM ทัง้ นี ้ BORM ท�ำหน้ าที่ให้ ค�ำปรึ กษาและสนับสนุนสายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน ในการน�ำนโยบายที่มิใช่
ด้ านการเงินไปใช้ ควบคุมและวัดผลสถานะระดับความเสี่ยงของหน่วยงานที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
ธนาคารได้ จดั ตัง้ Corporate Operational Risk Management (CORM) ขึ ้นต่อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านบริ หารความเสี่ยง (CRO) เป็ นแนวป้องกัน
ชันที
้ ่ 2 ท�ำหน้ าที่ในการก�ำกับดูแลการบริ หารความเสี่ยงเช่นความเสี่ยงด้ านกระบวนการ ความเสี่ยงด้ านควบคุม ความเสี่ยงด้ านกิจกรรมไม่ได้ รับอนุญาต
ความเสีย่ งด้ านข้ อมูล ความเสีย่ งด้ านแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ความเสีย่ งด้ านทุจริต ความเสีย่ งต่อความปลอดภัยส่วนบุคคลและทางกายภาพ
และความปลอดภัยในทีท่ ำ� งาน CORM ก�ำหนดนโยบายด้ านบริหารความเสีย่ งทีม่ ใิ ช่ด้านการเงินเพือ่ ให้ แน่ใจว่าความเสีย่ งจะถูกระบุอย่างถูกต้ อง มีการประเมินผล
ตรวจสอบ วิเคราะห์และรายงานอย่างเป็ นระบบและสอดคล้ องกัน นโยบายที่ก�ำหนดขึ ้นนี ้เป็ นหลักการเพื่อให้ มีการส่งมอบ รักษาและก�ำกับดูแลการบริ หาร
ความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงิน
ก�ำกับการปฏิบตั งิ าน (Compliance) เป็ นแนวป้องกันชันที
้ ่ 2 ท�ำหน้ าทีใ่ นการก�ำกับดูแลความเสีย่ งด้ านกฏเกณฑ์ทางการ (Compliance risk) ซึง่ เป็ นหนึง่ ในประเภท
ความเสีย่ งทีม่ ใิ ช่ด้านการเงิน ก�ำกับการปฏิบตั งิ านก�ำหนดนโยบายด้ านการปฏิบตั ติ ามกฏเกณฑ์ทางการ (Compliance Risk Policy) เพือ่ ใช้ ถอื ปฏิบตั ิ
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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กฏหมาย (Legal) และควบคุมการเงิน (Financial Control) เป็ นแนวป้องกันชันที
้ ่ 2 ขึ ้นตรงต่อประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารด้ านบริหารความเสีย่ ง และประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหารด้ านการเงิน ตามล�ำดับ ท�ำหน้ าทีใ่ นการก�ำกับดูแลความเสีย่ งด้ านกฏหมายและความเสีย่ งด้ านการเงินซึง่ อยูภ่ ายใต้ ประเภทความเสีย่ งทีม่ ใิ ช่ด้านการเงิน
หน่วยงานตรวจสอบท�ำหน้ าที่เป็ น “แนวป้องกันชันที
้ ่สาม” ภารกิจของสายงานตรวจสอบคือการตรวจสอบโดยอิสระเพื่อให้ มนั่ ใจว่ามาตรการควบคุมภายใน
ซึง่ ด�ำเนินการโดยแนวป้องกันชันที
้ ่หนึง่ (หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุน) และแนวป้องกันชันที
้ ่สอง (บริ หารความเสีย่ งด้ านปฏิบตั กิ ารองค์กร ก�ำกับการ
ปฏิบตั ิงาน กฏหมาย และควบคุมการเงิน) ได้ รับการออกแบบอย่างดีและสามารถควบคุมความเสี่ยงในการท�ำธุรกิจของธนาคารอย่างมีประสิทธิผล ทังนี
้ ้
ในการปฏิบตั หิ น้ าที่ ตรวจสอบจะให้ ค�ำแนะน�ำที่เฉพาะเจาะจงเพื่อปรับปรุงระบบบรรษัทภิบาล กรอบการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุม
ธนาคารได้ ก�ำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement: RAS) และนโยบายต่างๆ เพื่อใช้ ในการบริ หารความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงิน
ซึง่ ครอบคลุมถึงกระบวนการและเครื่ องมือการบริ หารความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงินที่สำ� คัญ ตามหลักเกณฑ์ Basel New Capital Accord (Basel II) อาทิ
การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้ วยตนเอง (Risk and Control Self Assessment: R&CSA) ดัชนีชี ้วัดความเสี่ยงที่ส�ำคัญ (Key Risk Indicators: KRI)
การจัดการเหตุการณ์ความเสี่ยง (Incident Management) การติดตามความคืบหน้ าของแผนการจัดการความเสี่ยง (Action Tracking) กระบวนการอนุมตั ิ
ผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ (Product and Service Approval Process: PSAP) นโยบายบริ หารความเสี่ยงจากการใช้ บริ การจากผู้ให้ บริ การภายนอก
(Outsourcing Risk Management) และแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและแผนฉุกเฉินด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (BCP / DRP) และการควบคุม
ที่ส�ำคัญในการทดสอบ (KCT)
ธนาคารก�ำหนด ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ Risk Appetite Statement (RAS) โดยระบุประเภทและระดับความเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวข้ องกับด้ านการเงินที่ธนาคาร
จะรับได้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ RAS ก�ำหนดขึ ้นเพื่อให้ มนั่ ใจว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นจริ งคงเป็ นไปตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และความเสี่ยง
ที่เกิดขึ ้นนันได้
้ ถกู ตรวจพบและควบคุมทันเวลา
RAS ก�ำหนดขึ ้นโดยพิจารณาจากวิสยั ทัศน์ของธนาคาร TMB Way กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และข้ อมูลสถิตทิ ี่ผา่ นมา โดยก�ำหนดทังเชิ
้ งปริ มาณและคุณภาพ RAS
เชิงปริ มาณสามารถวัดได้ และสอดคล้ องกับล�ำดับความส�ำคัญของกลยุทธ์องค์กร RAS เชิงคุณภาพเป็ นการอธิบายความเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวกับการเงินที่ธนาคาร
ยอมรับได้ หรื อยอมรับไม่ได้ ในเชิงทัศนคติและพฤติกรรมขององค์กรโดยรวม กระบวนการการวัดผล ติดตาม และการรายงาน RAS จะด�ำเนินการโดยจัดท�ำ
Non-Financial Risk Dashboard (NFRD) ซึง่ จัดท�ำขึ ้นอย่างต่อเนื่องและมีเป้าหมายที่จะส่งเสริ มการบริ หารความเสี่ยงเชิงรุก ในกรณีที่ธนาคารมีความเสี่ยง
เกินกว่าระดับที่ก�ำหนดไว้ หน่วยงานที่รับผิดชอบจะบ่งชี ้ประเด็นปั ญหาที่เกิดในรายงาน NFRD ที่เสนอต่อ BNFRC ซึง่ ผู้บริ หารและพนักงานต้ องด�ำเนินการ
แก้ ไขเพื่อให้ ความเสี่ยงกลับมาอยูภ่ ายในระดับที่รับได้
การประเมินความเสีย่ งและการควบคุมด้ วยตนเอง (R&CSA) เป็ นกระบวนการที่ใช้ ในการระบุ ประเมินความเสีย่ งที่สำ� คัญและการควบคุม รวมถึงการพิจารณา
แผนการจัดการลดความเสี่ยง นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้ ก�ำหนดดัชนีชี ้วัดความเสี่ยงที่ส�ำคัญระดับองค์กรและระดับธุรกิจเพื่อเป็ นสัญญาณเตือนให้ กบั ผู้บริ หาร
ทุกระดับเพือ่ ด�ำเนินการจัดการและควบคุมความเสีย่ งในเชิงรุก การบริหารเหตุการณ์ความเสีย่ ง (Incident Management) เป็ นกระบวนการทีช่ ว่ ยในการตรวจหา
แก้ ไข และวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยง รวมถึงการเก็บข้ อมูลความเสียหาย การรายงานเหตุการณ์ความเสี่ยงและการจัดการแก้ ไขเป็ นสิ่งส�ำคัญที่ท�ำให้
ผู้บริหารเข้ าใจและตระหนักถึงต้ นทุนหรื อค่าใช้ จา่ ยที่เกิดจากเหตุการณ์ความเสีย่ ง จุดอ่อนในการควบคุมความเสีย่ ง และภาพรวมของความเสีย่ งที่มีในธนาคาร
ธนาคารใช้ ระบบการบริ หารความเสี่ยง (GRC System) เป็ นเครื่ องมือในการรายงานเหตุการณ์ความเสี่ยง การติดตามความคืบหน้ าของการด�ำเนินการจัดการ
ความเสี่ยง (Action Tracking Module) ทังรายการที
้
่ตรวจพบจากการตรวจสอบ (Audit Item) และจากวิธีการอื่นที่ไม่ใช่การตรวจสอบ (Non-Audit Item)
เพื่อให้ มนั่ ใจทุกเหตุการณ์ได้ รับการติดตามและแก้ ไขอย่างมีประสิทธิภาพโดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ธนาคารได้ ก�ำหนดแนวทางการอนุมตั ผิ ลิตภัณฑ์และบริ การที่ออกใหม่และทบทวนผลิตภัณฑ์และบริ การ (Product and Service Approval Process: PSAP)
ที่มีอยู่ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าผลิตภัณฑ์และบริ การที่ธนาคารเสนออยูภ่ ายใต้ หลักการของความปลอดภัยและมีความรับผิดชอบโดยก�ำหนดให้ มีการระบุและจัดการ
ความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นอย่างเหมาะสม รวมทังมี
้ โครงสร้ างพื ้นฐานและการควบคุมที่จ�ำเป็ นอย่างเพียงพอที่จะสนับสนุนธุรกิจใหม่ดงั กล่าวให้ ด�ำเนินการภายใต้
ระดับความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้
ธนาคารได้ ก�ำหนดให้ มีนโยบายบริ หารความเสี่ยงจากการใช้ บริ การจากผู้ให้ บริ การภายนอก (Outsourcing Risk Management) เพื่อก� ำหนดหลักการ
และมาตรฐานในการบริ หารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นอย่างมีประสิทธิผล
ธนาคารได้ จดั ให้ มีนโยบายและมาตรฐานการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCM) ซึง่ ก�ำหนดแนวทางให้ กบั ทุกหน่วยงานในการพัฒนาแผนการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง บริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจภายใต้ บริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการองค์กร ท�ำหน้ าที่ก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้ เป็ นไปตาม
นโยบายและมาตรฐานดังกล่าว รวมทังประเมิ
้
นระดับความพร้ อมและประสานงานการพัฒนาแผนเพื่อให้ ธนาคารมีความพร้ อมในด้ านการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง/การกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (BCP/DRP)
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ธนาคารได้ ก�ำหนด การทดสอบการควบคุมทีส่ ำ� คัญ (Key Control Testing: KCT) เพือ่ เป็ นแนวทางและมาตรฐานส�ำหรับหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุน
ทุกหน่วยงาน KCT เป็ นวิธีการและกระบวนการส�ำหรับการระบุการควบคุมทีส่ ำ� คัญ การบ�ำรุงรักษาและการทดสอบเพือ่ ให้ มนั่ ใจว่ากิจกรรมทางธุรกิจทีไ่ ม่เกี่ยวข้ อง
กับด้ านการเงิน มีความเสี่ยงอยูภ่ ายในระดับที่ธนาคารยอมรับได้ มีการควบคุมที่มีประสิทธิผลและสร้ างวัฒนธรรมป้องกันความเสี่ยงเชิงรุก
การบริ หารความเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวข้ องกับด้ านการเงินของบริ ษัทย่อย มีการด�ำเนินการที่สอดคล้ องกับนโยบายและกรอบการบริ หารความเสี่ยงของธนาคาร
ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ บริ ษัทย่อยมีการจัดองค์กรเพื่อการบริ หารความเสี่ยงเป็ นของตนเอง และใช้ เครื องมือบริ หารความเสี่ยง อาทิ R&CSA Incident
Reporting KRI และ BCP
2.5 ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์
ธนาคารตระหนักดีถึงความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ ที่อาจเกิดขึ ้น ซึง่ เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการก�ำหนดแผนกลยุทธ์ และแผนธุรกิจ การน�ำกลยุทธ์ ไปปฏิบตั ิและ
การควบคุมเชิงกลยุทธ์ ที่อาจจะไม่เหมาะสมและ/หรื อไม่สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมภายในและภายนอกองค์กร
ธนาคารได้ ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ที่จะ “จุดประกายให้ ทุกคนใช้ พลังของตนเอง เพื่อเปลี่ยนชีวิตให้ ดีขึน้ ” โดยจัดการด�ำเนินกลยุทธ์การใช้ เงินฝากเป็ นตัวน�ำ
(Deposit-Led Strategy) และการมุง่ เป็ นธนาคารเพือ่ ธุรกรรมทางการเงินทีเ่ ป็ นเลิศ (Transactional Banking Excellence) เพือ่ สร้ างฐานทีม่ นั่ คงส�ำหรับการเติบโต
อย่างยัง่ ยืน ธนาคารได้ จดั ท�ำแผนกลยุทธ์ 5 ปี ซึง่ ก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินธุรกิจทีช่ ดั เจนเพือ่ มุง่ สูก่ ารเป็ นผู้น�ำตลาดด้ านเงินฝาก ธนาคารจะมีการปรับเปลีย่ น
แผนกลยุทธ์นี ้ให้ ทนั สมัยตามสิง่ แวดล้ อมและตลาดในแต่ละปี
เพือ่ ทีจ่ ะบริหารความเสีย่ งได้ อย่างเหมาะสมยิง่ ขึ ้น ธนาคารได้ ปรับปรุงกระบวนการติดตามผลการด�ำเนินงานและการควบคุมความเสีย่ งด้ านกลยุทธ์ นอกจากนี ้
ยังได้ จดั ให้ มีการประชุมระหว่างผู้บริ หารและหน่วยงานทางธุรกิจต่างๆ เพื่อติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ พร้ อมกับการเสนอแนวทางแก้ ไข
หากไม่สามารถด�ำเนินงานได้ บรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ และได้ เริ่ มพัฒนารายงานความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk Dashboard) เพื่อรายงาน
ให้ ผ้ บู ริหารทราบและตระหนักถึงสถานะความเสีย่ ง ตลอดจนการจัดท�ำการประเมินผลตนเอง (Control Self-Assessment) ในความเสีย่ งด้ านกลยุทธ์เป็ นรายปี
โดยรวมแล้ วธนาคารมีความมุง่ มัน่ ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการบริ หารความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ โดยเริ่ มตังแต่
้ กระบวนการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ การจัดองค์กร
และอัตราก�ำลัง การด�ำเนินโครงการต่างๆ ตลอดจนกระบวนการติดตามและควบคุมการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามกลยุทธ์หลักของธนาคาร และมีการทบทวน
ปรับเปลี่ยนให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์อย่างสม�่ำเสมอ

3. ปั จจัยความเสี่ยงภายนอก

นอกเหนือจากปั จจัยความเสี่ยงหลักซึง่ อาจเกิดขึ ้นจากการด�ำเนินงานของธนาคารที่ได้ กล่าวไปข้ างต้ น การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้ อมในการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างไม่คาดคิด ไม่วา่ จะเป็ นภาวะเศรษฐกิจหรือกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ องล้ วนมีตอ่ ผลการด�ำเนินงาน รวมไปถึงผลตอบแทนต่อผู้ถอื หุ้น อย่างไรก็ดี ธนาคารด�ำเนินการ
ดูแลและมัน่ ใจได้ วา่ มีการบริ หารจัดการความเสี่ยงเหล่านี ้อย่างสม�่ำเสมอและรับมือได้ อย่างทันท่วงที
3.1 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ
ศูนย์วเิ คราะห์เศรษฐกิจของธนาคารหรือ TMB Analytics คาดเศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีแนวโน้ มเติบโตทีร่ ้ อยละ 3.8 ชะลอตัวลงเล็กน้ อยจากร้ อยละ 4.1 ในปี กอ่ น
ปั จจัยหลักทีข่ บั เคลือ่ นเศรษฐกิจเป็ นเครื่องยนต์ในประเทศทังการบริ
้
โภคภาคเอกชนทีม่ แี นวโน้ มขยายตัวต่อเนือ่ ง การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้ มดีโดยมีปัจจัยหนุน
จากการขยายก�ำลังการผลิตในหลายอุตสาหกรรม และคาดเริ่มมีการลงทุนของอุตสาหกรรม S-Curve ทีไ่ ด้ รับการอนุมตั จิ าก BOI ในปี 2559-2560 ในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ปิ โตรเคมี เครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนวโน้ มการย้ ายฐานการผลิตมาไทย สอดคล้ องกับการลงทุนภาครัฐที่มีความชัดเจนต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในส่วนของโครงสร้ างพื ้นฐานที่รองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรื อ EEC เช่น รถไฟความเร็ วสูงเชื่อม 3 สนามบิน สนามบิน
และศูนย์ซอ่ มอากาศยานอูต่ ะเภา ท่าเรื อแหลมฉบัง คิดเป็ นเม็ดเงินกว่า 1 แสนล้ านบาท
ขณะทีป่ ั จจัยภายนอกจะเป็ นความเสีย่ งต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจชัดเจนมากขึ ้นในปี นี ทั้ งเศรษฐกิ
้
จโลกทีม่ แี นวโน้ มชะลอลงโดยล่าสุดกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศหรื อ IMF ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกเติบโตที่ร้อยละ 3.5 จากเดิมมองที่ร้อยละ 3.7 และประเด็นความเสี่ยงจากสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐฯ
กับจีนที่อาจทวีความรุนแรงขึ ้นกดดันปริ มาณการค้ าโลก โดย IMF มองว่าปริ มาณการค้ าโลกจะขยายตัวที่ร้อยละ 4.0 ชะลอลงจากปี ก่อนหน้ า สอดคล้ องกับ
ศูนย์วเิ คราะห์ฯ คาดมูลค่าส่งออกของไทยจะเติบโตชะลอลงที่ร้อยละ 4.3 จากร้ อยละ 6.7 ในปี ก่อนหน้ า นอกจากนี ้ความเสีย่ งด้ านนโยบายการเงินของประเทศ
เศรษฐกิจหลักเป็ นสิง่ ที่ต้องติดตาม โดยเฉพาะความไม่แน่นอนการปรับขึ ้นดอกเบี ้ยอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึง่ อาจส่งผลให้ เกิดความผันผวนต่อ
เงินทุนเคลื่อนย้ าย และส่งผลกระทบต่อทิศทางตลาดการเงินในประเทศ ทังอั
้ ตราดอกเบี ้ยและค่าเงินบาท โดยอัตราดอกเบี ้ยนโยบายของไทยมีแนวโน้ ม
ที่ปรับสูงขึ ้นจากร้ อยละ 1.75 เป็ นร้ อยละ 2.0 ณ สิ ้นปี ส่วนค่าเงินบาทมีแนวโน้ มเผชิญความผันผวนที่สงู ขึ ้น นอกจากนี ้ยังต้ องติดตามราคาสินค้ าเกษตรที่สำ� คัญ
เช่น ยางพารา มันส�ำปะหลังและปาล์มน� ้ำมัน ทีย่ งั อยูใ่ นระดับต�ำ่ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการบริโภคภาคเอกชน ขณะทีป่ ั จจัยเสีย่ งภายในประเทศมีแนวโน้ มลดลง
โดยเฉพาะด้ านเสถียรภาพทางการเมือง
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ธนาคารตระหนักดีถงึ ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทีอ่ าจเกิดขึ ้น และให้ ความส�ำคัญกับการบริหารความเสีย่ งดังกล่าว โดยมีศนู ย์วเิ คราะห์เศรษฐกิจของธนาคาร
คอยติดตามและประเมินสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและเครื่ องชี ้วัดต่างๆ พร้ อมทังประสานงานกั
้
บหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอยู่ตลอด เพื่อให้ มนั่ ใจว่าธนาคารมี
ความพร้ อมในการด�ำเนินงานและสามารถรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ ้นได้ ตลอดจนเผยแพร่ ความรู้ บทวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจการเงิน
และแนวโน้ มธุรกิจอุตสาหกรรมให้ กบั ลูกค้ าของธนาคาร
3.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
ในการด�ำเนินธุรกิจ ธนาคารต้ องปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบข้ อบังคับ อาทิ พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน ประกาศ
และหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทย กฎหมายและกฎเกณฑ์ของธุรกิจหลักทรัพย์ซงึ่ ก�ำหนดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศและหนังสือเวียนที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
พระราชบัญญัตปิ ระกันชีวติ พระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย ประกาศและหนังสือเวียนของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
พระราชบัญญัตปิ ้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ยังมีกฎหมายของหน่วยราชการต่างประเทศซึง่ มีผลกระทบต่อธุรกิจ
ภายใต้ อตุ สาหกรรมธนาคารพาณิชย์ด้วย
หน่วยงานก�ำกับการปฏิบตั งิ านท�ำหน้ าทีใ่ นการให้ คำ� แนะน�ำ ชี ้แจงและให้ ความเห็นในเรื่องกฎเกณฑ์ทางการแก่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง เพือ่ ให้ มนั่ ใจว่าการด�ำเนินธุรกิจ
และการปฏิบตั งิ านของธนาคารและบริ ษัทในกลุม่ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ทางการ และระเบียบปฏิบตั งิ านภายในของธนาคาร ความเสี่ยงที่มีนยั ส�ำคัญ
จะมีการรายงานต่อผู้บริ หารระดับสูงและคณะกรรมการ เพื่อให้ มีการบริ หารความเสี่ยงด้ านกฎเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ
ทังนี
้ ้ ในปี 2561 หน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแลสถาบันการเงินได้ ออกแนวนโยบาย รวมถึงหลักเกณฑ์ตา่ งๆ เพือ่ ให้ สถาบันการเงินถือปฏิบตั ิ สรุปหลักเกณฑ์ทสี่ ำ� คัญได้ ดงั นี ้
ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) มุง่ เน้ นการก�ำกับดูแลสถาบันการเงินเพือ่ คุ้มครองผู้ใช้ บริการทางการเงินให้ ได้ รับการบริการอย่างเป็ นธรรม (Market Conduct)
ปรับปรุ งหลักเกณฑ์ให้ สอดล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อไม่ให้ เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาและการสร้ างนวัตกรรมทางการเงิน ซึง่ ธปท.ได้ ออกแนวนโยบาย
และหลักเกณฑ์ตา่ งๆเพือ่ ก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน อาทิ การบริหารจัดการด้ านการให้ บริการลูกค้ าอย่างเป็ นธรรม (Market Conduct) ก�ำหนดหลักเกณฑ์ครอบคลุม
ระบบงานที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าตังแต่
้ ต้นจนจบ (End-to-End Process) ซึง่ เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานส�ำคัญที่จะท�ำให้ เกิดการให้ บริ การที่เป็ นธรรม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับช่องทางให้ บริ การของธนาคารพาณิชย์ (Banking Channel) เพิ่มความยืดหยุ่นในขอบเขตการให้ บริ การและการขออนุญาต เพื่อรองรับ
การเปิ ด-ปิ ดสาขา การปรับเปลี่ยนรู ปแบบสาขาและวันเวลาท�ำการให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าเฉพาะกลุม่ ซึง่ ลูกค้ าสามารถได้ รับบริ การ
ผ่านช่องทางอืน่ ทีม่ ตี ้ นทุนการให้ บริการทีต่ ำ�่ ลงได้ เช่น ผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือ Mobile Banking การขยายประเภทตัวแทน (Banking Agent) ทังหมด
้
9 ระบบ
ได้ แก่ เพื่อให้ มีการจัดการด้ านการให้ บริ การลูกค้ าอย่างรับผิดชอบและเป็ นธรรม การปรับปรุ งหลักเกณฑ์ประกาศเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริ การโอนเงิน
ด้ วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ การรับช�ำระเงินด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การอนุญาตให้ ธนาคารพาณิชย์ให้ บริ การยืนยันตัวตนของลูกค้ าหรื อการให้ ข้อมูล
ในรูปแบบดิจทิ ลั
นอกจากนี ้ ในด้ านนโยบายก�ำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ธปท.ได้ ออกประกาศเจ้ าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ผ่อนคลายหลักเกณฑ์ภายใต้ โครงการ
การปฏิรูปกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการท�ำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของภาคเอกชน (Ease of Doing Business)
โดยการปรับปรุงหลักเกณฑ์และลดเอกสารประกอบการท�ำธุรกรรม การรวมประเภทบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposits – FCD)
ซึง่ ปั จจุบนั มีอยู่หลายประเภทเข้ าด้ วยกัน รวมถึงผ่อนคลายหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศ ทังในด้
้ านคุณสมบัติและรู ปแบบ
การให้ บริการ เพือ่ รองรับการให้ บริการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิง่ ขึ ้น
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน ก.ล.ต.) ได้ ออกประกาศเกี่ยวกับการให้ บริ การออกแบบการลงทุน (Wealth Advice)
เพื่อรองรับการให้ บริการ Wealth Advice ที่มีการให้ ค�ำแนะน�ำและน�ำเสนอ Investment Solutions ค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นส�ำคัญเพื่อรองรับเป้าหมาย
ทางการเงินระยะยาว (Long Term Financial Well-Being) การออกหนังสือซักซ้ อมความเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดให้ มรี ะบบงานและการด�ำเนินการในการจัดการ
เรื่ องร้ องเรี ยน เพื่อให้ ระบบการจัดการเรื่ องร้ องเรี ยนของธนาคารมีประสิทธิภาพได้ มาตรฐาน ลูกค้ าได้ รับการดูแลและใส่ใจแก้ ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล
ธนาคารมีมาตรการลงโทษพนักงานที่กระท�ำผิดอย่างมีประสิทธิผล ธนาคารสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้ จริ งของปั ญหาและปรับปรุงแก้ ไขหรื อมีมาตรการ
ควบคุมเพิ่มเติม
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ ออกประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกัน
ภัยของบริ ษัทประกันวินาศภัย บริ ษัทประกันชีวิต และการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้ าประกันวินาศภัย นายหน้ า
ประกันชีวิต และธนาคาร ซึง่ คปภ.ก�ำหนดให้ ต้องมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพการขายกรมธรรม์ประกันภัยในทุกช่องทางการขาย
โดยรวมถึงการบริ หารจัดการ การดูแล ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลพฤติกรรมในการขายทุกช่องทาง เพื่อให้ แน่ใจได้ วา่ กรมธรรม์ประกันภัยและ
กระบวนการขายของผู้เสนอขายในทุกช่องทางได้ ค�ำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเป็ นส�ำคัญ
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3.3 ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ใหม่
• การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
นวัตกรรมทางการเงินและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทลั นัน้ สามารถสร้ างโอกาสให้ กบั สถาบันการเงินเป็ นอย่างมากทังในด้
้ านการลดต้ นทุน การเข้ าใจ
ความต้ องการของลูกค้ า แต่ในขณะเดียวกันธนาคารอาจได้ รับผลกระทบหากไม่มีความพร้ อมต่อเทคโนโลยีใหม่ๆและนวัตกรรมทางการเงินที่เปลีย่ นแปลง
รวดเร็ ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อธนาคารที่ยงั คงใช้ แผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และ การบริ การแบบดังเดิ
้ ม นอกจากนี ้ความเสี่ยงในด้ านความปลอดภัยของข้ อมูล
ความมัง่ คงทางไซเบอร์ การทุจริ ตทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ก็เป็ นผลที่ตามมาจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดจิ ิทลั เช่นกัน
มาตรการลดความเสี ย่ ง: ทีเอ็มบีได้ ด�ำเนินโปรแกรมการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทลั (Digital Transformation) ประกอบด้ วยการพัฒนาด้ านดิจิทลั แบรนด์
(Digital Branding) การท�ำงานแบบอไจล์ (Agile) การปรับปรุงโครงสร้ างพื ้นฐานไอที (IT Infrastructure) การน�ำข้ อมูลมาวิเคราะห์ (Data Analytics) และ
การสร้ างพันธมิตรธุรกิจทางดิจิทลั เพื่อเสริ มสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขันให้ ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงในยุคดิจิทลั ทีเอ็มบีได้ ทำ� การวิเคราะห์ความเสีย่ ง
และประเมินความเป็ นไปได้ ของโอกาสที่เกิดจากนวัตกรรมทางการเงิน ฟิ นเทคค์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิเช่น บิก๊ ดาต้ า (Big Data) ปั ญญาประดิษฐ์ (AI)
เพื่อเป็ นการสิง่ มอบสิง่ ที่ดีที่สดุ ให้ กบั ลูกค้ าของธนาคาร
• ความมั่นคงทางไซเบอร์ และการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
การเปลีย่ นแปลงที่รวดเร็วทางเทคโนโลยีได้ สง่ ผลกระทบต่อความเสีย่ งที่มีแนวโน้ มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องด้ านความมัน่ คงทางไซเบอร์ และการคุ้มครองข้ อมูล
ส่วนบุคคลของลูกค้ า ซึง่ สามารถส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความเชื่อมัน่ ชื่อเสียง และในกรณีที่ร้ายแรงที่สดุ คือการได้ รับบทลงโทษทางกฏหมายและ
การถูกปรับ หากธนาคารไม่สามารถด�ำเนินการป้องกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการลดความเสี ่ยง: ทีเอ็มบีเล็งเห็นว่าความมัน่ คงทางไซเบอร์ นนั ้ มีความส�ำคัญต่อความยัง่ ยืนของธนาคาร จึงได้ ลงทุนและจัดสรรทรัพยากร
ทังด้
้ านระบบไอที ให้ ความรู้แก่บคุ ลากร เพือ่ ให้ บริหารจัดการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารได้ ก�ำหนดกลยุทธ์และกรอบการด�ำเนินงานในการก�ำกับดูแล
อย่างเป็ นรูปธรรม นอกจากนี ้ บอร์ ดบริ หารของธนาคารได้ ก�ำกับดูแลกลยุทธ์ กรอบการด�ำเนินงาน และความสัมฤทธิ์ผลของการด�ำเนินการอย่างใกล้ ชิด
ทีเอ็มบีได้ ร่วมมือกับผู้ก�ำกับดูแลด้ านกฏเกณฑ์ (Regulator) ในการติดตามการเปลีย่ นแปลงกฏเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้ องกับความมัน่ คงทางไซเบอร์ และการคุ้มครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคลทีม่ แี นวโน้ มทีเ่ ข้ มงวดยิง่ ขึ ้น ทังนี
้ ้เพือ่ ให้ แน่ใจว่าข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ าจะได้ รับการปกป้องอย่างดีทสี่ ดุ และสอดคล้ องกับกฏเกณฑ์ใหม่
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ความเสี่ยงด้ านสิ่งแวดล้ อมที่เกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสร้ างผลกระทบต่อความเสี่ยงด้ านการเงินของธนาคารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
การให้ บริ การทางการเงินกับลูกค้ าที่ไม่ใส่ใจต่อสิง่ แวดล้ อมจะไม่เพียงส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของธนาคาร แต่ยงั ส่งผลเชิงลบต่อความยัง่ ยืนของธนาคาร
ในระยะยาวทังด้
้ านมูลค่าสินทรัพย์และผลประกอบการ
มาตรการลดความเสี ่ยง: ทีเอ็มบีตระหนักว่าธนาคารมีส่วนส�ำคัญต่อการแก้ ไขปั ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร้ างการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่เศรษฐกิจคาร์ บอนต่อ (Low-Carbon Economy) ผ่านเครื่ องมือทางการเงิน ทีเอ็มบีได้ ใช้ นโยบายด้ านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อมและสังคม
(Environmental and Social Responsibility Policy) เพื่อควบคุมความเสี่ยงด้ านสิง่ แวดล้ อมและสังคมจากการปล่อยกู้แก่กลุม่ ธุรกิจอย่างเข้ มงวด
นอกจากนี ้ ทีเอ็มบีเป็ นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกที่ออกพันธบัตรสีเขียว (Green Bond) ที่เป็ นความร่วมมือกับบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International
Finance Corporate: IFC) ในการสนับสนุนเงินทุนแก่ธรุ กิจทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม เช่น ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ซึง่ สอดคล้ องกับแผนการขยายพอร์ ตการกู้ยมื
สีเขียว (Green Lending) ของธนาคาร
3.4 ความเสี่ยงของผู้ถือหุ้น
ความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้น คือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นหากผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นไม่เป็ นไปตามที่ผ้ ูถือหุ้นคาดหวัง โดยผลตอบแทนจากการถือหุ้น
ประกอบด้ วย ผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้น และ/หรื อผลตอบแทนจากเงินปั นผล
ทังนี
้ ้ ธนาคารมุ่งหวังที่จะสร้ างผลการด�ำเนินงานให้ ดีอย่างสม�่ำเสมอ รวมทังด�
้ ำเนินการบริ หารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เพื่อที่จะสร้ างผลตอบแทน
ทีย่ งั่ ยืนให้ กบั ผู้ถือหุ้นในระยะยาว อย่างไรก็ดี ยังคงมีปัจจัยภายนอกอืน่ ๆ ทีอ่ ยูน่ อกเหนือการควบคุมของธนาคารทีอ่ าจส่งผลให้ เกิดความผันผวนต่อราคาหุ้นได้
เช่น สถานการณ์การเมืองทังในและต่
้
างประเทศ กระแสการไหลเข้ าออกของเงินทุนจากต่างประเทศ รวมถึงเหตุการณ์ทไี่ ม่คาดคิด ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นจ�ำเป็ นทีจ่ ะต้ อง
ศึกษาปั จจัยที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของธนาคารเหล่านี ้ และตัดสินใจลงทุนให้ เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถรับได้
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> โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้ วยกรรมการจ�ำนวน 12 คน โดยเป็ นกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารจ�ำนวน 7 คน กรรมการอิสระ
จ�ำนวน 4 คน และกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารจ�ำนวน 1 คน ดังนี ้
รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ ง

วันที่
ด�ำรงต�ำแหน่ ง

วาระการด�ำรง
ต�ำแหน่ ง
(ปี -เดือน)

1. นายประสงค์ พูนธเนศ (2)

• ประธานกรรมการ

20 มิ.ย. 2561

6 เดือน

2. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ (1)

• กรรมการ

14 พ.ย. 2561

2 เดือน

3. นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส

• กรรมการ
• ประธานคณะกรรมการบริ หาร
• กรรมการในคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

28 ธ.ค. 2550

11 ปี

4. นายสิงหะ นิกรพันธุ์

• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

10 ม.ค. 2557

5 ปี

5. นายศิริพงษ์ สมบัตศิ ริ ิ

• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
• กรรมการในคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง

10 เม.ย. 2558

3 ปี 9 เดือน

6. นางแคทเธอรี น โล เป็ ก เช็ง (3)

• กรรมการ
• ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
• กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ

12 เม.ย. 2561

9 เดือน

7. นายจุมพล ริ มสาคร

• กรรมการ
• ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
• กรรมการในคณะกรรมการบริ หาร
• กรรมการในคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

7 เม.ย. 2560

1 ปี 9 เดือน

8. นายวอน นิเจล ริ กเตอร์

• กรรมการ
• กรรมการในคณะกรรมการบริ หาร

28 ธ.ค. 2550

11 ปี

9. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

• กรรมการ
• กรรมการในคณะกรรมการบริ หาร
• กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ
• กรรมการในคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง

1 มิ.ย. 2558

3 ปี 7 เดือน

10. นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง

• กรรมการอิสระ
• กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการในคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

1 ก.ย. 2547

14 ปี 4 เดือน

11. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์

• กรรมการอิสระ
• กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ

12 ก.พ. 2559

2 ปี 11 เดือน

12. นายปิ ติ ตัณฑเกษม

• กรรมการ
• กรรมการในคณะกรรมการบริ หาร
• กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ
• กรรมการในคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
• ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

1 ม.ค. 2561

1 ปี

หมายเหตุ
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(1) พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ได้ รับการแต่งตังให้
้ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการแทน พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2561
(2) นายประสงค์ พูนธเนศ ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการแทน นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 20 มิถนุ ายน 2561
(3) นางแคทเธอรี น โล เป็ ก เช็ง ได้ รับการแต่งตังให้
้ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการแทน นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริ เซล โดยมีผลตังแต่
้ วันที่ 12 เมษายน 2561
ค่าเฉลี่ยการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการทังคณะ
้
คือ 4.6 ปี

โดยมี ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์* ท�ำหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร
*นายนริ ศ อารักษ์ สกุลวงศ์ ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2562 โดยด�ำรงต�ำแหน่งแทน ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์ ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นเลขานุการ
คณะกรรมการธนาคารถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

คณะกรรมการธนาคารมีการประชุมเดือนละ 1 ครัง้ การประชุมก�ำหนดไว้ ในวันพุธสุดท้ ายของแต่ละเดือน เว้ นแต่ในกรณีจ�ำเป็ นเร่งด่วน ธนาคารอาจจัดให้ มกี าร
ประชุมวาระพิเศษเพิม่ เติมหรือปรับเปลีย่ นวันประชุมตามความจ�ำเป็ น
กรรมการผู้มอี �ำนาจลงนามแทนธนาคาร
นายปิ ติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญของธนาคาร
หลักการปฏิบตั หิ น้ าที่ของกรรมการธนาคาร
1. เข้ าใจและด�ำเนินการในการก�ำกับดูแล รวมถึงเข้ าใจความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของธนาคาร
2. ปฏิบตั หิ น้ าทีต่ าม “หลักความรับผิดชอบ” “หลักความซือ่ สัตย์สจุ ริต” และ “หลักความระมัดระวัง” ตามกฎหมายของประเทศไทยและมาตรฐานการก�ำกับดูแล
3. หลีกเลี่ยงการมีสว่ นได้ เสียและเหตุอนั ก่อให้ เกิดการมีสว่ นได้ เสียนัน้ รวมถึงก�ำหนดและบังคับใช้ มาตรการต่างๆ ในการควบคุมและหลีกเลี่ยงความขัดแย้ ง
ที่อาจเกิดขึ ้นจากบุคลากรของธนาคารที่ตดิ ต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกหรื อองค์กรอื่นๆ
4. อุทิศเวลาและก�ำลังให้ เพียงพอส�ำหรับปฏิบตั หิ น้ าที่ตามความรับผิดชอบ
5. หลีกเลี่ยงการมีสว่ นร่วมในการบริ หารงานประจ�ำวันของธนาคาร ยกเว้ น กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
6. รับข้ อมูลการบริหารเพื่อให้ คณะกรรมการธนาคารปฏิบตั หิ น้ าที่ให้ บรรลุเป้าหมาย ทังนี
้ ้เป็ นหน้ าที่ของคณะกรรมการธนาคารที่จะตัดสินใจว่าต้ องการข้ อมูล
ประเภทใด
7. ไม่เข้ าร่วมในการตัดสินใจในเรื่ องที่กรรมการธนาคาร หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องหรื อเกี่ยวโยงกับกรรมการธนาคารมีสว่ นได้ เสีย
8. ก�ำกับดูแลผู้บริ หารระดับสูงของธนาคารโดยอาศัยอ�ำนาจและหน้ าที่ในการสอบถามและขอค�ำอธิบายที่ชดั เจนจากผู้บริ หาร รวมถึงก�ำหนดให้ ได้ รับข้ อมูล
เพียงพอและมีเวลาในการพิจารณาตัดสินผลการด�ำเนินงานของผู้บริ หาร
9. รักษาข้ อมูลที่เป็ นความลับทางธุรกิจของธนาคารและข้ อมูลลูกค้ าไม่ให้ รั่วไหลไปยังบุคคลอืน่ รวมทังไม่
้ น�ำข้ อมูลความลับของธนาคารและลูกค้ าไปแสวงหา
ผลประโยชน์ ทังโดยเจตนาและไม่
้
เจตนา เว้ นแต่จะได้ รับการยินยอมจากธนาคารหรื อเป็ นไปตามกฎหมาย
บทบาทหน้ าที่และความรั บผิดชอบคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารได้ มอบอ�ำนาจการบริ หารจัดการและการด�ำเนินงานของธนาคารให้ แก่ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (Chief Executive Officer) รวมถึง
การด�ำเนินการตามกลยุทธ์ทอี่ นุมตั โิ ดยคณะกรรมการธนาคาร โดยคณะกรรมการเป็ นผู้มบี ทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบาย การดูแลให้ ธนาคารมีกระบวนการ
ท�ำงานและมีทรัพยากรทีเ่ หมาะสมเพียงพอเพือ่ ให้ การปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามนโยบายทีก่ �ำหนด และดูแลให้ มรี ะบบการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายนันๆ
้ นอกจากนี ้คณะกรรมการธนาคารเป็ นผู้อนุมตั วิ ิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร และติดตามดูแลให้ ฝ่ายจัดการน�ำ
วิสยั ทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ ของธนาคารไปปฏิบตั ิ รวมทังทบทวนวิ
้
สยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ในการด�ำเนินธุรกิจเป็ นประจ�ำทุกปี ให้ สอดคล้ องกับ
ภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป ทังนี
้ ้ อ�ำนาจหน้ าที่อื่นๆ ของคณะกรรมการ มีดงั ต่อไปนี ้
1. ด้ านกลยุทธ์ และนโยบาย
1.1 อนุมตั แิ ละทบทวนกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารในภาพรวม กรอบการก�ำกับดูแลความเสี่ยงที่ดี (Risk Governance Framework) รวมถึงนโยบาย
ด้ านความเสี่ยงและขันตอนการบริ
้
หาร จัดการด้ านความเสี่ยง โดยค� ำนึงถึงการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน ปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กรภายใต้ การบริ หาร
ความเสี่ยงที่ดี
1.2 อนุมตั งิ บประมาณรวมถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
1.3 ปกป้องคุณค่าของธนาคารในระยะยาวซึง่ ในที่นี ้รวมหมายถึงแบรนด์และชื่อเสียงของธนาคาร
1.4 พิจารณาอนุมตั วิ งเงินสินเชื่อกรณีที่วงเงินกู้เกินกว่าอ�ำนาจอนุมตั ิของฝ่ ายจัดการ
1.5 พิจารณาอนุมตั เิ พดานความเสี่ยงอื่นๆ และนโยบายตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลก�ำหนด
1.6 ก�ำหนดประเด็นและตารางเวลาที่จะน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารระหว่างปี ส�ำหรับประเด็นที่ส�ำคัญๆ ที่ควรน�ำเสนอก่อนประเด็นทัว่ ไป เช่น กลยุทธ์
สถานะทางการเงิน ความคืบหน้ าเกี่ยวกับงบประมาณและแผนการด�ำเนินงาน การวางแผนเงินทุน ความเสี่ยงต่างๆ การประเมินผลการด�ำเนินงานของ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และการก�ำกับดูแลการด�ำเนินการต่างๆ เช่น กระบวนการพิจารณาอนุมตั ผิ ลิตภัณฑ์
1.7 พจิ ารณาอนุมตั อิ �ำนาจหน้ าที่หรื อมอบอ�ำนาจอนุมตั พิ จิ ารณาสินเชื่อ เพดานความเสีย่ งด้ านตลาด การเข้ าครอบครองกิจการ การขายกิจการ การลงทุน หรื อ
การรับรู้หรื อการเริ่ มธุรกิจใหม่
1.8 ดูแลให้ บริ ษัทในกลุม่ ของธนาคารน�ำนโยบายต่างๆ ของธนาคารไปปฏิบตั หิ รื อไปปรับใช้ ตามความเหมาะสมของแต่ละบริ ษัทนัน้
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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2.ด้ านการก�ำกับการปฏิบตั งิ าน
2.1 ควบคุม การปฏิ บัติ ง านของฝ่ ายจัด การให้ เ ป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการธนาคารอัน เป็ นส่ว นหนึ่ง ของการถ่ ว งดุล อ�ำ นาจเพื่ อ การก� ำ กับ
การปฏิบตั งิ านที่ดี
2.2 ดูแลให้ สถาบันการเงินบริ หารจัดการด้ านการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าอย่างเป็ นธรรม
2.3 ดูแลให้ มีการจัดท�ำนโยบายและมีกระบวนการแจ้ งเบาะแสภายในองค์กร (Whistleblowing Policy and Procedure) ที่มีประสิทธิภาพ
2.4 พบปะผู้บริ หารระดับสูงเป็ นประจ�ำเพื่อทบทวนนโยบาย สร้ างแนวทางการสื่อสารและการติดตามความคืบหน้ าเกี่ยวกับเป้าหมายของธนาคาร
2.5 ส่งเสริ มความมัน่ คงและแข็งแกร่ งของธนาคาร เข้ าใจลักษณะของกฎเกณฑ์ทางการและด�ำเนินการเพื่อให้ ธนาคารด�ำรงความสัมพันธ์อนั ดีกบั หน่วยงาน
ที่ก�ำกับดูแล
2.6 ให้ ค�ำปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการ ตลอดจนค�ำแนะน�ำในการปฏิบตั งิ านตามที่ได้ รวบรวมจากสถานการณ์ตา่ งๆ
2.7 ทบทวนและพิจารณาอนุมตั ริ ายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด และวงเงินสินเชื่อแก่ผ้ มู ีสว่ นเกี่ยวข้ อง
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด ในกรณีที่ได้ รับอนุญาตหรื อต้ องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ที่ก�ำหนด
2.8 ดูแลให้ ธนาคารมีการเปิ ดเผยข้ อมูลด้ านธรรมาภิบาลที่ส�ำคัญต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและสาธารณะ เพื่อสนับสนุนและแสดงให้ เห็นถึงการมีธรรมาภิบาล
ที่ดีของธนาคาร
3. ด้ านการจัดการองค์ กร
3.1 จัดระเบียบคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยที่ชว่ ยส่งเสริ มประสิทธิภาพและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
3.2 แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยเพือ่ ให้ ความช่วยเหลือในการท�ำหน้ าที่ และให้ คำ� ปรึกษาในเรื่องทีต่ ้ องอาศัยความเชีย่ วชาญเฉพาะด้ านแก่คณะกรรมการธนาคาร
3.3 ประเมินประสิทธิภาพการก�ำกับดูแลกิจการธนาคาร รวมถึงเรื่ องการเสนอชื่อและการคัดเลือกกรรมการธนาคาร การจัดการเรื่ องข้ อขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การแก้ ไขจุดอ่อนที่มีและด�ำเนินการเปลี่ยนแปลงตามความจ�ำเป็ น
3.4 พัฒนาและรักษาระดับความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมตามธุรกิจของธนาคารที่เติบโตและมีความซับซ้ อนมากขึ ้น
3.5 คัดเลือก ดูแล และปรับเปลีย่ นผู้บริหารหลักเมื่อจ�ำเป็ น โดยมัน่ ใจว่าธนาคารมีแผนการสืบทอดผู้บริหารที่เหมาะสม และผู้สบื ทอดต�ำแหน่งเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมในการบริ หารกิจการธนาคาร
3.6 คัดเลือก ประเมิน และก�ำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารตลอดจนผู้บริ หารระดับสูงที่ก�ำหนด
3.7 ด�ำเนินการเพือ่ ให้ แน่ใจว่าผลประโยชน์และค่าตอบแทนของธนาคารมีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และข้ อคิดเห็นของหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้ อง
3.8 ทบทวนโครงสร้ างภายในของธนาคารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ แน่ใจว่าขอบเขตความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการมีความชัดเจนทัว่ ทังองค์
้ กร

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริ หารของธนาคาร (ตามค�ำนิยามของธนาคารซึง่ สอดคล้ องกับส�ำนักงาน ก.ล.ต.) ประกอบด้ วยผู้บริ หาร จ�ำนวน 25 คน ดังนี ้
ชื่อ - สกุล

ต�ำแหน่ ง

1. นายปิ ติ ตัณฑเกษม

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

2. นายเสนธิป ศรี ไพพรรณ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารลูกค้ าธุรกิจ

3. นางสาวชมภูนชุ ปฐมพร (1)

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารลูกค้ าเอสเอ็มอี

4. นายโรนัลด์ บาร์ ท ฮูชแมน

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารลูกค้ ารายย่อย

5. นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริ เซล (2)

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านบริ หารความเสี่ยง

6. นางประภาศิริ โฆษิตธนากร (3)

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงิน

7. นายลอเรนโซ ทัสซาน-บัสซัท (4)

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านปฏิบตั กิ าร

8. นางสาวอาวีวรรณ ตังตรงจิ
้
ตร

หัวหน้ าควบคุมทางการเงิน

9. นางสาวสมคิด ปรี ชาสัมมกุล

หัวหน้ าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน

(5)

10. นางสาวพิมลวรรณ พัวรัตนอรุณกร

หัวหน้ าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน-ลูกค้ าธุรกิจ

11. นายธวัชชัย ตรงนามสุขกิจ

หัวหน้ าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน-บริ หารความเสี่ยง

72

ชื่อ - สกุล

ต�ำแหน่ ง

12. นางสาวจิตราวดี ศรีวิจิตร

หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน-ลูกค้ารายย่อย

13. นายเมธ กนกพิบูล

หัวหน้าควบคุมทางการเงินและบริหารการเบิกจ่าย

14. นายแอนดรูว์ เคนท์ แจน

หัวหน้าบริหารเงิน

15. นางขวัญหทัย สุขมุ ธรรมรัตน์

หัวหน้ าบริ หารจัดการข้ อมูลทางการเงิน

16.นายเฉลิมชัย ไพสิฐมงคล

หัวหน้ าบริ หารเงินกลางและต้ นทุนทางการเงิน

17. นางวรลักษณ์ โชคชัยธรรม

หัวหน้ าบริ หารสินทรัพย์หนี ้สินและเงินกองทุน

18. นางสาววารี ธัญมงคลสวัสดิ์

หัวหน้ าบริ หารข้ อมูลทางการเงินต่อทางการ

19. นางสุภาวดี วุฒิเทียร

หัวหน้ าวิเคราะห์และรายงาน ธปท.

20. นางกมลมาลย์ สถาวร

หัวหน้ าวิเคราะห์และรายงานงบการเงิน

21. นางสาววีรญา มหาขันธ์

หัวหน้ าบริ การรายงานทางการเงิน

22. นางพัชรี ลีลารัศมี (6)

หัวหน้ าวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาแบบจ�ำลองเพื่อการบริ หารเงิน

23. นายวุฒิไกร บุญญานุสาสน์ (7)

หัวหน้ าควบคุมทางบัญชี

24. นางสาวมาลินี เหล่าอิทธิ (8)

หัวหน้ าศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

25. นางสาวมัลลิกา ธนทวีรัตน์ (9)

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสวิเคราะห์การเงิน

หมายเหตุ (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

ได้ รับการแต่งตังให้
้ ด�ำรงต�ำแหน่ง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารลูกค้ าเอสเอ็มอี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2561
ได้ รับการแต่งตังให้
้ ด�ำรงต�ำแหน่ง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านบริ หารความเสี่ยง ตังแต่
้ วนั ที่ 9 กรกฎาคม 2561
ได้ รับการแต่งตังให้
้ ด�ำรงต�ำแหน่ง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงิน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน 2561
ด�ำรงต�ำแหน่ง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านปฏิบตั กิ าร ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ได้ รับการแต่งตังให้
้ ด�ำรงต�ำแหน่ง หัวหน้ าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ตังแต่
้ วนั ที่ 15 มกราคม 2561
ได้ รับการแต่งตังให้
้ ด�ำรงต�ำแหน่ง หัวหน้ าวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาแบบจ�ำลองเพื่อการบริ หารเงิน ตังแต่
้ วนั ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
ได้ รับการแต่งตังให้
้ ด�ำรงต�ำแหน่ง หัวหน้ าควบคุมทางบัญชี ตังแต่
้ วนั ที่ 16 ตุลาคม 2561 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2562
ได้ รับการแต่งตังให้
้ ด�ำรงต�ำแหน่ง หัวหน้ าศูนย์ข้อมูลทางการเงิน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2561
ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสวิเคราะห์การเงิน ถึงวันที่ 6 มกราคม 2562

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการธนาคารได้ แต่งตัง้ ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์ * ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริ ษัท (รายละเอียดข้ อมูลประวัตกิ ารศึกษา ประสบการณ์ท�ำงาน และประวัติ
การเข้ ารับการฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้ องกับงานด้ านเลขานุการบริ ษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
* ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นเลขานุการบริษัทถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และนายนริศ อารักษ์ สกุลวงศ์ ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัทแทน โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2562

เลขานุการบริ ษัทมีบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามข้ อกฎหมายที่กำ� หนดและแนวปฏิบตั ิที่ดี (Best Practice) อีกทังยั
้ ง
มีหน้ าที่ในการก�ำกับดูแลติดตามการด�ำเนินงานต่างๆ ของคณะกรรมการธนาคาร ฝ่ ายจัดการ และธนาคารให้ เป็ นไปตามข้ อก�ำหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์
ระเบียบต่างๆ ของทางการที่เกี่ยวข้ อง ข้ อบังคับของธนาคาร รวมทังสนั
้ บสนุนให้ การด�ำเนินงานของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ ายจัดการ
และธนาคารเป็ นไปตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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เลขานุการบริ ษัทมีบทบาทและหน้ าที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. บทบาทหน้ าที่ต่อธนาคาร
1.1 ควบคุมและก�ำกับดูแลให้ ธนาคารด�ำเนินธุรกิจในภาพรวมให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้ อก�ำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้ อง
			 ตลอดจนเป็ นไปตามมติของคณะกรรมการธนาคาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1.2 ดูแลการจัดเก็บและรักษาเอกสารส�ำคัญธนาคาร อาทิ หนังสือรับรอง บริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับของธนาคาร ทะเบียนผู้ถือหุ้น ใบอนุญาตต่างๆ และ
			 หนังสือมอบอ�ำนาจ เป็ นต้ น
1.3 ผลักดันแนวปฏิบตั ติ า่ งๆ เพื่อให้ ธนาคารมีการจัดท�ำนโยบาย และมีการปฏิบตั ติ ามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
			 และมีการทบทวนอยูเ่ สมอ
1.4 งานติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก ท�ำหน้ าที่เป็ นผู้ประสานงาน (Contact Person)
2. บทบาทหน้ าที่ต่อคณะกรรมการ
2.1 เป็ นที่ปรึกษาในด้ านกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั หิ น้ าที่ของคณะกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง
2.2 ดูแล และควบคุมให้ ด�ำเนินการเรื่ องการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยที่ตงโดยคณะกรรมการธนาคารให้
ั้
มีการปฏิบตั ิ
			 ให้ เป็ นไปตามข้ อก�ำหนดของกฎหมาย ข้ อบังคับธนาคาร กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะและข้ อพึงปฏิบตั ทิ ี่ดี (Best Practice)
2.3 เป็ นเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย รวมถึงคณะประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
			 รวมถึงจัดท�ำรายงานการประชุมที่ถกู ต้ องครบถ้ วน พร้ อมแจ้ งมติที่ประชุมต่อผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ องและมีการติดตามให้ มีการปฏิบตั ติ าม
2.4 ดูแลการเปลีย่ นแปลงกรรมการ และตรวจสอบคุณสมบัตกิ รรมการในกรณีมกี ารแต่งตังกรรมการใหม่
้
/ กรรมการครบวาระ ตามข้ อก�ำหนดของทางการ
			 รวมถึงการขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
2.5 สอบทานให้ กรรมการธนาคารมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตลอดระยะเวลาในการด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นกรรมการธนาคาร ตามข้ อก�ำหนดของทางการอยูเ่ สมอ
2.6 ดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายในของกรรมการ
2.7 ส่งเสริ มการพัฒนากรรมการ
2.8 จัดให้ มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
2.9 ดูแลให้ กรรมการและผู้บริ หาร ได้ รับความคุ้มครองทางกฎหมายอย่างครบถ้ วนในเรื่ องการประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริ หาร (Directors
			 and Officers Liability Insurance: D&O Insurance)
3. บทบาทหน้ าที่ต่อผู้ถือหุ้น
3.1 ก�ำกับดูแลการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ให้ เป็ นไปตามข้ อก�ำหนดของกฎหมาย ข้ อบังคับธนาคารและเป็ นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึง
			 ท�ำหน้ าที่เป็ นเลขานุการในการประชุมผู้ถือหุ้น
3.2 ดูแลเรื่ องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้ถือหุ้น

การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2561 รายละเอียดการเข้ าประชุมของกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย เป็ นดังนี ้
ชื่อ-นามสกุล

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหา ก�ำหนด คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บริหาร
ธนาคาร
บริหาร
ตรวจสอบ ค่ าตอบแทนและ ความเสี
สินเชื่อ
่ ยง
บรรษัทภิบาล

จ�ำนวนการประชุมตังแต่
้ ม.ค. – ธ.ค. 61

14

23

12

14

12

20

1. นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์ (1)

5/5

-

-

-

-

-

นายประสงค์ พูนธเนศ (2)

8/8

-

-

-

-

-

2. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท (1)

8/10

-

-

-

-

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ (3)

2/3

-

-

-

-

-

3. นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส

14/14

23/23

-

12/14

-

-

4. นายสิงหะ นิกรพันธุ์

14/14

-

12/12

-

-

-

5. นายศิริพงษ์ สมบัติศริ ิ

11/14

-

-

11/14

9/12

-
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คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหา ก�ำหนด คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บริหาร
ธนาคาร
บริหาร
ตรวจสอบ ค่ าตอบแทนและ ความเสี
สินเชื่อ
่ ยง
บรรษัทภิบาล

ชื่อ-นามสกุล
6. นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริ เซล (1)

3/3

-

-

-

3/3

5/5

10/11

-

-

-

8/9

13/15

7. นายจุมพล ริ มสาคร

14/14

23/23

-

14/14

-

20/20

8 นายวอน นิเจล ริ กเตอร์

14/14

22/23

-

-

-

-

9. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

13/14

22/23

-

-

11/12

18/20

10. นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง

13/14

-

11/12

13/14

-

-

11. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์

14/14

-

11/12

-

-

-

12. นายปิ ติ ตัณฑเกษม

14/14

23/23

-

-

11/12

17/20

ค่ าเฉลี่ยการเข้ าร่ วมประชุมคิดเป็ น

93%

98%

95%

90%

90%

92%

นางแคทเธอรี น โล เป็ ก เช็ง

(4)

(1) ปั จจุบนั ไม่ได้ ด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการธนาคาร
(2) นายประสงค์ พูนธเนศ ได้ รับการแต่งตังให้
้ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการแทน นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์ โดยมีผลตังแต่
้ วันที่ 20 มิถนุ ายน 2561
(3) พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ได้ รับการแต่งตังให้
้ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการแทน พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2561
(4) นางแคทเธอรี น โล เป็ ก เช็ง ได้ รับการแต่งตังให้
้ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการแทน นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริ เซล โดยมีผลตังแต่
้ วันที่ 12 เมษายน 2561

หมายเหตุ
(1) นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส เป็ นกรรมการที่มิได้ มีถิ่นพ�ำนักในประเทศไทย
			 • ในการประชุมคณะกรรมการบริ หาร ครัง้ ที่ 3/2561, 7/2561, 9/2561, 11/2561, 13/2561, 15/2561, 17/2561, 19/2561, ครัง้ พิเศษที่ 1/2561
				 นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Skype for Business
			 • ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ครัง้ พิเศษที่ 2/2561 นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส ร่วมในการประชุม
				 ผ่านระบบ Skype for Business
(2) นายวอน นิเจล ริ กเตอร์ เป็ นกรรมการที่มิได้ มีถิ่นพ�ำนักในประเทศไทย
			 • ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครัง้ ที่ 3/2561, 7/2561, 9/2561, 11/2561, 13/2561, 15/2561, 17/2561, 19/2561, 21/2561, ครัง้ พิเศษที่ 1/2561
				 นายวอน นิเจล ริ กเตอร์ ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Skype for Business
(3) นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริ เซล เป็ นกรรมการที่มิได้ มีถิ่นพ�ำนักในประเทศไทย
			 • ในการประชุมคณะกรรมการสินเชื่อ ครัง้ ที่ 1/2561, 3/2561, 4/2561 นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริ เซล ร่วมในการประชุม
				 ผ่านระบบ Skype for Business
(4) นางแคทเธอรี น โล เป็ ก เช็ง เป็ นกรรมการที่มิได้ มีถิ่นพ�ำนักในประเทศไทย
			 • ในการประชุมคณะกรรมการสินเชื่อ ครัง้ ที่ 9/2561, 11/2561, 13/2561, 15/2561, 19/2561 นางแคทเธอรี น โล เป็ ก เช็ง ร่ วมในการประชุม
				 ผ่านระบบ Skype for Business
(5) นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง
			 • ในการประชุมคณะคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ครัง้ พิเศษที่ 2/2561 นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง ร่วมในการประชุม
				 ผ่านระบบ Skype for Business
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ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่ าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการได้ ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นธรรมอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม โดยใช้ หลักการปฏิบตั หิ น้ าที่ของคณะ
กรรมการ (Fiduciary Duty) และมีความสอดคล้ องกับภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย (Accountability and Responsibility) รวมทังอยู
้ ใ่ น
ลักษณะเทียบเคียงได้ กบั บริ ษัทที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้ เคียงกัน
นอกจากนี ้การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ ค�ำนึงถึงความเพียงพอและจูงใจในการสรรหาให้ ได้ กรรมการที่มีคณ
ุ ภาพ และสามารถรักษากรรมการที่มีความ
รู้ความสามารถให้ สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความตังใจและความทุ
้
ม่ เทในการสร้ างคุณประโยชน์ให้ แก่ธนาคาร โดยคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาลจะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจ�ำทุกปี และน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบและบรรจุเป็ น
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั เิ ป็ นประจ�ำทุกปี
องค์ ประกอบของค่ าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้ วย
1. ค่าตอบแทนรายเดือน ประกอบด้ วย
1.1 เงินประจ�ำต�ำแหน่ง (Retaining Fee)		
1.2	ค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fee)		
2. ค่าเบี ้ยประชุมต่อครัง้ (Attendance Fee)		

• กรรมการจะได้ รับเงินประจ�ำต�ำแหน่งเพียงต�ำแหน่งเดียว
• กรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนกรรมการส�ำหรับทุกคณะที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
• กรรมการจะได้ รับค่าเบี ้ยประชุมทุกครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม

ค่ าตอบแทนกรรมการที่เป็ นตัวเงิน ประกอบด้ วย
ค่ าตอบแทนกรรมการ (บาท)
เงินประจ�ำต�ำแหน่ ง (ต่ อปี )

ค่ าตอบแทนกรรมการ (ต่ อปี )

ค่ าเบีย้ ประชุม (ต่ อครั ง้ )

คณะกรรมการธนาคาร

ประธาน
กรรมการ

1,800,000
384,000

1,800,000
384,000

40,000
30,000

คณะกรรมการบริ หาร

ประธาน
กรรมการ

1,440,000
422,400

1,440,000
422,400

40,000
31,200

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน
กรรมการ

696,000
374,400

696,000
374,400

32,400
24,600

คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

ประธาน
กรรมการ

696,000
374,400

696,000
374,400

32,400
24,600

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง

ประธาน
กรรมการ

696,000
374,400

696,000
374,400

32,400
24,600

คณะกรรมการสินเชื่อ

ประธาน
กรรมการ

696,000
374,400

696,000
374,400

32,400
24,600

กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารของธนาคารไม่ได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนตามหลักเกณฑ์ของธนาคารและกรรมการผู้แทน ที่เป็ นผู้บริ หารจาก ING Bank N.V. ไม่ได้
รับผลประโยชน์ตอบแทนตามนโยบายของธนาคารต้ นสังกัด
ในกรณีที่คณะกรรมการธนาคารมีการแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยใหม่เพิ่มเติม คณะกรรมการจะดูแลค่าตอบแทนรวมให้ อยูภ่ ายในวงเงินไม่เกิน 40 ล้ านบาท
ตามที่ได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ อนุมตั เิ งินโบนัสให้ แก่คณะกรรมการธนาคารส�ำหรับงวดผลการด�ำเนินงานปี 2560 ในอัตราร้ อยละ 0.5 ของเงินปั นผลจ่าย โดย
ให้ คณะกรรมการเป็ นผู้พจิ ารณาจัดสรรเงินโบนัสให้ แก่กรรมการแต่ละราย ทังนี
้ ้กรรมการที่เป็ นผู้บริหารของธนาคารและกรรมการผู้แทนที่เป็ นผู้บริหารจาก ING
Bank N.V. จะไม่รับเงินโบนัสส�ำหรับคณะกรรมการธนาคาร
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ในปี 2561 ธนาคารได้ จา่ ยค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการเป็ นเงินจ�ำนวนทังสิ
้ ้น 31,083,200 บาท และเงินโบนัสจ�ำนวนทังสิ
้ ้น 13,152,470.51 บาท
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
รายชื่อกรรมการ
1. นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์ (1)
(จนถึง 31 พฤษภาคม 2561)
2. นายประสงค์ พูนธเนศ (2)
(ตังแต่
้ 20 มิถนุ ายน 2561)
3. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท (1)
(จนถึง 31 ตุลาคม 2561)
4. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ (3)
(ตังแต่
้ 14 พฤศจิกายน 2561)
5. นายฟิ ลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
6. นายสิงหะ นิกรพันธุ์
7. นายศิริพงษ์ สมบัตศิ ริ ิ

8. นายจุมพล ริ มสาคร
(ตังแต่
้ 7 เมษายน 2560)
9. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์
10. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
11. นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง
12. นายวอน นิเจล ริกเตอร์
13. นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริ เซล (1)
14. นางแคทเธอรี น โล เป็ ก เช็ง(4)
15. นายปิ ติ ตัณฑเกษม
หมายเหตุ
				
				
				

รายละเอียด
ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการ จ�ำนวน 1,700,000 บาท และเงินโบนัส
จ�ำนวน 1,878,924.35 บาท
ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการ จ�ำนวน 2,270,000 บาท
ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร จ�ำนวน 816,000 บาท และเงินโบนัส
จ�ำนวน 1,252,616.24 บาท
ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร จ�ำนวน 188,000 บาท
ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการบริ หาร และกรรมการ
ในคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จ�ำนวน 5,273,600 บาท
และเงินโบนัสจ�ำนวน 1,252,616.24 บาท
ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
จ�ำนวน 2,584,800 บาท และเงินโบนัสจ�ำนวน 1,252,616.24 บาท
ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล และกรรมการในคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง จ�ำนวน 3,058,200 บาท
และเงินโบนัสจ�ำนวน 1,252,616.24 บาท
ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
กรรมการในคณะกรรมการบริ หาร และกรรมการในคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล จ�ำนวน 4,735,200 บาท และเงินโบนัสจ�ำนวน 939,462.18 บาท
ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
จ�ำนวน 1,833,000 บาท และเงินโบนัสจ�ำนวน 1,252,616.24 บาท
ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ และกรรมการในคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
จ�ำนวน 3,792,000 บาท และเงินโบนัสจ�ำนวน 1,252,616.24 บาท
ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการในคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
จ�ำนวน 2,497,200 บาท และเงินโบนัสจ�ำนวน 1,252,616.44 บาท
ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร และกรรมการในคณะกรรมการบริ หาร
จ�ำนวน 2,335,200 บาท และเงินโบนัสจ�ำนวน 1,252,616.24 บาท
ไม่ได้ รับค่าตอบแทนและโบนัส โดยเป็ นไปตามเกณฑ์ของ ING Bank N.V.
ไม่ได้ รับค่าตอบแทนและโบนัส โดยเป็ นไปตามเกณฑ์ของ ING Bank N.V.
ไม่ได้ รับค่าตอบแทนและโบนัส โดยเป็ นไปตามเกณฑ์ของธนาคาร

(1) ปั จจุบนั ไม่ได้ ด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการธนาคาร
(2) นายประสงค์ พูนธเนศ ได้ รับการแต่งตังให้
้ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการแทน นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 20 มิถนุ ายน 2561
(3) พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ได้ รับการแต่งตังให้
้ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการแทน พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2561
(4) นางแคทเธอรี น โล เป็ ก เช็ง ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการแทน นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริ เซล โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 12 เมษายน 2561

ค่ าตอบแทนอื่นๆ และสิทธิประโยชน์ อ่ ืนๆ
- ไม่มี –

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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2. ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ในรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริ หารจ�ำนวน 25 คนของธนาคาร (ตามค�ำนิยามของธนาคารซึง่ สอดคล้ องกับส�ำนักงาน ก.ล.ต.) ได้ รับ
ค่าตอบแทนรวมเป็ นมูลค่า 247 ล้ านบาท (รวมค่าตอบแทนผู้บริ หารที่เข้ า-ออกระหว่างปี ) ซึง่ ประกอบด้ วยเงินเดือน โบนัส กองทุนส�ำรองเลี ้ยงชีพ และผลตอบ
แทนอื่นๆ (ทังนี
้ ้ ผู้บริ หารตามนิยามของธนาคารซึง่ สอดคล้ องกับส�ำนักงาน ก.ล.ต. หมายถึง ผู้จดั การ หรื อผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริ หารสี่รายแรกนับต่อจาก
ผู้จดั การลงมา ผู้ซงึ่ ด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่า ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริ หารรายที่สี่ทกุ ราย และให้ หมายความรวมถึงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริ หารในงานบัญชีหรื อ
การเงินที่เป็ นระดับผู้จดั การฝ่ ายขึ ้นไปหรื อเทียบเท่า และเจ้ าหน้ าที่ในงานบัญชีหรื อการเงินที่อาจล่วงรู้ข้อมูลทางการเงินก่อนการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ)
นอกจากนี ้ ธนาคารจัดให้ มีโครงการ TMB Performance Share Bonus 2010 (TMB PSBP 2010) โดยมีวตั ถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้น เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริ มคุณภาพการท�ำงานเพื่อผลประกอบการที่ดีของธนาคาร และสร้ างแรงจูงใจในระยะยาวให้ แก่พนักงานที่มีส่วนในการตัดสินใจและด�ำเนินการต่างๆ
ที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของธนาคารอย่างมีนยั ส�ำคัญ ทังนี
้ ้ โครงการ TMB PSBP 2010 ได้ สิ ้นสุดลงเมื่อปี 2557 แต่ยงั คงมีผ้ บู ริ หารบางส่วนที่จะได้ รับ
การจัดสรรหุ้นส่วนสุดท้ ายในปี 2561 จากผลการด�ำเนินงานของปี 2555 - 2557

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีพนักงานทังสิ
้ ้น จ�ำนวน 8,373 คน โดยสามารถจ�ำแนกตามเพศ อายุ สัญชาติและพื ้นที่ ดังนี ้
1. จ�ำนวนพนักงาน
รายการ

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

1. จ�ำนวนของพนักงานจ�ำแนกตามเพศ
1.1 พนักงานชาย
1.2 พนักงานหญิง

2,413 คน
5,960 คน

2,505 คน
6,042 คน

2,657 คน
6,323 คน

2. จ�ำนวนของพนักงานจ�ำแนกตามช่วงอายุ
2.1 อายุต�่ำกว่า 30 ปี
2.2 อายุระหว่าง 30 - 39 ปี
2.3 อายุระหว่าง 40 - 49 ปี
2.4 อายุ 50 ปี ขึ ้นไป

2,626 คน
2,842 คน
1,733 คน
1,172 คน

2,509 คน
2,952 คน
1,899 คน
1,187 คน

2,598 คน
3,095 คน
2,115 คน
1,172 คน

3. จ�ำนวนของพนักงานจ�ำแนกตามสัญชาติ
3.1 พนักงานสัญชาติไทย
3.2 พนักงานชาวต่างประเทศ

8,344 คน
29 คน

8,518 คน
29 คน

8,950 คน
30 คน

4,516 คน

4,316 คน

3,924 คน

1,674 คน
2,176 คน
7 คน

2,186 คน
2,038 คน
7 คน

2,257 คน
2,792 คน
7 คน

4. จ�ำนวนของพนักงานจ�ำแนกตามพื ้นที่
4.1 ส�ำนักงานใหญ่
4.2 สาขา โดยแบ่งเป็ น 			
			 สาขาในกรุงเทพฯ และปริ มลฑล
			 สาขาต่างจังหวัด
			 สาขาต่างประเทศ
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2. การรั บพนักงานใหม่ ของธนาคาร
ธนาคารมีการรับพนักงานใหม่จ�ำนวนทังสิ
้ ้น 2,785 คน
รายการ

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

1. จ�ำนวนของพนักงานใหม่จ�ำแนกตามเพศ
1.1 พนักงานชาย
1.2 พนักงานหญิง

689 คน
2,096 คน

559 คน
1,642 คน

393 คน
1,326 คน

2. จ�ำนวนของพนักงานใหม่จ�ำแนกตามช่วงอายุ
2.1 อายุต�่ำกว่า 30 ปี 		
2.2 อายุระหว่าง 30 - 39 ปี 		
2.3 อายุระหว่าง 40 - 49 ปี 		
2.4 อายุ 50 ปี ขึ ้นไป

1,818 คน
777 คน
172 คน
18 คน

1,369 คน
687 คน
134 คน
11 คน

1,072 คน
547 คน
89 คน
11 คน

3. จ�ำนวนพนักงานที่พ้นสภาพ
รายการ
1. จ�ำนวนพนักงานเกษี ยณ
(รวมเกษี ยณอายุก่อนก�ำหนด)
1.1 พนักงานชาย
1.2 พนักงานหญิง
2. จ�ำนวนพนักงานที่ลาออกและอื่นๆ

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

41 คน
47 คน

61 คน
46 คน

47 คน
56 คน

2,959 คน

2,527 คน

2,592 คน

4. จ�ำนวนพนักงานแบ่ งตามสายงาน
2561
จ�ำนวนพนักงาน (คน)

2560
จ�ำนวนพนักงาน (คน)

2559
จ�ำนวนพนักงาน (คน)

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

1

1

1

ขึ ้นตรงต่อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

8

7

8

ตรวจสอบ

55

57

68

สื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร

25

27

30

บรรษัทภิบาล

12

13

17

ทรัพยากรบุคคล

57

62

73

กลยุทธ์องค์กร

25

21

22

1

1

1

19

22

18

2

32

บริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้ าธุรกิจ 1

148

96

133

บริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้ าธุรกิจ 2

151

117

150

22

23

55

สายงาน

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ าธุรกิจ
ขึ ้นตรงต่อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารลูกค้ าธุรกิจ
บริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้ าธุรกิจ

ธุรกิจตลาดเงิน
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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2561
จ�ำนวนพนักงาน (คน)

2560
จ�ำนวนพนักงาน (คน)

การตลาดธุรกิจตลาดเงิน

28

28

บริ การลูกค้ าธุรกิจและบริ หารช่องทางการค้ า

49

84

63

ผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อธุรกิจ

27

13

11

-

20

11

บริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้ าบรรษัทธุรกิจ 1 และ 2

91

91

89

ธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศ

72

45

39

ธุรกรรมระหว่างประเทศ

35

35

33

วาณิชธนกิจ

17

16

8

บริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้ าธุรกิจทหารและลูกค้ าองค์กรรัฐ

19

15

15

บริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้ าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่

57

49

71

บริ หารกลุม่ ลูกค้ าธุรกิจ

31

31

22

1

1

1

ขึ ้นตรงต่อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารลูกค้ าเอสเอ็มอี

11

10

14

บริ หารการตลาดลูกค้ าธุรกิจ

33

25

23

บริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้ าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก 1

151

145

216

บริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้ าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก 2

152

151

209

บริ หารการขายและเพิ่มมูลค่าธุรกิจลูกค้ าเอสเอ็มอี

92

92

121

บริ หารผลิตภัณฑ์และ Portfolio ธุรกิจเอสเอ็มอี

22

20

18

บริ หารกลุม่ ลูกค้ าเอสเอ็มอี

3

2

6

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ ารายย่ อย

1

1

1

26

18

18

8

6

10

11

12

15

บริ การเครื อข่ายการขายและที่ปรึกษาลูกค้ ารายย่อย

3,921

4,138*

4,423*

บริ หารจัดการช่องทางรวมลูกค้ ารายย่อย
(บริ หารการปฏิบตั กิ ารและประสิทธิภาพธุรกิจสาขา)

55

86

83

บริ หารกลุม่ ลูกค้ าบุคคลระดับกลาง

4

3

4

บริ หารกลุม่ ลูกค้ าธนบดีและธนบดีธนกิจ

2

5

5

สายงาน

ผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อธุรกิจและวาณิชธนกิจ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ าเอสเอ็มอี

ขึ ้นตรงต่อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารลูกค้ ารายย่อย
ผลิตภัณฑ์ธรุ กิจประกัน
พัฒนาช่องทางขายและบริ การลูกค้ ารายย่อย
(พัฒนาช่องทางการบริ การธนาคาร)

ลูกค้ าธนบดีธนกิจ

2559
จ�ำนวนพนักงาน (คน)

106

Digital Channels and User Experience

34

32

69

ME by TMB

39

39

39

8

6

5

ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
* ธุรกิจสาขา
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2561
จ�ำนวนพนักงาน (คน)

2560
จ�ำนวนพนักงาน (คน)

2559
จ�ำนวนพนักงาน (คน)

ผลิตภัณฑ์ธรุ กรรมธนาคาร

7

6

7

ผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อรายย่อย

26

26

25

ส่งเสริ มการตลาดลูกค้ าบุคคล

78

76

73

ผลิตภัณฑ์ธรุ กิจรายย่อย

21

26

25

525

613

626

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านบริหารความเสี่ยง

1

1

1

ขึ ้นตรงต่อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านบริ หารความเสี่ยง

5

6

8

ก�ำกับการปฏิบตั งิ าน

30

29

38

พิจารณาสินเชื่อธุรกิจ

33

26

27

บริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั กิ ารองค์กร

36

17

30

บริ หารนโยบายและควบคุมความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ

56

105

140

127

127

112

บริ หารความเสี่ยงสินเชื่อเชิงกลยุทธ์

56

56

57

บริ หารความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ

75

84

115

กฎหมาย

55

27

28

บริ หารความเสี่ยงด้ านตลาด

15

17

17

153

163

-

39

29

20

1

1

1

ขึ ้นตรงต่อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงิน

28

26

3

บริ หารเงิน

44

18

17

วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน

22

19

39

ควบคุมทางการเงิน

74

76

97

1

1

1

190

129

128

32

34

-

280

267

274

-

22

34

697

752

747

-

70

72

34

-

-

สายงาน

บริ การลูกค้ าสัมพันธ์

พัฒนาสินทรัพย์

บริ หารคุณภาพและติดตามกลุม่ สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก
พิจารณาสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กและลูกค้ ารายย่อย
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านการเงิน

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านปฏิบตั กิ าร
ขึ ้นตรงต่อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านปฏิบตั กิ าร
สถาปั ตยกรรมองค์กรและบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Operational Excellence
ปฏิบตั กิ ารและบริ การ
ควบคุมด้ านปฏิบตั กิ าร
ความปลอดภัยข้ อมูลสารสนเทศ

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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5. การเปลี่ยนแปลงจำ�นวนพนักงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
จ�ำนวนพนักงานของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561
จ�ำนวนพนักงาน (คน

2560
จ�ำนวนพนักงาน (คน)

8,373 คน

8,547 คน

จ�ำนวนคดี

สถานะ

2559
จ�ำนวนพนักงาน (คน)
8,980 คน

6. ข้ อพิพาทด้ านแรงงานที่ส�ำคัญในช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมา
ณ 31 ธันวาคม 2561
ประเภทคดี
1. กรณีธนาคารฟ้องร้ องพนักงาน
1.1 เรื่ องการทุจริ ตของพนักงาน
			 • คดียงั ไม่สิ ้นสุด
			 • คดีสิ ้นสุดแล้ ว

18
18
8
10

2. กรณีพนักงานฟ้องร้ องธนาคาร
2.1 เรื่ องเลิกจ้ างไม่เป็ นธรรม
			 • คดียงั ไม่สิ ้นสุด
			 • คดีสิ ้นสุดแล้ ว
2.2 เรื่ องปรับลดต�ำแหน่ง
			 • คดียงั ไม่สิ ้นสุด
			 • คดีสิ ้นสุดแล้ ว
2.2 เรื่ องขอให้ แก้ ไขผลการประเมินผลงาน
			 • คดียงั ไม่สิ ้นสุด
			 • คดีสิ ้นสุดแล้ ว

26
24
13
11
1
1
1
1
-

อยูใ่ นกระบวนการพิจารณา

อยูใ่ นกระบวนการพิจารณา

อยูใ่ นกระบวนการพิจารณา

7. ผลตอบแทนของบุคลากร
ธนาคารตระหนักดีว่าพนักงาน คือ ทรัพยากรที่มีค่าและเป็ นก� ำลังส�ำคัญที่จะผลักดันให้ ธนาคารบรรลุผลส�ำเร็ จตามเป้าหมาย ธนาคารจึงให้ ความส�ำคัญ
ในการดูแลให้ พนักงานของธนาคารทุกคนมีขวัญและก�ำลังใจที่ดีในการท�ำงาน ให้ ได้ รับผลตอบแทนตามผลงาน ทักษะ ความสามารถ และให้ ได้ รับสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ อย่างเหมาะสม เป็ นธรรม และอยูใ่ นระดับที่ทดั เทียมกับสถาบันการเงินอื่น
ผลตอบแทนรวมของพนักงานและลักษณะผลตอบแทนที่ให้ กับพนักงาน
ธนาคารมีการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนและค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตั ิงานให้ มีความเหมาะสมเทียบเคียงได้ กบั การจ่ายของ
กลุม่ การเงินการธนาคารและให้ เกิดความเป็ นธรรมภายในธนาคาร และธนาคารได้ ปรับปรุงข้ อมูลค่าตอบแทนให้ เหมาะสมกับขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบ
และจัดหาเครื่ อ งมื อในการท� ำ งานตามบทบาทหน้ า ที่ โดยไม่ยึด ถื อระดับ พนัก งาน รวมถึงน� ำ เอาความเสี่ ย งในการด� ำ เนิ นธุรกิ จ มาเป็ นหน่ว ยชี ว้ ัด ใน
การด�ำเนินหน้ าที่ และมีผลในการพิจารณาค่าตอบแทน อีกทังการวางกรอบค่
้
าตอบแทนโดยรวม เพือ่ ผลักดันให้ เกิดวัฒนธรรมตามแนวคิด “Pay for Performance”
โดยจะแปรผันตามผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานและผลการด�ำเนินงานของธนาคาร
โดยที่ธนาคารมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานพนักงานประจ� ำปี และการขึ ้นเงินเดือนและจ่ายโบนัสประจ� ำปี ตามผลงานประจ�ำปี ในปี 2561 พนักงาน
ของธนาคารทังหมดได้
้
รับค่าตอบแทนในรู ปของเงินเดือน ค่าครองชีพ เงินช่วยเหลืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการท�ำงาน ค่าตอบแทนที่แปรผันตามผลงาน และ
ผลตอบแทนอื่น เป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้น 7,851 ล้ านบาท
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กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพพนักงาน
ธนาคารและพนักงานได้ ร่วมกันจัดตังกองทุ
้
นส�ำรองเลี ้ยงชีพพนักงานธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ จดทะเบียนแล้ ว ควบคุมก�ำกับดูแลการบริหารจัดการ
โดยคณะกรรมการกองทุน ฯ ประกอบด้ ว ยกรรมการฝ่ ายนายจ้ า งซึ่ง มาจากการแต่ง ตัง้ และกรรมการฝ่ ายลูก จ้ า งซึ่ง มาจากการเลื อ กตัง้ โดยสมาชิ ก
กองทุน เพื่อส่งเสริ มให้ พนักงานสะสมเงินออมตามอัตราส่วนที่ต้องการส่วนหนึง่ และธนาคารส่งสมทบตามอัตราส่วนตามอายุงานของพนักงานส่วนหนึง่ และ
มีรูปแบบการจัดการกองทุนแบบ Employee’s Choice โดยพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ ากองทุนได้ ในอัตราร้ อยละ 2-15 ของเงินเดือนของพนักงาน
แต่ละราย และธนาคารสมทบเงินร้ อยละ 5-10 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ ากองทุนส�ำรองเลี ้ยงชีพ เพื่อเป็ นเงินก้ อนสุดท้ ายในการยังชีพ ด้ วยความมัน่ คง
หลังเกษี ยณอายุการท�ำงานของพนักงาน
สวัสดิการและผลประโยชน์ เกือ้ กูลอื่น
		 สวัสดิการรั กษาพยาบาล ธนาคารจัดสวัสดิการรักษาพยาบาลส�ำหรับพนักงานในรูปแบบการประกันสุขภาพรักษาพยาบาลโดยผ่านบริ ษัทประกันที่มี
		 มาตรฐานการบริ การที่มีประสิทธิภาพให้ บริ การและค�ำแนะน�ำแก่พนักงานให้ ได้ รับความสะดวกและมีความคล่องตัวในการใช้ บริ การ ซึง่ ครอบคลุมถึง
		 การรักษาด้ านทันตกรรม นอกจากนัน้ ธนาคารยังจัดให้ มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปี ให้ กบั พนักงานทุกระดับซึ่งเป็ นการดูแลสุขภาพพนักงานในเชิง
		 การป้องกัน โดยตัง้ แต่ปี 2559 ธนาคารได้ พฒ
ั นาโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจ�ำปี ให้ เหมาะกับพนักงานตามกลุ่มอายุ เพราะในแต่ละช่วงวัย
		 มีความเสีย่ งของการเกิดโรคทีแ่ ตกต่างกัน และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นจากสภาพแวดล้ อมการท�ำงานบางต�ำแหน่งงานประกอบการพิจารณา รวมทัง้
		 จัดให้ มีห้องพยาบาลที่ส�ำนักงานใหญ่และส�ำนักงานธนาคารที่อาคารเอไอเอแคปิ ตอลเซ็นเตอร์ มีแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะโรคหมุนเวียนมาตรวจรักษา
		 และให้ ค�ำปรึกษาปั ญหาสุขภาพให้ กบั พนักงาน นอกจากนัน้ ยังมีเตียงผู้ป่วยรองรับการเจ็บป่ วยและการปฐมพยาบาลเบื ้องต้ นส�ำหรับพนักงานระหว่าง
		 การปฏิบตั งิ าน
การท�ำประกันชีวิต การประกันโรคร้ าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และเงินช่ วยเหลือค่ ารั กษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุ เนื่องจาก
การปฏิบตั งิ าน ธนาคารมีการเสนอแผนประกันสุขภาพทีเ่ หมาะกับความต้ องการทีแ่ ตกต่างของพนักงานแต่ละคน โดยพนักงานสามารถเลือกแผนได้ เอง
		 เพือ่ ให้ พนักงานมีความมัน่ คงในชีวติ การท�ำงานกับธนาคาร คุ้มครองตลอด 24 ชัว่ โมง ทังในและนอกเวลาท�
้
ำงาน รวมถึงการจัดท�ำประกันชีวติ ให้ กบั พนักงาน
		 ทีป่ ฏิบตั งิ านในพื ้นที่เสี่ยง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ แก่ ยะลา ปั ตตานี นราธิวาส และสงขลา รวมถึงเงินช่วยเหลือเป็ นค่ารักษาพยาบาลกรณีอบุ ตั เิ หตุ
		 เนื่องจากการปฏิบตั งิ าน
สินเชื่อสวัสดิการพนักงาน ธนาคารได้ ให้ การช่วยเหลือด้ านการเงินแก่พนักงานโดยจัดสวัสดิการสินเชื่อพนักงาน โดยยึดหลักการให้ บริการ กระบวนการ
		 ท�ำงานและคุณลักษณะผลิตภัณท์ใกล้ เคียงกับลูกค้ าของธนาคาร รวมทังส่
้ งเสริ มให้ พนักงานยึดมัน่ ด้ านวินยั ทางการเงิน นอกจากนี ้ ยังให้ สวัสดิการ
		 สินเชื่อกรณีพนักงานประสบภัยพิบตั ิ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้ อนให้ กบั พนักงานเหล่านัน้
		 เงินช่ วยเหลือประเภทอื่น ธนาคารช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ เช่น กรณีพนักงานสมรส คลอดบุตร อุปสมบท ประกอบพิธีฮจั จ์ รวมทังมอบ
้
		 ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน และในกรณีที่พนักงานหรื อบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ธนาคารได้ จา่ ยเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร เป็ นต้ น
กิจกรรมพนั กงาน ธนาคารสนับสนุนให้ มีการจัดตังชมรมต่
้
างๆ เพื่อให้ พนักงานเข้ าร่ วมกิจกรรมได้ ตามความสนใจ เพื่อเป็ นการสร้ างสมดุลให้ กบั
		 การท�ำงานและชีวติ ส่วนตัว
ห้ องอาหาร เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ กบั พนักงาน ธนาคารจึงได้ จดั ห้ องอาหารส�ำหรับพนักงาน ณ อาคารส�ำนักงานใหญ่ โดยพนักงานสามารถ
		 ซื ้ออาหารและเครื่ องดื่มที่มีคณ
ุ ภาพรับประทานในราคาย่อมเยาและอยูใ่ นสภาพแวดล้ อมที่ดี
ห้ องออกก�ำลังกาย เพื่อสนับสนุนและให้ ความสะดวกกับพนักงาน รวมถึงช่วยให้ พนักงานเกิดความใส่ใจกับสุขภาพ และช่วยให้ มีสขุ ภาพแข็งแรง และ
		 มีสมาธิในการท�ำงาน และสามารถส่งเสริ มสุขภาพที่ดีในที่ท�ำงานได้ ณ อาคารส�ำนักงานใหญ่
ห้ องสันทนาการ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้ กบั พนักงาน รวมถึงสามารถพักผ่อนในเวลาพัก เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงานต่อไปบุคคลในครอบครัว
		 เสียชีวิต ธนาคารได้ จา่ ยเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร เป็ นต้ น
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8. การพัฒนาทรั พยากรบุคคล
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
ธนาคารได้ เน้ นให้ มีการน�ำความรู้ความสามารถขันพื
้ ้นฐานที่จ�ำเป็ น (Core Competency) และสมรรถนะความเป็ นผู้น�ำ (Leadership Competency) มาใช้
ในการจัดท�ำโปรแกรมการพัฒนาพนักงาน และการมุง่ เน้ นการท�ำงานในรูปแบบ Agile โดยมีโครงสร้ างองค์กรแบบ “Flat organization” รองรับซึง่ สามารถ
ท�ำให้ บคุ คลากรได้ รับการพัฒนาสมรรถนะในการท�ำงาน มีประสบการณ์ในการท�ำงานทีห่ ลากหลาย รวมถึงช่วยในการเตรียมความพร้ อมในการสืบทอดต�ำแหน่ง
(Succession Planning) และท�ำให้ องค์กรมีการมองเห็นอย่างคลอบคลุม รวมถึงการบริ หารจัดการผู้มีศกั ยภาพสูง (Talent Management) ส�ำหรับผู้ที่ได้ รับ
เลือกเป็ นผู้มีศกั ยภาพสูง จะได้ เข้ ารับการพัฒนาในโปรแกรมที่ช่วยให้ เขาสามารถเติมโตเป็ นผู้น�ำในอนาคตเป็ นอย่างดี เช่นเดียวกับการเตรี ยมความพร้ อม
เพื่อขึ ้นด�ำรงต�ำแหน่งที่เป็ นต�ำแหน่งส�ำคัญของธนาคาร และสอดคคล้ องกับแผนผู้สืบทอดต�ำแหน่ง นอกจากนันธนาคารยั
้
งมุง่ พัฒนาผู้มีศกั ยภาพสูง (Talent
Management) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้ างและเตรี ยมความพร้ อมการเป็ นผู้น�ำในอนาคตให้ กบั TMB ควบคูไ่ ปกับการท�ำแผนรองรับผู้สืบทอดต�ำแหน่งส�ำคัญ
ของธนาคาร ในกระบวนการคัดเลือกผู้ที่มีศกั ยภาพสูงจะเริ่ มจากการก�ำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ กระบวนการสรรหาและตรวจสอบ โดยการพิจารณา
ร่ วมกันของคณะกรรมการผู้บริ หารระดับสูง มีโครงการอบรมและพัฒนาที่ออกแบบให้ เหมาะส�ำหรับ Talent แต่ละกลุ่มที่มีศกั ยภาพต่างกัน โดยรู ปแบบ
การพัฒนาจะเป็ นแบบบูรณาการ โดยรวมถึงการเรี ยนแบบห้ องเรี ยน การเรี ยนรู้เชิงปฏิบตั กิ าร กลุม่ แลกเปลีย่ นประสบการณ์ความรู้ (Community of Practice),
E-Learning, การศึกษาดูงานธุรกิจประเภทต่างๆ เป็ นต้ น
ปี 2561 และต่อเนื่องในปี 2562-63 แนวคิดเรื่ องการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญบางประการเพื่อสร้ างเสริ มให้ การพัฒนาพนักงาน
ส่งผลกระทบและกระตุ้นให้ พนักงานสามารถเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง โดยธนาคารได้ มงุ่ เน้ นในเรื่ องต่อไปนี ้
1.		 Kirl-Patrick Model 4 ระดับ ได้ ถกู น�ำมาใช้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าผลลัพธ์ทางธุรกิจ และพฤติกรรมที่คาดหวังได้ ถกู ก�ำหนดไว้ อย่างชัดเจน เพื่อน�ำมาใช้ ใน
			 การออกแบบการพัฒนาหลักสูตรทุกโปรแกรม
2.		 ผู้บริ หารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาต้ นสังกัด จะร่ วมออกแบบพัฒนาหลักสูตรกับทรั พยากรบุคคล เพื่อสร้ างความรั บผิดชอบและความรู้ สึก
			 ความเป็ นเจ้ าของในเรื่ องพัฒนาพนักงานของตนเอง
3.		 จัดให้ มีการเรี ยนรู้ในหลากหลายรูปแบบ โดยใช้ ดิจิตอลเทคโนโลยี ซึง่ รวมการเรี ยนรู้ในหลายรูปแบบ(Classroom training + virtual classroom +
			 Community of Practices + Knowledge sharing) ไว้ ในที่เดียว (One Learning Platform) โดยพนักงานสามารถเรี ยนได้ ทกุ ที่ทกุ เวลาและทุกอุปกรณ์
4.		 จัดท�ำเนื ้อหาเข้ มข้ นมากขึ ้น โดยสร้ างหลักสูตรเป็ นโปรแกรมระยะยาว มีวตั ถุประสงค์ชดั เจน และมีรูปแบบการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย
5.		 เปลี่ยนรูปแบบการเรี ยนรู้แบบ E-Learning ที่มีเนื ้อยาวและใช้ เวลาเรี ยนนาน มาเป็ นการเรี ยนรู้รูปแบบใหม่ที่มีวตั ถุประสงค์ชดั เจน และเนื ้อหากระชับ
			 มากขึ ้น เพื่อง่ายต่อการเรี ยนรู้
การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ สอดคล้ องตามแผนธุรกิจ
การพัฒนาความรู้ความสามารถขัน้ พืน้ ฐานที่จ�ำเป็ น และสมรรถนะความเป็ นผู้น�ำ (Core and Leadership Competency) ในปี ทผี่ า่ นมา ธนาคารได้ พฒ
ั นา
เส้ นทางการเรี ยนรู้ตามโรดแมป เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถขันพื
้ ้นฐานที่จ�ำเป็ น และสมรรถนะความเป็ นผู้น�ำให้ กบั ผู้บริ หารและพนักงานทุกระดับ โดยน�ำ
ปั จจัยส�ำคัญๆ คือ พฤติกรรมที่องค์กรคาดหวัง (Expected Behaviors) ทักษะความช�ำนาญที่จ�ำเป็ น (Required Skills) และระดับความเชี่ยวชาญ
(Proficiency Level) มาใช้ ในการวิเคราะห์และพัฒนาเนื ้อหาหลักสูตรที่พนักงานแต่ละระดับจ�ำเป็ นต้ องได้ รับการพัฒนา ตลอดจนพิจารณาน�ำวิธีการพัฒนา
(Development Methods) ทังการเรี
้
ยนรู้ จากประสบการณ์ ตรง การเรี ยนรู้ จากผู้อื่น การเรี ยนในห้ องเรี ยน (Classroom Training), E-Learning และ
การสร้ างชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนความเห็น เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้ ก�ำหนดแผนเส้ นทางการอบรมให้ กบั พนักงานทัว่ ทังองค์
้ กร เพื่อสร้ างบรรยากาศ
การเรี ยนรู้อย่างยัง่ ยืน และเพื่อส่งเสริ มให้ พนักงานของเราได้ พฒ
ั นาสมรรถนะที่จ�ำเป็ นในด้ านต่างๆ อย่างครบถ้ วนและมีมาตรฐาน
การพัฒนาผู้น�ำ  (Leadership Development) ธนาคารให้ ความส�ำคัญกับผู้น�ำในทุกระดับ จึงได้ ออกแบบการพัฒนาให้ เหมาะสมกับบทบาทหน้ าที่ และ
ความท้ าทายที่เป็ นอยู่ ซึง่ เน้ นทังความคิ
้
ด จิตใจ ทักษะที่จ�ำเป็ น และเครื่ องมือ (Mindset, Skillset & Toolset) ส�ำหรับผู้น�ำระดับต้ น บทบาทหน้ าที่ที่ชดั เจน
เป็ นสิ่งส�ำคัญ ความท้ าทายจากการบริ หารคน ดังนันผู
้ ้ น�ำระดับต้ นจะได้ เข้ าโครงการ First Line Manager หรื อ Manager of Manager ที่ได้ ฝึกฝน และ
น�ำเครื่ องมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไปใช้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม ส�ำหรับผู้น� ำระดับกลาง และระดับสูงจะเน้ นการเปิ ดมุมมองทางธุรกิจ เพื่อน� ำพา
หน่วยงานให้ พร้ อมรับมือกับความท้ าทายและความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ ว การจัด Food For Thought ในรูปแบบที่มีการแลกเปลี่ยนความคิด มุมมอง วิธีการ
และเครื่ องมือระหว่างผู้น�ำของธนาคาร และผู้น�ำระดับโลกจากภายนอก จึงเกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
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ระบบจัดการการเรี ยนรู้ (TMB Learning Platform)
ในเดือนธันวาคม 2561 ธนาคารได้ เปิ ดใช้ งานระบบจัดการการเรี ยนรู้ใหม่ทดแทนระบบเดิม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการเรี ยนรู้ ในระบบ
จัดการการเรี ยนรู้ใหม่นี ้พนักงานสามารถเรี ยนและเข้ าถึงหลักสูตรอบรมผ่านอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ได้ ทกุ ประเภท ผู้ใช้ สามารถสร้ างกลุม่ แลกเปลีย่ นความรู้ใน
ระบบจัดการการเรี ยนรู้ใหม่ได้ งา่ ย ระบบจัดการการเรี ยนรู้ใหม่นี ้สนับสนุนแนวความคิดเรื่ องเรี ยนรู้ได้ ทกุ ที่ทกุ เวลา และจากทุกอุปกรณ์ นอกจากนี ้ระบบจัดการ
การเรี ยนรู้ยงั มี เนื ้อหา E-Learning มากกว่า 400 หลักสูตรให้ กบั พนักงาน เพื่อให้ พนักงานได้ เลือกเรี ยนหลักสูตรตรงตามความต้ องการ
การพัฒนาบุคลากรตามลักษณะงาน (Functional Expertise Enhancement) นอกจากหลักสูตรต่างๆ ตามเส้ นทางการเรี ยนรู้ แล้ ว ธนาคารได้ พฒ
ั นา
โครงสร้ างหลักสูตร และเนื ้อหารายวิชา เพื่อจัดอบรมพนักงานในหลักสูตรที่จ�ำเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิงานต่างๆ อาทิ การวิเคราะห์สนิ เชื่อ ความรู้และความเข้ าใจ
ในผลิตภัณฑ์ กฎระเบียบที่จ�ำเป็ น และระบบการเงินการธนาคาร เป็ นต้ น เพื่อให้ พนักงานสามารถปฏิบตั งิ านได้ อย่างถูกต้ อง รวดเร็ วและมีประสิทธิผล
การปรั บปรุ งกระบวนการท�ำงาน (Process Improvement for operational Excellence) จากการที่ธนาคารได้ น�ำหลักการและแนวคิดในการจัดการ
เพื่อบริ หารคุณภาพ “Six Sigma” และ “Lean Concept” มาใช้ เพื่อพัฒนากระบวนการท�ำงานให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ขององค์ กร โดยใช้ ทรั พยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้ นทุนและควบคุมคุณภาพ ธนาคารจึงได้ จดั หลักสูตรฝึ กอบรมเพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องเหล่านี ้แก่พนักงานและผู้บริ หาร
ทัว่ ทังองค์
้ กร
การบริ หารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Operational Risk Management and Security Awareness) ธนาคารค�ำนึงถึงการบริ หารจัดการ
ความเสี่ยง ซึ่งจะมี ผลกระทบทัง้ ต่อลูกค้ า ต่อชื่ อเสียงของธนาคารและผู้เกี่ ยวข้ อง จึงจัดให้ มีการอบรมหลักสูตรต่างๆ ผ่านระบบ E-Learning อาทิ
Corporate Operational Risk Management, Anti Money-Laundering, Promoting Risk Awareness 2018, Cyber Threats เป็ นต้ น ซึง่ พนักงานของธนาคาร
ที่ปฏิบตั งิ านอยูใ่ นพื ้นที่ตา่ งๆ ทัว่ ประเทศสามารถเข้ าถึงได้ โดยสะดวกและเลือกเวลาเรี ยนในช่วงเวลาที่สอดคล้ องกับความต้ องการได้
ในปี 2561 ธนาคารได้ จดั อบรมให้ แก่พนักงานเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ในด้ านต่างๆ โดยสามารถจ�ำแนกตามจ�ำนวนหลักสูตร จ�ำนวนรุ่น และจ�ำนวนพนักงาน
ที่อบรม ดังนี ้
หลักสูตรอบรมในปี 2561

จ�ำนวนหลักสูตร

จ�ำนวนครั ง้

จ�ำนวนพนักงานที่เข้ ารั บการอบรม

หลักสูตรอบรมภายใน

141

608

14,590

หลักสูตรอบรมภายนอก

78

84

255

219

692

14,854

7

7

28,273

30

172

5,905

หลักสูตร ส�ำหรับ SME

6

19

249

หลักสูตร ส�ำหรับพนักงานใบอณุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ และธุรกิจประกัน

9

43

2,196

183

501

8,691

จ�ำนวนหลักสูตรทัง้ หมด
หลักสูตร E-Learning
หลักสูตร ส�ำหรับพนักงานสาขา

หลักสูตร ส�ำหรับพนักงานส่วนอื่นๆ
พนักงานได้ รับการอบรมโดยเฉลี่ย 38 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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9. มาตรการด้ านความปลอดภัยของพนักงาน
ธนาคารได้ ตระหนักถึงความส�ำคัญด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการท�ำงานของพนักงาน และผู้มาติดต่อ จึงก�ำหนดนโยบายความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการท�ำงาน ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
1.		
			
			
2.		
			
			
			
3.		
			
4.		
			
			

ธนาคารพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการท�ำงานให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย มาตรฐานสากล และ
ข้ อก�ำหนดอื่นๆ ที่ธนาคารน�ำมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการท�ำงานให้ กบั พนักงาน และผู้มาติดต่อหรื อมาปฏิบตั ิงานภายใน
ธนาคาร ให้ เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
ธนาคารถือว่าความปลอดภัยในการท�ำงานเป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานของพนักงานทุกคน ผู้บงั คับบัญชาทุกระดับต้ องเป็ น
แบบอย่างที่ดี เป็ นผู้น�ำ สนับสนุน ส่งเสริ มให้ พนักงานตระหนักรู้ถงึ การท�ำงานด้ วยความปลอดภัย รวมทังก�
้ ำกับดูแลให้ การปฏิบตั ิงานของพนักงาน
และผู้มาติดต่อหรื อมาปฏิบตั ิงานภายในธนาคารปฏิบตั ิตามกฎระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ก�ำหนดขึ ้นโดยเคร่ งครัด ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิด
ความปลอดภัยสูงสุดในทุกขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ าน
ธนาคารมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ เกิดการมีสว่ นร่วมของพนักงานและผู้มาติดต่อ/มาปฏิบตั งิ านภายในบริษทั ฯ ในการด�ำเนินงานด้ านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการท�ำงาน
ธนาคารให้ การสนับสนุนทรัพยากร ทังงบประมาณ
้
เวลา บุคลากร และทรัพยากรที่เกี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการด�ำเนินการตามระบบการจัดการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการท� ำงาน โดยแต่งตังคณะกรรมการความปลอดภั
้
ย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อม
ในการท�ำงานและทบทวนคณะกรรมการทุก 2 ปี เพื่อด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ธนาคารได้ แต่งตังคณะกรรมการความปลอดภั
้
ย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการท�ำงาน เพื่อปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงแรงงานว่าด้ วยเรื่ อง ก�ำหนด
มาตรฐานในการบริ หารและจัดการด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการท�ำงาน พ.ศ. 2549 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
•		 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการท� ำงาน ที่ได้ รับการแต่งตัง้ ประกอบด้ วย ประธานกรรมการ กรรมการ
			 ฝ่ ายนายจ้ าง กรรมการฝ่ ายลูกจ้ าง และเลขานุการ
•		 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการท�ำงาน มีอ�ำนาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
			 1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้ านความปลอดภัยในการท� ำงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบตั ิเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่ วยหรื อ
				 การเกิดเหตุเดือดร้ อนร� ำคาญอันเนื่องมาจากการท�ำงาน หรื อความไม่ปลอดภัยในการท�ำงานเสนอต่อฝ่ ายบริ หาร
			 2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรื อแนวทางปรั บปรุ ง แก้ ไขให้ ถูกต้ องตามกฎหมายเกี่ ยวกับความ ปลอดภัยในการท�ำงาน และมาตรฐาน
				 ความปลอดภัยในการท�ำงานต่อฝ่ ายบริ หาร เพื่อความปลอดภัยในการท�ำงานของพนักงาน และบุคคลภายนอกที่เข้ ามาปฏิบตั ิงานหรื อเข้ ามา
				 ใช้ บริ การในส�ำนักงานของธนาคาร
			 3. ส่งเสริ ม สนับสนุน กิจกรรมด้ านความปลอดภัยในการท�ำงานของธนาคาร
			 4. พิจารณาข้ อบังคับและคูม่ ือความปลอดภัย รวมทังมาตรฐานด้
้
านความปลอดภัยในการท�ำงานของธนาคารเสนอต่อฝ่ ายบริ หาร
			 5. ส�ำรวจการปฏิบตั ิการด้ านความปลอดภัยในการท�ำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ ้น ในส�ำนักงานของธนาคาร อย่างน้ อย
				 เดือนละ 1 ครัง้
			 6. พิจารณาโครงการหรื อแผนการฝึ กอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�ำงาน รวมถึงโครงการ หรื อ แผนการฝึ กอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่
				 ความรับผิดชอบในด้ านความปลอดภัยของพนักงาน หัวหน้ างาน ผู้บริ หารและบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อฝ่ ายบริ หาร
			 7. วางระบบการรายงานสภาพการท�ำงานที่ไม่ปลอดภัย ให้ เป็ นหน้ าที่ของพนักงานทุกระดับต้ องปฏิบตั ิ
			 8. รายงานผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำปี รวมทังระบุ
้ ปัญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะในการปฏิบตั หิ น้ าที่ของคณะกรรมการ
ซึ่งธนาคารมีการจัดหรื อเตรี ยมบุคลากรมารองรั บต่อองค์กรดังกล่าว หรื อบุคลากรผู้มีหน้ าที่ด้านความปลอดภัยในการทํางานที่สอดคล้ องกับกฎหมาย
ความปลอดภัยในการทํางาน และต้ องกําหนดหน้ าที่รับผิดชอบด้ านความปลอดภัยในการทํางานให้ ชดั เจน ซึง่ ต้ องมีการเตรี ยมความพร้ อม ตามที่กฎหมาย
ความปลอดภัย ในการทํางานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง มีการฝึ กซ้ อมอพยพหนีไฟอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ จัดให้ มีการฝึ กอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภยั จัดให้ มี
การตรวจวัดสภาพแวดล้ อมในการท�ำงาน จัดให้ มีการตรวจสุขภาพตามปั จจัยเสี่ยง จัดให้ มีการตรวจสอบด้ านความปลอดภัย จัดให้ มีการตรวจสอบสภาพ
ความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยของโครงสร้ างอาคารโดยผู้ตรวจสอบอาคารภายนอกตามที่กฎหมายก� ำหนดทุกปี จัดทําองค์ประกอบ แผนงานด้ าน
ความปลอดภัยฯ และการจัดท�ำรายงานด้ านความปลอดภัยตามที่กฎหมายก�ำหนด
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ธนาคารได้ จดั ท�ำแผนการรณรงค์สง่ เสริ มความปลอดภัยในการทํางาน เพื่อให้ ความปลอดภัยในการทํางาน บรรลุวตั ถุประสงค์ การหาแนวทางหรื อกําหนด
วิธีการเพื่อกระตุ้นจิตสํานึกและลดพฤติกรรม ความเสี่ยงของพนักงานทุกระดับ ทุกสถานที่ในหน่วยงาน จึงต้ องเพิ่มกิจกรรมการรณรงค์หรื อประชาสัมพันธ์
โดยคัดเลือกกิจกรรมต่างๆ เพื่อใช้ ในการกระตุ้นและสร้ างจิตสํานึกด้ านความปลอดภัยให้ แก่พนักงาน เช่น
•		 จัดกิจกรรมด้ านความปลอดภัยไตรมาสละ 1 ครัง้ ผ่านทางช่องทางการสื่อสารของธนาคาร
•		 การสนทนาความปลอดภัย และการรับฟั งข้ อเสนอแนะ
•		 กิจกรรมการรณรงค์ Health and Safety Day
•		 การรณรงค์ด้วยโปสเตอร์ และสัญลักษณ์ความปลอดภัย
•		 การรณรงค์การใช้ อปุ กรณ์ค้ มุ ครองความปลอดภัย
•		 การเข้ าร่วมกิจการด้ านความปลอดภัยกับหน่วยงานภายนอก
10. ระบบบริหารจัดการสารสนเทศทรั พยากรบุคคล
ธนาคารมีการใช้ ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล หรือ ระบบ Human Capital Management (HCM) ในการบริหารจัดการข้ อมูลทรัพยากรบุคคล โดยมีวตั ถุประสงค์
หลักดังนี ้ คือ
•		 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและลดเวลาส�ำหรับการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้ อง
•		 เพื่อปรับปรุงการให้ บริการงานด้ านทรัพยากรบุคคล โดยระบบสามารถใช้ งานได้ งา่ ย มีฟังก์ชนั ที่สามารถด�ำเนินการได้ ด้วยตนเอง ข้ อมูลมีความถูกต้ อง
			 และทันต่อเวลา ส่งผลให้ พนักงานมีความพึงพอใจที่สงู ขึ ้น
•		 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหัวหน้ างานในการบริ หารจัดการพนักงานผู้ใต้ บงั คับบัญชา จากฟั งก์ชนั่ การบริ การตนเองของหัวหน้ างาน และสามารถ
			 เข้ าถึงข้ อมูลโดยไม่ต้องขอการสนับสนุนจากหน่วยงานทรัพยากรบุคคล
• 		 เพื่อเพิ่มความสามารถในการด�ำเนินงานด้ านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ของทรัพยากรบุคคลได้ มากขึ ้น ซึง่ ระบบสามารถสนับสนุนกระบวนการท�ำงาน
			 ตังแต่
้ เริ่ มต้ นจนถึงสิ ้นสุดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
•		 เพื่อยกระดับความปลอดภัยของข้ อมูลให้ มีประสิทธิภาพ
โดยมีโมดูลมาตรฐานที่มีการใช้ งานดังต่อไปนี ้
•		 การจัดการโครงสร้ างองค์กร (Organization Management)
•		 การจัดการต�ำแหน่งงาน (Position Management)
•		 การจัดการข้ อมูลประวัติ (Profile Management)
•		 สวัสดิการและค่าตอบแทน (Benefit & Compensation)
•		 บริ หารงานเงินเดือน (Payroll)
•		 ระเบียบวินยั (Discipline)
•		 การสรรหา (Recruitment)
•		 การบริ หารผลการปฏิบตั งิ าน (Performance Management)
•		 การฝึ กอบรม (Training)
•		 การบริ หารสายงานอาชีพและการสืบทอดต�ำแหน่ง (Career Management and Succession plan)
•		 การจัดการเวลาท�ำงาน และการลา (Time and Absence Management)

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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> การก�ำกับดูแลกิจการ
1. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตระหนักถึงความส�ำคัญและประโยชน์ของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้ จดั ให้ มีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารอย่างเป็ นลายลักษณ์
อั กษรตังแต่
้ ปี 2549 รวมทังได้
้ เผยแพร่ไว้ บนเว็บไซต์ของธนาคารเพื่อให้ พนักงานธนาคารและบุคคลภายนอกได้ รับทราบถึงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ของธนาคาร ซึง่ คณะกรรมการได้ ดแู ลและติดตามให้ พนักงานถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดตลอดมาและมีการทบทวนนโยบายอย่างสม�่ำเสมอ
ปี 2560 คณะกรรมการได้ พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2560 ของส�ำนักงาน ก.ล.ต.*
(CG Code) มาปรับใช้ ให้ สอดคล้ องกับบริ บทของธุรกิจธนาคารโดยคง 5 หมวดหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไว้ เพื่อให้ ธนาคารมีการบริ หารจัดการ
ที่เป็ นมาตรฐานสากล มีการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย์ สุจริ ต ปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้ าง
ความยัง่ ยืนให้ แก่ธนาคารและเป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีสว่ นได้ เสีย สังคม ผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
ส�ำหรับ ในปี 2561 นี คณะกรรมการได้
้
พจิ ารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารโดยปรับหัวข้ อเป็ น 8 หลักปฏิบตั เิ พือ่ ให้ สอดคล้ อง
กับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2560 ของส�ำนักงาน ก.ล.ต โดยยังคงหลักการเดิมของธนาคาร รวมทังปรั
้ บปรุ งให้ สอดคล้ อง
กับการเปลี่ยนแปลงของหลักเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้ อง และจรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ (Industry Code of Conduct) ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ครอบคลุมและ
ทันต่อพัฒนาการด้ านการก�ำกับดูแลกิจการที่เปลี่ยนแปลงไป (รายละเอียดในหัวข้ อ “การปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องอื่นๆ” หน้ า101) และ
เพื่อให้ มนั่ ใจว่านโยบายยังคงมีความสอดคล้ องกับมาตรฐานสากล และแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีอยูเ่ สมอ
* หลักการก�ำกับดูแลกิ จการทีด่ ีขา้ งต้น ส�ำนักงาน ก.ล.ต.ได้น�ำหลักการก�ำกับดูแลกิ จการทีด่ ีส�ำหรับบริ ษัทจดทะเบี ยนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2555 มาปรับล�ำดับให้เป็ นไป
ตามบริ บทการท�ำหน้าทีข่ องคณะกรรมการในแต่ละกระบวนการประกอบธุรกิ จรวมทัง้ ได้เพิ่ มประเด็นใหม่ๆ เพือ่ ให้ครอบคลุมแนวคิ ดหรื อปั จจัยทีเ่ ปลีย่ นเปลงไป

คณะกรรมการได้ กำ� กับดูแลให้ ธนาคารมีการปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีธ่ นาคารก�ำหนด โดยถือเป็ นภาระหน้ าทีส่ ำ� คัญของกรรมการ และพนักงาน
ทุกคน ที่มีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิเพื่อน�ำพาธุรกิจของธนาคารให้ ด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความมัน่ คงและสร้ างมูลค่าของกิจการให้ สงู ขึ ้น
อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน เพื่อสร้ างความมัน่ ใจแก่นกั ลงทุนทัว่ ไป
หลักการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร
1. ธนาคารจะด�ำเนินธุรกิจด้ วยความระมัดระวัง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่ ความมัน่ คงและเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืนและต่อเนือ่ ง (sustainability growth)
ภายใต้ วฒ
ั นธรรมองค์กร TMB Way 5 ประการ ประกอบด้ วย ยึดลูกค้ าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centricity) สือ่ สารอย่างเปิ ดกว้ าง (Open Communication)
มุง่ มัน่ สร้ างความส�ำเร็จ (High Performance) รู้จกั บริ หารความเสี่ยง (Risk Management) และยึดมัน่ ในความถูกต้ อง (Integrity)
2. ธนาคารจะด�ำเนินธุรกิจภายใต้ หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยยึดหลักพื ้นฐานส�ำคัญ
คือ ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) ความรับผิดชอบ (Responsibility) ความเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment) ซื่อสัตย์สจุ ริ ต (Loyalty)
และโปร่งใสตรวจสอบได้ (Transparency)
3. กรรมการและพนักงานจะรั กษาผลประโยชน์ ของธนาคารควบคู่ไ ปกับ การค�ำ นึง ถึง ผลประโยชน์ สิทธิ และความเท่า เที ย มกันของผู้มีส่ว นได้ เ สีย
ซึง่ จะเสริ มสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้ลงทุนทังภายในและภายนอกประเทศ
้
และมีสว่ นในการเพิ่มมูลค่าให้ แก่ธนาคาร
4. ธนาคารด�ำเนินธุรกิจภายใต้ ข้อก�ำหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อก�ำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้ อง
5. ธนาคารจะก�ำหนดแนวทางการปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้ า และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรมและโปร่งใส
6. ธนาคารจะป้องกันมิให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างธนาคาร กรรมการ พนักงาน และผู้มสี ว่ นได้ เสีย รวมถึงเป็ นการสร้ างกรอบความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการและผู้บริ หารต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย
7. ธนาคารจะก�ำหนดกระบวนการปฏิบตั งิ านที่รัดกุม มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพ รวมทังมี
้ ระบบการบริหารความเสีย่ งที่เป็ นมาตรฐานสากล
8. ธนาคารจะมีการเปิ ดเผยรายงานทางการเงิน และข้ อมูลสารสนเทศที่มีผลต่อการตัดสินใจอย่างถูกต้ องครบถ้ วนและทันตามก�ำหนดเวลา

2. คณะกรรมการชุดย่ อย

เพื่อให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการได้ แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยเพื่อแบ่งเบาภาระ
ของคณะกรรมการในการติดตาม ก�ำกับดูแล หรื อพิจารณาศึกษาเรื่ องส�ำคัญๆ ของธนาคารในรายละเอียด โดยคณะกรรมการชุดย่อยมีอ�ำนาจในการอนุมตั ิ
และตัดสินใจในนามของคณะกรรมการตามอ�ำนาจหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ ก�ำหนดขอบเขตหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับภารกิจทีไ่ ด้ รับมอบหมาย มีการแบ่งแยกหน้ าที่
อย่างชัดเจน ไม่ซ� ้ำซ้ อน และเป็ นไปตามข้ อก�ำหนดของหน่วยงานทางการ จัดให้ มีการประชุมอย่างสม�่ำเสมอพร้ อมรายงานผลการปฏิบตั งิ านให้ คณะกรรมการ
รับทราบเป็ นประจ�ำ
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คณะกรรมการชุดย่ อย ประกอบด้ วย
1. คณะกรรมการบริ หาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
4. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
5. คณะกรรมการสินเชื่อ
(1) คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริ หาร มีจ�ำนวนทังสิ
้ ้น 5 คน ประกอบด้ วย
ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ ง

หมายเหตุ

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

ประธาน

กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร

23/23

2. นายจุมพล ริ มสาคร

กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร

23/23

3. นายวอน นิเจล ริ กเตอร์
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)

กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร

22/23

4. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร

22/23

5. นายปิ ติ ตัณฑเกษม

กรรมการ

กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
(ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร)

23/23

(2)

การเข้ าร่ วมประชุม (ณ 31 ธันวาคม 2561)

หมายเหตุ (1) นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส เป็ นกรรมการที่มิได้ มีถิ่นพ�ำนักในประเทศไทย
					 • ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครัง้ ที่ 3/2561, 7/2561, 9/2561, 11/2561, 13/2561, 15/2561, 17/2561, 19/2561, ครัง้ พิเศษที่ 1/2561 นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส
					
ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Skype for Business
				 (2) นายวอน นิเจล ริ กเตอร์ เป็ นกรรมการที่มิได้ มีถิ่นพ�ำนักในประเทศไทย
					 • ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครัง้ ที่ 3/2561, 7/2561, 9/2561, 11/2561, 13/2561, 15/2561, 17/2561, 19/2561, 21/2561, ครัง้ พิเศษที่ 1/2561 นายวอน นิเจล ริกเตอร์
					 ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Skype for Business

ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์ ท�ำหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หาร ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยนายนริ ศ อารักษ์ สกุลวงศ์ ด�ำรงต�ำแหน่งแทน มีผลตังแต่
้ วนั ที่
1 มกราคม 2562
คณะกรรมการบริ หารมีการประชุมเดือนละ 2 ครัง้ หรื อตามที่จ�ำเป็ น โดยค�ำสัง่ ของประธานคณะกรรมการบริ หาร
ขอบเขตอ�ำนาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ภาระหน้ าที่
1. ทบทวนผลการด�ำเนินงานของธนาคารในรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
1.1 ทบทวน และน�ำเสนองบประมาณประจ�ำปี แผนธุรกิจของธนาคาร รวมถึงแผนการใช้ เงินทุน
1.2 ติดตามผลประกอบการและผลการด�ำเนินงานตามสายงานธุรกิจของธนาคาร
1.3 ดูแลผลการด�ำเนินงานของบริ ษัทในกลุม่
2. ทบทวน และน�ำเสนอ หรื ออนุมตั กิ ารลงทุนขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้ องกับแผนงานและกลยุทธ์ตามอ�ำนาจที่ได้ รับมอบหมาย
3. ทบทวน และน�ำเสนอแผนธุรกิจใหม่ซงึ่ เป็ นกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมถึงแผนการลงทุนในบริ ษัทอื่น
4. ติดตามความคืบหน้ าการบริ หารการเปลี่ยนแปลงของธนาคาร ซึง่ น�ำไปสูก่ ารเพิ่มศักยภาพของธนาคารในอนาคต
5. ติดตามความคืบหน้ าการบริ หารแบรนด์และการสื่อสารขององค์กร
6. ทบทวนผลการด�ำเนินงานของคณะประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (CEC) และให้ ค�ำปรึ กษาแก่ฝ่ายจัดการในประเด็นที่เร่ งด่วนหรื อส�ำคัญ ตลอดจนทบทวน
ประเด็นส�ำคัญต่างๆ ที่ฝ่ายจัดการเสนอ เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
7. ก�ำกับดูแ ลการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิตลั ของธนาคารและแผนการลงทุนด้ าน IT เพื่อให้ แน่ใจว่าการลงทุนส�ำหรับโครงสร้ างพืน้ ฐานและระบบงานรองรับ
การให้ บริ การด้ านดิจิตลั ของธุรกิจรวมถึงการบริ หารความเสี่ยงด้ านความปลอดภัยของระบบ
8. ก�ำกับดูแลให้ มีการบริ หารจัดการที่เหมาะสมกับข้ อมูลของลูกค้ า คุณภาพของข้ อมูลและความปลอดภัยของข้ อมูล

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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9. ติดตามการควบคุมและดูแลการปฏิบตั ิในการดูแลความปลอดภัยของระบบและการบริ หารจัดการช่องโหว่ต่อภัยคุกคามจากไซเบอร์ เพื่อให้ ข้อมูล
มีความเชื่อถือได้ และปลอดภัยเป็ นไปตามนโยบายการบริ หารความเสี่ยงที่ก�ำหนด รวมถึงรายงานให้ คณะกรรมการธนาคารทราบถึงการเปิ ดเผยข้ อมูล
ด้ าน IT และความปลอดภัยด้ านไซเบอร์
10. ด�ำเนินการเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ คณะกรรมการบริ หารพิจารณาแล้ วเห็นว่ามีความจ�ำเป็ นตามหน้ าที่และความรับผิดชอบ หรื อด�ำเนินการเรื่ องอื่นๆ
ที่ได้ รับการมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ
(ก�ำกับดูแลธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)
ณ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ�ำนวนทังสิ
้ ้น 3 คน ประกอบด้ วย
ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ ง

หมายเหตุ

การเข้ าร่ วมประชุม (ณ 31 ธันวาคม 2561)

1. นายสิงหะ นิกรพันธุ์

ประธาน

กรรมการอิสระ

12/12

2. นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง
(Mr. Christopher John King)

กรรมการ

กรรมการอิสระ

11/12

3. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์

กรรมการ

กรรมการอิสระ

11/12

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
1. นายสิงหะ นิกรพันธุ์
2. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์
โดยมี นายสุนทร รักพาณิชย์ ท�ำหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเดือนละ 1 ครัง้ หรื อตามที่จ�ำเป็ น โดยค�ำสัง่ ของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอ�ำนาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ภาระหน้ าที่
1. สอบทานให้ ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ ธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา
ความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ าง หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (NRCC) เพือ่ เห็นชอบและเสนอคณะกรรมการธนาคารเพือ่ อนุมตั ติ ามล�ำดับ
3. ประเมินผลงานรวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ าน รวมถึงผลงานของหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
4. พิจารณาและอนุมตั แิ ผนงานตรวจสอบประจ�ำปี (Annual Audit Plan) ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5.	 สอบทานให้ ธนาคารปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับธุรกิจของธนาคาร
รวมทังพิ
้ จารณารายงานก�ำกับดูแลของหน่วยงานก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน (Compliance Function)
6. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อท�ำหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของธนาคาร และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเสนอ
้
การเลิกจ้ างผู้สอบบัญชีของธนาคาร รวมทังเข้
้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยเป็ นประจ�ำอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
7. พิจารณาอนุมตั ิการว่าจ้ างหรื อการท�ำข้ อตกลงกับผู้สอบบัญชีในภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้ องสัมพันธ์ หรื อนอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Audit-Related and
Other Services)
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้
เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์ตอ่ ธนาคาร
9. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจ�ำปี ของธนาคาร ซึง่ รายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของธนาคาร
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของธนาคาร
(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
			 ของธนาคาร
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
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(6) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั หิ น้ าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
10. ด�ำเนินการสอบสวนโดยไม่ชกั ช้ าเมื่อได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับพฤติการณ์อนั ควรสงสัย และรายงานผลการตรวจสอบเบื ้องต้ นให้ แก่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี และรายงานต่อ
คณะกรรมการธนาคาร เพื่อด�ำเนินการปรับปรุ งแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรื อ
มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระท�ำ ดังต่อไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
(2) กรณีทจุ ริ ตหรื อข้ อบ่งชี ้ว่าอาจมีการทุจริ ต หรื อบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การปฏิบตั ไิ ม่ชอบด้ วยกฎหมายหรื อข้ อก�ำหนดของทางการที่เกี่ยวข้ อง
หากคณะกรรมการธนาคารหรื อผู้บริ หารไม่ด�ำเนินการให้ มีการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบก�ำหนด คณะกรรมการตรวจสอบ
จะต้ อ งเปิ ดเผยการกระท� ำ ดัง กล่า วไว้ ใ นรายงานประจ� ำ ปี และรายงานต่อ ธนาคารแห่ง ประเทศไทย ส�ำ นัก งานคณะกรรมการก� ำ กับ หลัก ทรั พ ย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. ด�ำเนินการตามความเหมาะสม เมื่อได้ รับแจ้ งในเรื่ องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมหรื อเหตุการณ์อนั ควรสงสัยจากบุคคลทังภายในและ/หรื
้
อภายนอกธนาคาร
รวมทังจากผู
้
้ แจ้ งเบาะแส (Whistleblowers)
12. สอบทานความเหมาะสมของมาตรการและการด�ำเนินการแก้ ไขของฝ่ ายจัดการ ตามรายงานผลการตรวจสอบและการสัง่ การของธนาคารแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง
13. สอบทานความถูกต้ องน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริ ษัทในเครื อ การปฏิบตั ิตามนโยบายและมาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่ธนาคารก� ำหนดขึ ้น
เพื่อให้ บริ ษัทในเครื อถือปฏิบตั ิ รวมทังที
้ ่เกี่ยวกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
14. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ปฏิบตั หิ น้ าที่อื่นใดที่กฎหมายก�ำหนด
(3) คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่ าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (ก�ำกับดูแลธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีจ�ำนวนทังสิ
้ ้น 4 คนประกอบด้ วย
ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ ง

หมายเหตุ

การเข้ าร่ วมประชุม (ณ 31 ธันวาคม 2561)

1. นายศิริพงษ์ สมบัติศริ ิ

ประธาน

กรรมการอิสระ

11/14

2. นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส (1)
(Mr. Philippe G.J.E.O. Damas)

กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร

12/14

3. นายจุมพล ริ มสาคร

กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร

14/14

4. นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง (2)
(Mr. Christopher John King)

กรรมการ

กรรมการอิสระ

13/14

หมายเหตุ (1) นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส เป็ นกรรมการที่มิได้ มีถิ่นพ�ำนักในประเทศไทย
					 • ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ครัง้ พิเศษที่ 2/2561
					 นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัสร่วมในการประชุมผ่านระบบ Skype for Business
				 (2) นายคริ สโตเฟอร์ จอหน์ คิง
					 • ในการประชุมคณะคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ครัง้ พิเศษที่ 2/2561
นายคริ สโตเฟอร์ จอหน์ คิง ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Skype for Business

ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์ ท�ำหน้ าทีเ่ ป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยนายนริศ อารักษ์สกุลวงศ์
ด�ำรงต�ำแหน่งแทน มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2562
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีการประชุมเดือนละ 1 ครัง้ หรื อตามที่จ�ำเป็ น โดยค�ำสัง่ ของประธานคณะกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่ าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ภาระหน้ าที่
1. ด้ านสรรหา
1.1 ทบทวนและเสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา คัดเลือก และแต่งตัง้ บุคคลดังต่อไปนี ้ โดยใช้ skill matrix ประกอบการวิเคราะห์
			 ให้ คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ
			 (ก) กรรมการธนาคาร
			 (ข) กรรมการและประธานในคณะกรรมการชุดย่อย
			 (ค) ตัวแทนธนาคารในฐานะกรรมการผู้แทน ประธาน หรื อผู้บริ หารสูงสุดของบริ ษัทในกลุม่ หรื อกิจการที่ธนาคารมีสทิ ธิในการแต่งตังกรรมการผู
้
้ แทน
			 (ง) ผู้บริ หารระดับสูง
1.2 กลัน่ กรอง พิจารณาบุคคลส�ำหรับเสนอชื่อ และน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาแต่งตังให้
้ ด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ตามข้ อ 1
1.3 เสนอแผนสืบทอดต�ำแหน่งของผู้บริ หารระดับสูงต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
1.4 ทบทวนและติดตามให้ มกี ารน�ำนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และแผนงานตามข้ อ 1 และ ข้ อ 3 ไปปฏิบตั ใิ ห้ เกิดประสิทธิผล และรายงานให้ คณะกรรมการ
			 ธนาคารรับทราบอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
2. ด้ านก�ำหนดค่ าตอบแทน
2.1 พิจารณาทบทวน นโยบาย โครงสร้ าง และแนวปฏิบตั โิ ดยรวมเกี่ยวกับค่าตอบแทนของธนาคารและบริ ษัทในกลุม่ รวมถึงดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูล
			 ที่เกี่ยวข้ องต่อสาธารณะ รวมถึง สวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพื่อก�ำหนดผลตอบแทน เงินรางวัล และเงินชดเชยกรณีการเลิกจ้ าง
			 เพื่อให้ มีความสอดคล้ องกับมติคณะกรรมการธนาคาร วัฒนธรรม เป้าหมาย กลยุทธ์และสภาพแวดล้ อมการควบคุมภายใน การเพิ่มมูลค่าของส่วน
			 ของผู้ถือหุ้นในระยะยาว และมีความเหมาะสมเป็ นธรรมกับบทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบ การบริหารความเสีย่ งและผลการปฏิบตั งิ านของแต่ละบุคคล
			 และเทียบเคียงได้ กบั อัตราผลตอบแทนในตลาด และให้ ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการธนาคารตามความเหมาะสม
2.2 เสนอจ�ำนวนเงินค่าตอบแทนและสวัสดิการของกรรมการธนาคารและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
			 (ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั การอนุมตั ขิ องที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
2.3 อนุมตั ิคา่ ตอบแทน สวัสดิการ ผลตอบแทนที่เป็ นรางวัล หรื อเงินชดเชยกรณีการเลิกจ้ างของผู้บริ หารระดับสูง (หรื อในกรณีประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
			 เสนอให้ คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั )ิ
3. ด้ านบรรษัทภิบาล
3.1 ทบทวนและเสนอการเปลี่ยนแปลงนโยบาย จรรยาบรรณ กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบตั ิ โดยค�ำนึงถึงการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนรวมทังปลู
้ กฝั ง
			 ให้ มวี ฒ
ั นธรรมองค์กร ต่อคณะกรรมการธนาคารเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ เพือ่ ให้ แน่ใจว่าธนาคารมีการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ตี ามมาตรฐานสูงสุด มีจริยธรรม
			 ตามแนวปฏิบตั ทิ เี่ ป็ นสากล ตลอดจน ดูแล ติดตาม และรายงานให้ คณะกรรมการธนาคารทราบเกีย่ วกับการด�ำเนินการและประสิทธิผลของการด�ำเนินการ
			 อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
3.2	เสนอขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยทีเ่ หมาะสม ตลอดจนบทบาท ขอบเขต อ�ำนาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการ
			 ชุดย่อยแต่ละคณะที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3.3 เสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านเป็ นระยะของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการธนาคาร
			 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ และรายงานผลให้ คณะกรรมการธนาคารทราบ
4. หน้ าที่อ่ ืนๆ
4.1 ด�ำเนิ นการเรื่ องอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับบทบาทและขอบเขตหน้ าที่ ของคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่า
			 มีความจ�ำเป็ นตามความรับผิดชอบตามที่กล่าวมาข้ างต้ น หรื อได้ รับการมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
4.2 จัดท�ำรายงานและเปิ ดเผยข้ อมูลการท�ำงานแก่คณะกรรมการธนาคาร หน่วยงานที่ก�ำกับดูแลธนาคาร ผู้ถือหุ้น และสาธารณชนตามที่กฎหมายก�ำหนด
			 หรื อตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
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(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(ก�ำกับดูแลธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง มีจ�ำนวนทังสิ
้ ้น 5 คน ประกอบด้ วย
ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ ง

หมายเหตุ

การเข้ าร่ วมประชุม (ณ 31 ธันวาคม 2561)

ประธาน
1. นางแคทเธอรี น โล เป็ ก เช็ง (1)
(Ms. Catherine Low Peck Cheng)

กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร

8/9

2. นายศิริพงษ์ สมบัติศริ ิ

กรรมการ

กรรมการอิสระ

9/12

3. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร

11/12

4. นายปิ ติ ตัณฑเกษม

กรรมการ

กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
(ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร)

11/12

ผู้บริ หารธนาคาร
(ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารด้ านบริหารความเสีย่ ง)

6/6

5. นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริ เซล (2) กรรมการ
(Mr. Johannes Franciscus Grisel)

หมายเหตุ (1) นางแคทเธอรี น โล เป็ ก เช็ง (เข้ าร่วมประชุม 8/9 ครัง้ ) ได้ รับการแต่งตังให้
้ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ แทน นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริ เซล (เข้ าร่วมประชุม 3/3 ครัง้ )
					 โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 12 เมษายน 2561
				 (2) นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริ เซล (เข้ าร่วมประชุม 6/6 ครัง้ ) ได้ รับการแต่งตังให้
้ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านบริ หารความเสี่ยง แทน
					 นายฟรานซิสคัช เจอราดัซ โรเคิช (เข้ าร่วมประชุม 6/6 ครัง้ ) โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 9 กรกฎาคม 2561

โดย นางสาวอัจฉรา สารสุวรรณ์ ท�ำหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีการประชุมเดือนละ 1 ครัง้ หรื อตามที่จ�ำเป็ น โดยค�ำสัง่ ของประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ขอบเขตอ�ำนาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บทบาทหน้ าที่และความรั บผิดชอบ
1. น�ำเสนอกรอบการก�ำกับดูแลความเสี่ยงที่ดี (Risk Governance Framework)* รวมถึง นโยบายการบริ หารความเสี่ยงโดยรวม ต่อคณะกรรมการธนาคาร
โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่ส�ำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้ านเครดิต ความเสี่ยงด้ านตลาด ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้ านปฏิบตั กิ าร ความเสี่ยง
ด้ านกลยุทธ์และด้ านชื่อเสียง และความเสี่ยงด้ านอื่นๆ
1.1 ให้ ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมการธนาคารในเรื่ องนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ระดับความเสี่ยงที่
			 สามารถทนได้ (Risk Tolerance) และกลยุทธ์ความเสี่ยง (Risk Strategy) ของธนาคารและหน่วยงานธุรกิจ
1.2 ให้ ความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคารในการอนุมตั ิระดับความเสี่ยง (Risk Level) และการกระจุกตัวของความเสี่ยง (Risk Concentration) ทังนี
้ ้
			 โดยอยูภ่ ายใต้ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของคณะกรรมการธนาคาร
1.3 อนุมตั ิ นโยบายและกรอบงานที่ส�ำคัญเพื่อใช้ ก�ำกับการบริ หารความเสี่ยง รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลความเสี่ยง (Risk Governance)
			 ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
1.4 ก�ำกับดู แลความเหมาะสมของการก�ำหนดนโยบายและมาตรฐานในการจัดให้ มีระบบเทคโนโลยี ข้ อมูลสารสนเทศและการบริ หารจัดการความเสี่ยง
			 ด้ านไซเบอร์ ตามมาตรฐานสากล
1.5 ก�ำกับดูแลเทคโนโลยี ข้ อมูลสารสนเทศ และความเสี่ยงด้ านไซเบอร์ ให้ อยูใ่ นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ในการก�ำกับดูแลความเสี่ยงในภาพรวม
2. วางกลยุทธ์ใ ห้ มีความสอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ยง ซึง่ กลยุทธ์ดงั กล่าวต้ องสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลได้ วา่ ระดับความเสี่ยงของ
สถาบันการเงินอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
2.1 อนุมตั เิ พดานความเสี่ยงส่วนเพิ่มเติม (Supplemental Risk Limit) ตามที่ก�ำหนดไว้ ในนโยบายและกรอบ งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2.2 ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริ หารความเสี่ยงของธนาคาร รวมถึงประสิทธิภาพของนโยบายและระบบการบริ หารความเสี่ยง
			 ในแง่ของ การระบุ การวัด การรวบรวม การควบคุม และการรายงานความเสี่ยงว่าได้ มีการด�ำเนินการโดยผู้บริ หารระดับสูงและประธานเจ้ าหน้ าที่
			 บริ หารด้ านบริ หารความเสี่ยง (CRO)
2.3 ทบทวนและติดตามความเสี่ยงทังหมด
้
รวมถึงการบริ หารจัดการความเสี่ยง ซึง่ ครอบคลุมถึงการควบคุมภายใน และการก�ำกับขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน
			 (Process) รวมถึงระบบปฏิบตั งิ าน (System)
3. อนุมตั กิ ารแต่งตัง้ การทบทวนโครงสร้ างและองค์ประกอบ รวมถึงบทบาทหน้ าที่ ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงในระดับจัดการชุดย่อยต่างๆ
4. รายงานผลการปฏิบตั ใิ นเรื่ องบริ หารความเสีย่ ง การบริ หารความเสีย่ งในเรื่ องต่างๆ รวมทังมาตรในการบริ
้
หารจัดการความเสีย่ งต่อคณะกรรมการธนาคาร
และรายงานเรื่ องที่มีความจ�ำเป็ นต้ องด�ำเนินการปรับปรุงแก้ ไขต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อดูแลให้ การน�ำนโยบายไปปฏิบตั เิ ป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงความคืบหน้ าในการส่งเสริ มเรื่ องวัฒนธรรมในการบริ หารความเสี่ยง
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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5. ให้ ค�ำแนะน�ำในการพัฒนาและการรักษาไว้ ซึ่งวัฒธรรมที่ส่งเสริ มการบริ หารความเสี่ยงให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม โดยผ่านทางวิธีปฏิบตั ิ (Procedure)
การฝึ กอบรม และการปฏิบตั ขิ องผู้นำ� เพือ่ ให้ พนักงานได้ ตระหนักถึงผลกระทบจากการกระท�ำของตนซึง่ ส่งผลกระทบในวงกว้ างต่อธนาคาร รวมทังหน่
้ วยงาน
ธุรกิจของตน
6. ให้ ค�ำแนะน�ำในการวางโครงสร้ างผลตอบแทน ให้ มีความสอดคล้ องกับการบริ หารความเสี่ยงภายใต้ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
7. ให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาการแต่งตังหรื
้ อโอนย้ ายหรื อถอดถอน ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านบริ หารความเสี่ยง และประเมินประสิทธิ ภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านบริ หารความเสี่ยง
8. ปฏิบตั หิ น้ าที่อื่นใดที่คณะกรรมการมอบหมายหรื อกฎหมายก�ำหนด
*สนส. 10/2561เรื่ องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน

(5) คณะกรรมการสินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสินเชื่อ มีจ�ำนวนทังสิ
้ ้น 5 คน ประกอบด้ วย
ชื่อ-นามสกุล
1. นายจุมพล ริ มสาคร

ต�ำแหน่ ง หมายเหตุ
ประธาน

การเข้ าร่ วมประชุม (ณ 31 ธันวาคม 2561)

กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร

20/20

กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
2. นางแคทเธอรี น โล เป็ ก เช็ง (1)
(Ms. Catherine Low Peck Cheng)

13/15

3. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร

18/20

4. นายปิ ติ ตัณฑเกษม

กรรมการ กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
(ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร)

17/20

5. นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริ เซล (2) กรรมการ ผู้บริ หารธนาคาร
(ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารด้ านบริหารความเสีย่ ง)
(Mr. Johannes Franciscus Grisel)

10/10

หมายเหตุ (1) นางแคทเธอรี น โล เป็ ก เช็ง (เข้ าร่วมประชุม13/15 ครัง้ ) ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการแทน นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริ เซล (เข้ าร่วมประชุม 5/5 ครัง้ ) โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่
					 12 เมษายน 2561 นางแคทเธอรี น โล เป็ ก เช็ง เป็ นกรรมการที่มิได้ มีถิ่นพ�ำนักในประเทศไทย
					 • ในการประชุมคณะกรรมการสินเชื่อ ครัง้ ที่ 9/2561, 11/2561, 13/2561, 15/2561, 19/2561 นางแคทเธอรี น โล เป็ ก เช็ง ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Skype for Business
				 (2) น ายโยฮัน เนส ฟรานซิ ส คัส คริ เ ซล (เข้ า ร่ ว มประชุ ม 10/10 ครั ง้ ) ได้ รั บ การแต่ ง ตัง้ ให้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารด้ า นบริ ห ารความเสี่ ย ง แทน
					 นายฟรานซิสคัช เจอราดัซ โรเคิช (เข้ าร่วมประชุม 10/10 ครัง้ ) โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 9 กรกฎาคม 2561

โดย นายเอกณัติ เกียรตินภาสินธุ์ ท�ำหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสินเชื่อ
คณะกรรมการสินเชื่อมีการประชุมเดือนละ 2 ครัง้ หรื อตามที่จ�ำเป็ น โดยค�ำสัง่ ของประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
ขอบเขตอ�ำนาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสินเชื่อ
1. พิจารณาอนุมตั ดิ งั ต่อไปนี ้ที่เกินจากอ�ำนาจอนุมตั ิของฝ่ ายจัดการ
1.1 สินเชื่อ
1.2 การแก้ ไขและปรับปรุงหนี ้
1.3 การตัดจ�ำหน่ายหนี ้สูญทางบัญชี และการจ�ำหน่ายหนี ้ NPL
1.4 การเข้ าซื ้อทรัพย์สนิ / ตีโอนทรัพย์ช�ำระหนี ้, การจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ และการตัดจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ รอการขายออกจากบัญชี ซึง่ เกินจากอ�ำนาจอนุมตั ิ
			 ของฝ่ ายจัดการ และไม่ใช่ลกู หนี ้ Related Parties หรื อเป็ นกลุม่ ลูกหนี ้ที่ไม่เกิน SLL
2. ทบทวนค�ำขออนุมตั สิ นิ เชื่อเฉพาะเรื่ องส�ำหรับลูกหนี ้ related parties หรื อกลุม่ ลูกหนี ้ที่เกิน SLL ก่อนน�ำเสนอเพื่อขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการธนาคาร
3. ทบทวนการตัดสินใจอนุมตั สิ นิ เชื่อของคณะกรรมการด้ านสินเชื่อในระดับบริ หาร
4. พิจารณาอนุมตั ิความเสี่ยงด้ านสินเชื่อและความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องส�ำหรับรายการการลงทุนหรื อความผูกพันในการจัดจ� ำหน่ายหลักทรัพย์ที่เกิน
จากอ�ำนาจอนุมตั ขิ องฝ่ ายจัดการ
5. ปฏิบตั หิ น้ าที่อื่นใดที่คณะกรรมการมอบหมายหรื อกฎหมายก�ำหนด
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(6) คณะกรรมการชุดต่ างๆ ในระดับฝ่ ายจัดการ
คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการชุดย่อยจะแต่งตังคณะกรรมการหลั
้
กในระดับฝ่ ายจัดการ (Management) เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
หรื อคณะกรรมการชุดย่อยภายใต้ ขอบเขตอ�ำนาจหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการชุดย่อยอนุมตั ิ
คณะกรรมการหลักในระดับฝ่ ายจัดการที่มีประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านต่างๆ เป็ นประธาน ประกอบด้ วย
1. คณะประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
มีหน้ าที่ด�ำเนินการตามแผนกลยุทธ์ระยะยาว ก�ำกับดูแลให้ มีการทบทวนการด�ำเนินงานให้ บรรลุตามเป้าหมาย และกลยุทธ์ของธนาคาร พิจารณาเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อขออนุมตั แิ ผนธุรกิจ งบประมาณประจ�ำปี และแผนอัตราก�ำลัง รวมทังควบคุ
้
มจ�ำนวนพนักงานให้ เป็ นไปตามแผน พิจารณาและ
อนุมตั กิ ารลงทุน โครงการส�ำคัญต่างๆ ของธนาคาร ภาพลักษณ์องค์กร การสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการด�ำเนินการเพื่อกอบกู้สถานการณ์
ตลอดจนแก้ ไขปั ญหาในภาวะการณ์ที่มีเหตุฉกุ เฉิน รวมทังพิ
้ จารณากลยุทธ์การด�ำเนินงานของบริ ษัทในเครื อและทบทวนผลการด�ำเนินงาน
2. คณะนโยบายบริหารความเสี่ยง
มีหน้ าทีป่ ระเมินความถูกต้ องและความพอเพียงของการบริหารความเสีย่ งด้ านสินเชือ่ ทบทวนและรับรองหรืออนุมตั นิ โยบายความเสีย่ งด้ านสินเชือ่ กรอบงาน
แนวทางการปฏิบตั งิ าน มาตรฐานและแนวทางการพิจารณาสินเชือ่ รวมถึงเกณฑ์การอนุมตั สิ นิ เชือ่ ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ตามอ�ำนาจอนุมตั ทิ ไี่ ด้ รบั มอบหมาย
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มใิ ช่ ด้านการเงิน
มีหน้ าที่ระบุ วัด และติดตามความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และความเสี่ยงด้ านกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ
อย่างครอบคลุม และมัน่ ใจว่าผู้บริ หารหรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบมีการด�ำเนินงานอย่างเหมาะสมและครอบคลุมในเรื่ องต่างๆ อย่างครบถ้ วน
4. คณะพิจารณาสินเชื่อ
มีหน้ าทีใ่ นการพิจารณา ให้ ความเห็น และตัดสินใจอนุมตั เิ รื่องทีเ่ กี่ยวข้ องกับความเสีย่ งด้ านสินเชือ่ และความเสีย่ งของผู้ออกตราสารหนี รวมถึ
้ งอนุมตั สิ นิ เชือ่
ตามอ�ำนาจที่ได้ รับมอบหมาย ให้ ความเห็นชอบส�ำหรับสินเชื่อที่เกินอ�ำนาจอนุมตั ิก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการสินเชื่อพิจารณา นอกจากนี ้ คณะพิจารณา
สินเชื่อสามารถมอบอ�ำนาจช่วงและมอบอ�ำนาจในการลงนามแก่บคุ คลที่เกี่ยวข้ องได้ ตามที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการธนาคาร
5. คณะปรั บปรุ งคุณภาพสินเชื่อ
มีหน้ าที่อนุมตั ิการปรับโครงสร้ างหนี ้ทุกประเภทในระดับฝ่ ายจัดการตามที่ได้ รับมอบหมาย พิจารณาและอนุมตั ิเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ
 ความเสี่ยงจากการลงทุน (Investment Risk) อนุมตั กิ ารปรับโครงสร้ างหนี ้ ทบทวนสถานะ แผนการด�ำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับลูกหนี ้ที่อยูข่ นตอนการปรั
ั้
บ
โครงสร้ างหนี ้หรื ออยูร่ ะหว่างติดตามผลการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข (Nursing Period) โดยไม่คำ� นึงถึงชันหนี
้ ้หรื อลูกหนี ้ที่เป็ น NPL และการตัดหนี ้สูญทางบัญชี
(Write off)
6. คณะกรรมการบริหารสินทรั พย์ และหนีส้ ิน
มีหน้ าทีว่ างหลักเกณฑ์และการปฏิบตั กิ ารในนโยบายทีเ่ กี่ยวข้ องกับการบริหารสินทรัพย์และหนี ้สิน ให้ ความเห็นชอบ / อนุมตั กิ ารท�ำธุรกรรมต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง
กับการบริ หารสินทรั พย์ และหนีส้ ิน รวมทัง้ ก�ำหนดนโยบายที่เกี่ ยวข้ องกับการบริ หารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง การบริ หารความเสี่ยงด้ านตลาด
การบริหารเงิน การบริ หารทุนทางเศรษฐกิจด้ านตลาด
7. คณะ Digital Strategy
มีหน้ าทีใ่ ห้ ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ ให้ มคี วามสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ของธนาคาร รับทราบความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยี
ที่ส�ำคัญที่เกี่ยวกับธนาคาร รวมทังผลการบริ
้
หารและปฏิบตั กิ ารด้ านเทคโนโลยี
8. คณะกรรมการทรั พยากรบุคคล
มีหน้ าทีพ่ จิ ารณาอนุมตั กิ รอบการก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล มาตรฐานการก�ำหนดค่าตอบแทน ระเบียบกฎเกณฑ์ แผนสืบทอด
ต�ำแหน่งของผู้บริ หาร การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การปรับเงินเดือน การจ่ายโบนัสและเงินรางวัลของพนักงานระดับที่ต�่ำกว่าหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
อนุมตั ิโครงสร้ างการจัดล�ำดับชันงาน
้
(Job Grade) การจัดต�ำแหน่งตามลักษณะงาน (Functional Title) และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ
HR Transformation รวมถึงโครงสร้ างการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร
9. คณะกรรมการก�ำหนดโทษทางวินัย
มีหน้ าที่พิจารณาลงโทษพนักงานผู้กระท�ำผิดวินยั และพิจารณาการชดใช้ ความเสียหายให้ แก่ธนาคาร
10. คณะกรรมการ Customer Experience Management
มีหน้ าที่ก�ำกับดูแลด้ านประสบการณ์แก่ลกู ค้ าและบริ หารข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ าให้ มีการด�ำเนินการอย่างเหมาะสม
11. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการท�ำงาน
มีหน้ าทีพ่ จิ ารณานโยบายและแผนงานด้ านความปลอดภัยในการท�ำงาน รวมถึงความปลอดภัยนอกงาน ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้ านความปลอดภัย
รวมทังพิ
้ จารณาข้ อบังคับและคูม่ ือว่าด้ วยความปลอดภัยในการท�ำงาน มาตราฐานด้ านความปลอดภัยในการท�ำงานของสถานประกอบการ
12. คณะกรรมการขับเคลื่อนการต่ อต้ านการทุจริต
มีหน้ าที่ก�ำกับดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบการบริ หารความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตของธนาคารให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงมีระบบงานที่เกี่ยวข้ อง
ที่เหมาะสม
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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3. การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหากรรมการ ธนาคารได้ พจิ ารณาถึงความหลากหลาย (Board Diversity) ของคณะกรรมการ ประกอบด้ วย ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
ประสบการณ์ และเพศ รวมถึงคุณสมบัตขิ องกรรมการที่ต้องการสรรหาจะต้ องสอดคล้ องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร พร้ อมทังมี
้ การจัดท�ำตาราง
ความรู้ความช�ำนาญ (Skill Matrix) มาประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการด้ วย โดยธนาคารได้ ใช้ ฐานข้ อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการ
ใหม่ในบางกรณี
ธนาคารมีแนวปฏิบตั ใิ นการสรรหากรรมการ ดังต่อไปนี ้
3.1 หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการที่มใิ ช่ ผ้ ูบริหาร
1. การสรรหากรรมการอิสระ
			 ธนาคารตระหนักดีวา่ กรรมการอิสระมีสว่ นส�ำคัญในการรักษาผลประโยชน์ของธนาคารและผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังนัน้ เพือ่ เสริมสร้ างความเป็ นอิสระให้ กบั
			 กรรมการและดูแลจัดการเกี่ ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามข้ อก� ำหนดของทางการ รวมทัง้ หลักการก� ำกับดูแลกิ จการที่ ดี
			 คณะกรรมการจึงได้ ก�ำหนดนโยบายในการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระจากบุคคลในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่มีคณ
ุ สมบัตแิ ละประสบการณ์ที่เหมาะสม
			 สามารถให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระ มีความเที่ยงธรรมในการปฏิบตั ิหน้ าที่ และมีการน�ำตารางความรู้ ความช�ำนาญ (Skills Matrix) มาเป็ นเครื่ องมือ
			 ประกอบการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะเป็ นผู้พจิ ารณา สรรหาและกลัน่ กรองผู้ทมี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
			 ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการหรื อผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เป็ นผู้พิจารณาแต่งตัง้ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระต้ องเป็ นไปตามที่ธนาคารก�ำหนด
			 ซึง่ มีความเข้ มงวดกว่าข้ อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
			
			
			
			
			
			
			

ทังนี
้ ้ เพื่อมิให้ บคุ คลที่จะพิจารณาให้ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นกรรมการอิสระมีลกั ษณะที่อาจท�ำให้ ไม่สามารถให้ ความเห็น ตัดสินใจ หรื อลงมติใดๆ ได้
อย่างเป็ นอิสระ คณะกรรมการจึงมีนโยบายก�ำหนดให้ กรรมการอิสระมีการด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องกันได้ ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้ รับการแต่งตัง้
ให้ ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรก หากกรรมการอิสระด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี และประสงค์จะกลับมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ
อีกครัง้ จะต้ องพ้ นจากการเป็ นกรรมการในธนาคารเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นอกจากนี ้ ตามที่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดให้
กรรมการอิสระที่ด�ำรงวาระเกิน 9 ปี สามารถขอแต่งตังให้
้ ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปได้ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ดังนัน้ ในการพิจารณา
หากกรรมการอิสระท่านใดที่ด�ำรงวาระเกิน 9 ปี แต่มีความรู้ ความสามารถและท�ำประโยชน์ให้ แก่ธนาคารมาโดยตลอด และสามารถให้ ค�ำแนะน�ำ
และความเห็นที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ธนาคาร ธนาคารจะพิจารณาต่อวาระแก่กรรมการโดยสอดคล้ องกับหลักการดังที่กล่าวข้ างต้ น

คุณสมบัติกรรมการอิสระ
1.		 ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทังหมดของธนาคาร
้
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี ำ� นาจควบคุม
			 ของธนาคาร ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
2.		 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจ�ำ หรื อผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร บริ ษัทใหญ่
			 บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
			 มาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
3.		 ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ น บิดามารดา คูส่ มรส พีน่ ้ อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรส
			 ของบุตร ของกรรมการรายอืน่ ผู้บริหาร ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ผู้มอี ำ� นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้ รบั การเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มอี ำ� นาจควบคุม
			 ของธนาคาร หรื อบริ ษัทย่อย
4.		 ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะ
			 ที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์
			 ทางธุรกิจกับธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรื อผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
			 ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
			 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท�ำรายการทางการค้ าทีก่ ระท�ำเป็ นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการ
			 เกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค� ้ำประกัน การให้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน
			 รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ ธนาคารหรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ตังแต่
้ ร้ อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวั ตน
			 สุทธิของธนาคารหรื อตังแต่
้ ยี่สิบล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทังนี
้ ้ การค�ำนวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการค�ำนวณมูลค่า
			 ของรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
			 ภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5.		 ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี ำ� นาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็ นผู้ถือหุ้น
			 ที่มีนยั ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
			 หรื อผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
6.		 ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริการเกินกว่าสองล้ าน
			 บาทต่อปี จากธนาคาร บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี ำ� นาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็ นผู้ถอื หุ้นทีม่ นี ยั ผู้มอี ำ� นาจควบคุม
			 หรือหุ้นส่วนของผู้ให้ บริการทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี กอ่ นได้ รับการแต่งตัง้
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7.		 ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
			 ของธนาคาร
8.		 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของธนาคาร หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน
			 หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจ�ำ หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึง่ ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียง
			 ทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของธนาคาร หรื อบริ ษัทย่อย
9.		 ไม่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นกรรมการอิสระในธนาคารต่อเนื่องกันเกินกว่า 9 ปี นับจากวันที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรก เว้ นแต่
			 ได้ พ้นจากการเป็ นกรรมการในธนาคารเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
10. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ท�ำให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของธนาคาร
ทังนี
้ หากคณะกรรมการก�
้
ำกับตลาดทุน คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ / หรือธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้ มี ประกาศปรับปรุง / แก้ ไขเพิ่มเติม / ผ่อนปรนหลักเกณฑ์คณ
ุ สมบัตกิ รรมการอิสระก็ให้ ถือปฏิบตั ติ ามได้
2.
			
			
			
			
			
			
			

การสรรหากรรมการที่มใิ ช่ ผ้ ูบริหาร
คณะกรรมการก�ำหนดนโยบายกระบวนการคัดเลือกและแต่งตังกรรมการธนาคารอย่
้
างชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล จะเป็ นผู้พจิ ารณาสรรหาและกลัน่ กรองผู้ทมี่ ีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมตามกฎเกณฑ์ทางการทีก่ ำ� หนด และตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี นอกจากนี ้มีการน�ำตารางความรู้ความช�ำนาญ (Skills Matrix) มาเป็ นเครื่ องมือประกอบการพิจารณา ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการหรื อผู้ถือหุ้น
(แล้ วแต่กรณี) เป็ นผู้พิจารณาแต่งตัง้ ทังนี
้ ้ ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อนอกจากจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามข้ อก�ำหนดของธนาคารและของหน่วยงานทางการ
รวมทังมี
้ คณ
ุ สมบัติส่วนตนที่เหมาะสมแล้ ว ยังจะต้ องเป็ นผู้ที่มีทกั ษะ ความรู้ ความช�ำนาญ ความสามารถและประสบการณ์ ในการด�ำเนินธุรกิจ
มีความเป็ นผู้น�ำ รวมถึงความเป็ นอิสระ พร้ อมด้ วยวิสยั ทัศน์ และความคิดเชิงกลยุทธ์ ที่จะสามารถน�ำธนาคารไปสู่การเติบโตที่มนั่ คงและยัง่ ยืน
ตลอดจนสามารถอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์สงู สุดของธนาคารด้ วย

			 ในกรณีตำ� แหน่งกรรมการธนาคารว่างลงก่อนครบวาระ คณะกรรมการธนาคารจะเป็ นผู้แต่งตังกรรมการที
้
จ่ ะมาด�ำรงต�ำแหน่งแทนโดยผ่านการพิจารณา
			 จากคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยให้ อยูใ่ นต�ำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน เว้ นแต่วาระ
			 ของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่าสองเดือน บุคคลซึง่ เข้ าเป็ นกรรมการแทนนันจะต้
้ องได้ รับการแต่งตังจากที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้น
			 การแต่งตังกรรมการโดยที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารก�ำหนดให้ ใช้ วิธีการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นรายบุคคล โดยกรรมการแต่ละรายต้ องได้ รับคะแนนเสียง
			 ข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3.
			
			
			
			
			

การสรรหากรรมการในคณะกรรมการชุดย่ อย
ในการสรรหาและแต่งตังกรรมการในคณะกรรมการชุ
้
ดย่อย คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเป็ นผู้พจิ ารณาให้ ความเห็นชอบ
ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านที่ต้องการตามหน้ าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยนันๆ
้ และพิจารณาผู้ที่มีทกั ษะด้ านวิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะด้ าน และประสบการณ์ รวมทังไม่
้ มีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์มาด�ำรงต�ำแหน่ง นอกจากนี ้คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะต้ องมีองค์ประกอบและคุณสมบัตทิ ี่ครบถ้ วนตามข้ อก�ำหนด
ของทางการ พร้ อมทังมี
้ การน�ำตารางความรู้ความช�ำนาญ (Skill Matrix) มาประกอบการพิจารณาด้ วย

3.2 หลักเกณฑ์ การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
ในการสรรหาและแต่งตังผู
้ ้ บริ หารระดับสูงของธนาคารตังแต่
้ ระดับ “หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หาร” ขึ ้นไป คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล จะท�ำหน้ าที่ในการพิจารณาสรรหาและกลัน่ กรองคัดเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม ที่จะด�ำรงต�ำแหน่งทังจากภายในและภายนอก
้
ธนาคาร ตามข้ อก�ำหนดและข้ อบังคับของธนาคาร รวมถึงมีการตรวจสอบประวัตทิ างการเงินและประวัตอิ าชญากรรม และน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคาร
และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ องเพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับข้ อก�ำหนดและข้ อบังคับของหน่วยงานทางการทีเ่ กี่ยวข้ องกับธุรกิจของธนาคาร
ส�ำหรับการแต่งตังผู
้ ้ บริหารตังแต่
้ ระดับ “เจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร” ลงมา ฝ่ ายจัดการจะเป็ นผู้พจิ ารณาสรรหาและแต่งตังบุ
้ คคลทีจ่ ะมาด�ำรงต�ำแหน่งตามความเหมาะสม
ธนาคารได้ ดำ� เนินการจัดท�ำแผนสืบทอดผู้ดำ� รงต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ และมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็ นประจ�ำทุกปี ในกรณีทบี่ างต�ำแหน่งได้ มกี ารก�ำหนดวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งไว้ ชดั เจน คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะพิจารณาเกีย่ วกับการสรรหาเป็ นการล่วงหน้ าก่อนครบวาระดังกล่าว
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้ รับมอบหมายให้ ดำ� เนินการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้บริหารระดับสูงสุดในแต่ละปี ส�ำหรับ
ปี 2561 ได้ มีการประเมินในด้ านต่างๆ ดังนี ้
1) ความสามารถในการท�ำก�ำไรและประสิทธิภาพ (Profit and Efficiency)
2) การบริ หารความเสี่ยง (Risk Management)
3) การเติบโตอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Growth)
4) การปรับเปลี่ยนสูด่ จิ ิทลั (Digital Transformation)
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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4. การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่ อย

ธนาคารก�ำหนดโครงสร้ างการบริ หารจัดการและควบคุมการด�ำเนินงานของบริ ษัทย่อย ทัง้ ในด้ านการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย และ
การแต่งตังกรรมการผู
้
้ แทนเพื่อเข้ าไปมีสว่ นร่ วมในการบริ หารจัดการบริ ษัทย่อย รวมถึงการจัดองค์กรภายในของธนาคารเพื่อรับผิดชอบดูแลบริ ษัทย่อย
ตามความเหมาะสม

4.1 กลไกในการก�ำกับดูแล
คณะกรรมการมีกลไกในการก�ำกับดูแลที่ท�ำให้ สามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการด�ำเนินงานของบริ ษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์
ในเงินลงทุนของธนาคาร โดยได้ ก�ำหนดนโยบาย “การก�ำกับแบบรวมกลุม่ ” (Consolidated Supervision Policy) ขึ ้น ซึง่ ประกอบด้ วยนโยบายในด้ านต่างๆ
ดังนี ้
1. นโยบายบัญชีและการรายงานทางการเงิน
		 เป็ นการก�ำหนดนโยบายด้ านการบัญชีและการจัดท�ำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ ธนาคารสามารถรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องในการจัดท�ำงบการเงินรวม
		 ส�ำหรับบริ ษัทย่อยได้ อย่างถูกต้ องเป็ นไปในรู ปแบบและเนือ้ หาเดียวกันกับธนาคาร และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก� ำหนด
		 รวมถึงการน�ำข้ อมูลทางการเงินและบัญชีดงั กล่าว มาเป็ นข้ อมูลเพือ่ ใช้ ในการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อยได้ อย่างถูกต้ อง
		 และทันเวลา เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและติดตามผลการด�ำเนินงาน
2. นโยบายด้ านการก�ำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
		 และนโยบายการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน (Policy on Confidential & Insider Information and Conflict of Interest)
		 นโยบายด้ านการก�ำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) เป็ นการก�ำหนดนโยบายให้ บริษัทย่อยต้ องด�ำเนินการในด้ านต่างๆ ภายใต้ จริยธรรม
		 ทางธุรกิจและการมีจรรยาบรรณทีด่ ใี นการปฏิบตั งิ าน โดยมีหลักการและแนวปฏิบตั สิ อดคล้ องกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance)
		 ข้ อพึงปฏิบตั ทิ ี่ดี (Best Practice) และสอดคล้ องกับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร
		 นโยบายการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และนโยบายการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน (Policy on Confidential & Insider
		 Information and Conflict of Interest) เป็ นการก�ำหนดนโยบายเพื่อให้ บริ ษัทย่อยปฏิบตั ติ ามนโยบายการท�ำธุรกรรมกับบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
		 ผลประโยชน์และป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทย่อย
3. นโยบายด้ านการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)
เป็ นการก�ำหนดนโยบายเพื่อให้ บริ ษัทย่อยปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ และนโยบายที่เกี่ยวข้ องดังกล่าวของธนาคาร รวมถึงกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับเรื่ องดังกล่าว เพื่อแสดงความมุง่ มัน่ ของธนาคารและบริษัทย่อยในการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ การให้ รับสินบนหรื ออามิสสินจ้ าง ทังจาก
้
เจ้ าหน้ าที่/หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
4. นโยบายด้ านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy)
เป็ นการก�ำหนดนโยบายด้ านการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทย่อย โดยครอบคลุมความเสี่ยงในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการด�ำเนินงานของบริ ษัทย่อย
และส่งผลต่อความมัน่ คงแก่บริ ษัทย่อย ประกอบด้ วย การบริ หารความเสี่ยงด้ านตลาด (Market Risk Management) การบริ หารความเสี่ยงด้ านสภาพ
คล่อง (Liquidity Risk Management) การบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั กิ าร (Operational Risk Management) และการบริ หารความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ
(Credit Risk Management)
5. นโยบายด้ านการก�ำกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy)
เป็ นการก�ำหนดนโยบายและสนับสนุนให้ บริษัทย่อยถือปฏิบตั ิ เพื่อให้ การด�ำเนินการของบริษัทย่อยเป็ นไปตามนโยบายด้ านการก�ำกับการปฏิบตั ติ ามกฎ
เกณฑ์ของธนาคารและการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของทางการในเรื่ องต่างๆ ได้ แก่ การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของทางการ การปฏิบตั ติ ามนโยบาย ประกาศ
และหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทย การรู้ จกั ตัวตนของลูกค้ าและการปฏิบตั ิตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พระราช
บัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัตปิ ้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
6. นโยบายด้ านภาพลักษณ์ องค์ กร (Corporate Communication Policy)
เป็ นการก�ำหนดนโยบายเพื่อให้ บริษัทย่อยถือเป็ นแนวทางในการด�ำเนินการเพื่อให้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน และส่งเสริมภาพลักษณ์ของธนาคารซึง่ เป็ น
สถาบันการเงิน ทังในด้
้ านของการใช้ ชื่อ เครื่ องหมายการค้ า และการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริ ษัทย่อย
7. นโยบายด้ านการตรวจสอบ (Audit Policy)
เป็ นการก�ำหนดบทบาทหน้ าที่ของตรวจสอบ และสอบทานสินเชื่อ และบทบาทการก�ำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ อันสัมพันธ์ร่วมกับบทบาท
หน้ าที่ของฝ่ ายจัดการ และผู้สอบบัญชีภายนอกของธนาคารในการตรวจสอบ ควบคุม และก�ำกับดูแลบริ ษัทย่อย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
ธนาคาร รวมทังบริ
้ ษัทย่อยมีวฒ
ั นธรรมองค์กรเกี่ยวกับการควบคุมภายในและบรรษัทภิบาลที่ดี

98

4.2 การแต่ งตัง้ กรรมการผู้แทน
เพื่อให้ การบริ หารจัดการและการควบคุมบริ ษัทย่อยเป็ นไปอย่างรัดกุมตามนโยบายการก�ำกับแบบรวมกลุม่ คณะกรรมการจึงก�ำหนดนโยบายในการแต่ง
ตังกรรมการผู
้
้ แทนในบริ ษัทย่อย ดังนี ้
1.		 ธนาคารจะแต่งตังกรรมการผู
้
้ แทนตามสัดส่วนการถือหุ้นของธนาคาร
2.		 ประธานกรรมการบริ ษัท ต้ องได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการธนาคาร
้
3.		 กรรมการผู้จดั การ หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริ ษัทย่อย การแต่งตังต้
้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร (กรณีการแต่งตัง้
		 กรรมการผู้จดั การเฉพาะบริ ษัทย่อย ที่ประกอบธุรกิจการให้ สนิ เชื่อหรื อธุรกรรมที่มีลกั ษณะคล้ ายสินเชื่อ ทุกบริ ษัทต้ องขอความเห็นชอบจากธนาคาร
		 แห่งประเทศไทย)
4.		 ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารที่มีหน้ าที่ควบคุมดูแลบริ ษัทย่อย จะพิจารณาน�ำเสนอกรรมการผู้แทนจากผู้บริ หารของธนาคาร โดย
4.1 การแต่งตังกรรมการผู
้
้ แทนใหม่ ให้ น�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการ
้
โดยผ่านคณะประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
			 คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล หรื อ โดยแนวปฏิบตั อิ ื่นที่คณะกรรมการธนาคารจะก�ำหนดขึ ้นในอนาคต
4.2 การแต่งตังกรรมการผู
้
้ แทนเดิม กลับเข้ าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระ ให้ น�ำเสนอคณะประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเพื่อพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้
5. ธนาคารอาจพิจารณาแต่งตังบุ
้ คคลภายนอกที่มีประสบการณ์ในธุรกิจและการบริ หาร เข้ าร่วมเป็ นกรรมการได้ ตามความเหมาะสม
6.		 กรณีมีกรรมการผู้แทนมากกว่า 1 คน ธนาคารอาจแต่งตังกรรมการ
้
1 คน เพื่อท�ำหน้ าที่เป็ นกรรมการ Lead Director โดยจะเป็ นผู้บริ หารระดับหัวหน้ า
		 เจ้ าหน้ าที่บริ หารหรื อเทียบเท่าขึ ้นไป เพื่อเป็ นผู้ด�ำเนินการในการรวบรวม น�ำเสนอข้ อมูลและให้ ความเห็นต่อผลการด�ำเนินงานของบริ ษัท
7.		 ผู้ที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการผู้แทน สามารถเป็ นประธานกรรมการ หรื อกรรมการผู้มีอำ� นาจลงนามอย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่างในบริ ษัทอื่น
		 ได้ ไม่เกิน 3 กลุม่ ธุรกิจ
8.		 พนักงานที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการผู้แทนต้ องไม่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในบริ ษัทที่ธนาคารส่งเข้ าร่วมเป็ นกรรมการบริ ษัท
4.3 ขอบเขตอ�ำนาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบของกรรมการผู้แทน
1.		 กรรมการผู้แทนทุกคนจะไม่รับค่าตอบแทนจากการเป็ นกรรมการ รวมทังผลตอบแทนทุ
้
กประเภททังในรู
้ ปที่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน
2. กรรมการผู้แทนของบริ ษัทย่อยมีหน้ าที่เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทย่อย เพื่อก�ำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริ ษัทย่อยให้ สอดคล้ อง
			 กับของธนาคาร โดย Lead Director จะท�ำหน้ าที่ร่วมกับ
			 2.1 กลยุทธ์องค์กร ที่จะเป็ นผู้สื่อสารถ่ายทอดนโยบายปั จจุบนั จากธนาคารให้ กรรมการผู้แทนทราบ
			 2.2 หน่วยงานที่ก�ำกับดูแลบริ ษัทย่อยและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลบริ ษัทย่อยในการก�ำกับดูแลการบริ หาร
					 ความเสีย่ งเพื่อจัดท�ำรายงานประเด็นเกี่ยวกับความเสีย่ งของบริ ษัทย่อยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งของธนาคารทุก 6 เดือนหรื อ
					 ตามความเหมาะสม
	 3.		 ติดตามและควบคุมการด�ำเนินการของบริษัทย่อยให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบ และกฎเกณฑ์ทธ่ี นาคารและหน่วยงานทีก่ �ำกับดูแลธนาคาร
			 ก�ำหนด อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทังไม่
้ ให้ เกิดประเด็นที่เกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
4.		 น�ำเสนอนโยบาย กลยุทธ์ ผลการด�ำเนินการของบริ ษัทย่อยต่อธนาคาร
5. รายงานผลการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อยหรือการเปลีย่ นแปลงอืน่ ๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญและอาจส่งผลกระทบต่อธนาคาร เช่น การเพิม่ ทุน/ ลดทุนของบริษทั ย่อย
			 การซื ้อขาย/ ควบรวมกิจการ การเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงด้ านธุรกิจ หรื อการเปลี่ยนแปลงข้ อก�ำหนด/ กฎเกณฑ์ทางการ/
			 กฎหมายเฉพาะของแต่ละธุรกิจ
6. ติดตาม รักษาสิทธิของธนาคาร
7. ปฏิบตั หิ น้ าที่อื่นๆ ตามที่ธนาคารก�ำหนด
4.4 รายการที่กรรมการผู้แทนของบริษัทย่ อยต้ องขออนุมัตจิ ากธนาคารก่ อนการลงมติในการประชุมคณะกรรมการ
1.		 นโยบายและกลยุทธ์ที่ส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจหรื อเปลี่ยนแปลงธุรกิจ
2. การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียน
3. การจ่ายหรื องดจ่ายเงินปั นผล
4.		 การลงทุน/ ขาย ในกิจการอื่นเกินกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่เรี ยกช�ำระแล้ วของบริ ษัท
5.		 การขายสินทรัพย์ที่ส�ำคัญในการด�ำเนินการ
6. การลงนามในสัญญาทางธุรกิจ/ การเปลี่ยนแปลงด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านการตลาดที่มีมลู ค่า 15% ของ Net Tangible Asset
7. การเลิกกิจการ/ หยุดพักช�ำระหนี ้/ ล้ มละลาย
8. รายการเกี่ยวโยงทังกั
้ บธนาคารและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
9. การกู้ยืมเงินที่มีขนาดรายการตังแต่
้ 15% ของ NTA และการท�ำสัญญาค� ้ำประกันต่อบุคคลที่ 3 ที่มีขนาดรายการตังแต่
้ 15% ของ NTA
10. การเปลี่ยนแปลงด้ านภาพลักษณ์รูปแบบธุรกิจ ตลอดจน Brand ของกิจการ
11. เรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ ข องบริ ษั ท ย่อ ย กรรมการผู้แ ทน หรื อ หน่ ว ยงานที่ ก�ำ กับ ดูแ ล เห็ น ว่า มี ผ ลกระทบต่อ ธุ ร กิ จ ของธนาคารและความรั บ ผิ ด ชอบใน
			 การปฏิบตั หิ น้ าที่ของกรรมการผู้แทนอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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5. การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน

ธนาคารได้ ให้ ความส�ำคัญในการถือปฏิบตั เิ กี่ยวกับมาตรการลงโทษเรื่ องการไม่ปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 รวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้ อง
การใช้ ข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศที่เกี่ยวข้ อง การไม่ลว่ งละเมิด
ทรัพย์สินทางปั ญญา การต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ การห้ ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรื อการตกลงทางธุรกิจใดๆ ทังกั
้ บภาครัฐและเอกชน
รวมถึงกฎเกณฑ์ทางการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ธนาคารได้ กำ� หนดนโยบายการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และการป้องกัน
การใช้ ข้อมูลภายใน (Policy on Confidential & Insider Information and Conflict of Interest) รวมถึงระเบียบเกี่ยวกับการกระท�ำความผิดวินยั และ
การกระท�ำผิดจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อให้ การปฏิบตั งิ านของผู้บริ หารและพนักงานเป็ นไปด้ วยความถูกต้ องโปร่งใส ยึดมัน่ ในจรรยาบรรณวิชาชีพ และปฏิบตั ิ
ต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม
5.1 นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการใช้ ข้อมูลภายใน
ธนาคารได้ ก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ใิ นการดูแลการใช้ ข้อมูลภายในเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยก�ำหนด TMB Policy on Confidential & Insider Information
and Conflicts of Interest รวมทังมี
้ การจัดท�ำคูม่ ือปฏิบตั ิงานเรื่ อง การท�ำธุรกรรมที่อาจมีหรื อเข้ าข่ายมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และคูม่ ือปฏิบตั งิ าน
เรื่ องการซื ้อ/ขายและลงทุนในหลักทรัพย์ธนาคาร เพื่อเป็ นแนวทางให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานถือปฏิบตั ิ
ธนาคารได้ ก�ำหนดให้ กรรมการ และผู้บริ หารลงนามรับทราบแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง ที่ก�ำหนดให้ กรรมการและผู้บริ หาร มีหน้ าที่รายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ตอ่ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทังที
้ ่มีแก้ ไขเพิ่มเติม)
ผ่านระบบออนไลน์ ภายใน 3 วันท�ำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้ แจ้ งให้ การพัฒนาที่ยงั่ ยืนและบรรษัทภิบาลรับทราบ
เพื่อจัดท�ำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุ ปจ�ำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริ หารพร้ อมผู้เกี่ยวข้ อง เพื่อน�ำเสนอให้ คณะกรรมการธนาคารทราบ
เป็ นประจ�ำทุกเดือน นอกจากนัน้ ยังได้ แจ้ งบทลงโทษหากมีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อก�ำหนดดังกล่าวด้ วย
ธนาคารได้ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ อมูลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ซึง่ อาจมีผลต่อการ
เปลีย่ นแปลงของราคาหุ้น ธนาคารจึงได้ กำ� หนดให้ หน่วยงานบริหารข้ อมูลทางการเงินต่อทางการเป็ นหน่วยงานเดียวทีท่ ำ� หน้ าทีใ่ นการน�ำส่งงบการเงินและ
รายงานทางการเงินต่างๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน ก.ล.ต. โดยได้ ผา่ นกระบวนการพิจารณาสอบทานความถูกต้ อง ครบถ้ วน
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารตามล�ำดับ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าข้ อมูลภายในของธนาคารจะไม่ถกู เปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก
ก่อนเวลาอันควร



ส�ำหรับแนวทางการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน ธนาคารได้ กำ� หนดห้ ามพนักงานทีม่ โี อกาสได้ รบั ข้ อมูลภายในเป็ นประจ�ำ หรือบุคคลทีม่ โี อกาสได้ รบั ข้ อมูลภายใน
เพียงบางโอกาสท�ำการซื ้อขายหลักทรัพย์ จนกว่าจะพ้ นระยะเวลา 24 ชัว่ โมงหลังจากได้ มกี ารเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน และห้ ามน�ำข้ อมูลภายในทีไ่ ด้ รับ
เปิ ดเผยแก่ครอบครัวและ/หรือบุคคลอืน่ ตลอดเวลาแม้ พนักงานและ/หรือครอบครัวนันๆ
้ จะมิได้ ซื ้อ/ขายหลักทรัพย์ และ/หรือจะมิได้ ประโยชน์ในลักษณะใดๆ
ก็ตาม เพือ่ ป้องกันมิให้ พนักงานแสวงหาผลประโยชน์ เพือ่ ตนเองและ/หรือเพือ่ บุคคลอืน่ นอกจากนี ้ในกรณีทม่ี เี หตุการณ์อนั อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
ของธนาคาร ธนาคารจะท�ำการก�ำหนดช่วงเวลาการห้ ามซื ้อ/ขายหลักทรัพย์เพิม่ เติม ส�ำหรับกลุม่ คนทีไ่ ด้ รับข้ อมูลภายในทีเ่ กีย่ วข้ องกับเหตุการณ์นนๆ
ั ้ อีกด้ วย
ทังนี
้ ้ ก�ำกับการปฏิบตั ิงานจะท�ำหน้ าที่สนับสนุนฝ่ ายจัดการ ในการบังคับให้ เป็ นไปตามนโยบายและคู่มือปฏิบตั ิงาน รวมทังจั
้ ดให้ มีกลไกที่เหมาะสม
ในการติดตามการด�ำเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายและคูม่ ือปฏิบตั งิ านดังกล่าว รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
นอกจากนี ้ธนาคารได้ กำ� หนดแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการกระท�ำความผิดวินยั และการกระท�ำผิดจรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) เพือ่ ให้ การปฏิบตั งิ าน
ของผู้บริ หารและพนักงานเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส ยึดมัน่ ในจรรยาบรรณวิชาชีพ และปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม สอดคล้ องกับ
แนวปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้ วยเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน

5.2 มาตรการลงโทษ
ธนาคารได้ ถอื ปฏิบตั เิ กีย่ วกับมาตรการลงโทษเรื่องการไม่ปฏิบตั ติ ามพ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 การใช้ ข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ม่ กี ารแก้ ไขเพิม่ เติม) การไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา การต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ การห้ ามจ่ายสินบน
เพือ่ ผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการตกลงทางธุรกิจใดๆ ทังกั
้ บภาครัฐและเอกชน รวมถึงกฎเกณฑ์ทางการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง นอกจากนี ธนาคารได้
้
ก�ำหนดระเบียบ
เกีย่ วกับการกระท�ำความผิดวินยั และการกระท�ำผิดจรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) เพือ่ ให้ การปฏิบตั งิ านของผู้บริหารและพนักงานเป็ นไปด้ วย
ความโปร่งใส ยึดมัน่ ในจรรยาบรรณวิชาชีพ และปฏิบตั ติ อ่ ผู้มสี ว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม
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6. ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

6.1 ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
ธนาคารและบริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้ แก่
• ผู้สอบบัญชีของธนาคารและบริษทั ย่อย ในรอบปี บญ
ั ชีทผี่ า่ นมา มีจำ� นวนเงินรวม 10,938,000 บาท
• ส�ำนักงานสอบบัญชีทผี่ ้ สู อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีทผี่ ้ สู อบบัญชีสงั กัด ในรอบปี บญ
ั ชีทผี่ า่ นมา
		 มีจำ� นวนเงินรวม 444,074 บาท
6.2 ค่ าบริการอื่น (non-audit fee)
ธนาคารและบริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอืน่ ซึง่ ได้ แก่ การตรวจสอบเพือ่ วัตถุประสงค์เฉพาะ (Special Purpose Audit Engagement) และ
การตรวจสอบตามวิธีทตี่ กลงร่วมกัน (Engagement to Perform Agreed-Upon Procedures) ให้ แก่
• ผู้สอบบัญชีของธนาคารและบริ ษัทย่อย ในรอบปี บัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม - บาทและจะต้ องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยงั ให้ บริ การ
		 ไม่แล้ วเสร็จในรอบปี บญ
ั ชีทผี่ า่ นมา มีจำ� นวนเงินรวม 125,000 บาท
• ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีดงั กล่าว ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมามีจ�ำนวน
		 เงินรวม - บาท

7. การปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดใี นเรื่ องอื่นๆ

ธนาคารมีนโยบายด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (ดูรายละเอียดข้ อ1 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ หน้ า 88) มาอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้ ธนาคาร|มี
การบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้ างผลตอบแทนที่ยงั่ ยืนในระยะยาว รวมทังสร้
้ าง
ความเชือ่ มัน่ และความน่าเชือ่ ถือต่อ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มสี ว่ นได้ เสีย สังคม และผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย จากความตังใจดั
้ งกล่าวท�ำให้ ธนาคารได้ รับผลการประเมิน
ด้ านการก�ำกับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย IOD มาอย่างต่อเนือ่ ง
ธนาคารได้ ดำ� เนินการเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดอี ย่างเคร่งครัด ซึง่ สอดคล้ องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดสี ำ� หรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2560 ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และหลักเกณฑ์ตามโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies - CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) รวมทังหลั
้ กเกณฑ์ในระดับมาตรฐานสากล อาทิเช่น ASEAN Corporate Governance
Scorecard (ASEAN CG Scorecard) , Sustainability Disclosure Standard (GRI) และ Sustainability Reporting Disclosure (SDG)
ในปี 2561 คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยได้ พจิ ารณาบทบาทหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบในการก�ำกับดูแลธนาคาร เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์
และบริบทของธนาคารทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงตามปั จจัยต่างๆ ซึง่ ประเด็นส�ำคัญทีไ่ ด้ เห็นชอบให้ มกี ารด�ำเนินการในปี นี ้ประกอบด้ วย
หลักการก�ำกับดูแลที่ดสี �ำหรั บบริษัทจดทะเบียน
หลักการทีเ่ กีย่ วข้ องกับบทบาทหน้ าทีค่ ณะกรรมการธนาคาร ได้ แก่
หลักปฏิบตั ทิ ่ ี 1:
บทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำ� องค์กร
(รวมถึงการดูแลการจัดการบริการลูกค้ าเป็ นธรรม)
หลักปฏิบตั ทิ ่ ี 2 :
ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการทีเ่ ป็ นไปเพือ่ ความยัง่ ยืน
หลักปฏิบตั ทิ ่ ี 3 :
เสริมสร้ างคณะกรรมการทีม่ ปี ระสิทธิผล
หลักปฏิบตั ทิ ่ ี 4 :
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบตั ทิ ่ ี 5:
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

สิ่งที่ธนาคารด�ำเนินการ
จากหลักปฏิบตั ทิ ี่ 1 – 5 ธนาคารได้ นำ� มาพิจารณาด�ำเนินการดังนี ้
(1) ธนาคารพิจารณาทบทวนบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยในการก�ำกับดูแลธนาคารให้ มคี วามชัดเจน
อาทิ
• การก�ำหนดกลยุทธ์เพือ่ ความยัง่ ยืน (Sustainability Strategy)
• การส่งเสริมด้ านนวัตกรรม /และการลงทุนด้ านเทคโนโลยีใหม่ ๆ
• การบริ ห ารพัฒ นาบุ ค ลากรและการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ น้ ใหม่
		 (ดูในหัวข้ อ ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึ ้นใหม่)
(2) คณะกรรมการได้ ทบทวนคุณสมบัติของกรรมการอิสระเรื่ อง วาระการด�ำรง
ต�ำแหน่ง (ดูในหัวข้ อ 9 หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการ
ที่ มิ ใ ช่ ผ้ ูบ ริ ห าร ข้ อ .1 การสรรหากรรมการอิ ส ระ) ส� ำ หรั บ เรื่ อ งสัด ส่ ว น
ของกรรมการอิสระในคณะกรรมการธนาคารนัน้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ ว
เห็นว่ายังเหมาะสมอยู่
(3) ก�ำหนดให้ มกี ารน�ำ skill matrix มาประกอบการพิจารณาในการคัดสรรบุคคล
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ เสนอเป็ นกรรมการธนาคาร รวมถึงการจัดท�ำแผน
เพือ่ พัฒนาความรู้ด้านต่างๆให้ กรรมการอย่างต่อเนือ่ ง
(4) การปรั บ ปรุ ง การประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการโดยเพิ่ ม
การประเมินแบบไขว้
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สิ่งที่ธนาคารด�ำเนินการ

หลักปฏิบตั ทิ ่ ี 6:
ดูแลให้ มรี ะบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
หลักปฏิบตั ทิ ่ ี 7:
รักษาความน่าเชือ่ ถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล

จากหลักปฏิบตั ทิ ี่ 6 – 7 ธนาคารได้ น�ำมาพิจารณาด�ำเนินการดังนี ้
ธนาคารก�ำหนดให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงทบทวนบทบาทหน้ าที่ในการ
บริหารความเสีย่ งให้ ครอบคลุมความเสีย่ งทังหมดรวมทั
้
งที
้ จ่ ะเกิดใหม่ ความเสีย่ ง
ด้ านเทคโนโลยี ความเสีย่ งด้ านข้ อมูลลูกค้ า และวัฒนธรรมการบริหารความเสีย่ ง
รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทีก่ อ่ ให้ เกิดความเสีย่ ง และหน่วยงานทีก่ ำ� กับ
ดูแลความเสีย่ งภายในธนาคาร รวมถึงกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (ดูหวั ข้ อ
คณะกรรมการชุดย่อย ข้ อ 4 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง)

หลักปฏิบตั ทิ ่ ี 8:
สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการ สือ่ สาร กับผู้ถอื หุ้น

ธนาคารได้ เพิ่มการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอค�ำถามเกี่ยวกับ
การประชุมผู้ถอื หุ้นล่วงหน้ าผ่านช่องทางทีธ่ นาคารก�ำหนด
(https://www.tmbbank.com/ir/share_meetings/agenda)

ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้ างคณะกรรมการ
ธนาคารก�ำหนดโครงสร้ างของคณะกรรมการทีม่ คี วามหลากหลาย (Board Diversity) ประกอบด้ วย ทักษะวิชาชีพ ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้ าน ประสบการณ์ และ
เพศ คณะกรรมการมีจำ� นวนทีเ่ หมาะสมและเป็ นไปตามมติทปี่ ระชุมผู้ถอื หุ้นก�ำหนด พร้ อมขอบเขตหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบทีช่ ดั เจน มีการถ่วงดุลอ�ำนาจทีเ่ หมาะสม
ไม่ทำ� ให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ หรื อกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ มีอ�ำนาจโดยไม่มขี ้ อจ�ำกัด ในการสรรหากรรมการ ธนาคารได้ ก�ำหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการทีต่ ้ องการสรรหา
ให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร โดยบางกรณีธนาคารได้ ใช้ ฐานข้ อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ (ดูในหัวข้ อ
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการทีม่ ใิ ช่ผ้ บู ริหาร)
องค์ ประกอบของคณะกรรมการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้ วย กรรมการที่มิใช่ผ้ บู ริ หาร (รวมกรรมการอิสระ) กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้ อยในจ�ำนวน
ทีค่ ณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนก�ำหนด ทังนี
้ ้กรรมการอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัตทิ คี่ รบถ้ วนตามทีธ่ นาคารก�ำหนด ซึง่ เข้ มงวดกว่าข้ อก�ำหนดขันต�
้ ำ่ ของคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน
คณะกรรมการธนาคารปั จจุบนั ประกอบด้ วยกรรมการทีม่ ปี ระสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้ านจากหลากหลายสาขา จ�ำนวน 12 คน ประกอบด้ วย
กรรมการอิสระ จ�ำนวน 4 คน (เท่ากับ 1 ใน 3 ของกรรมการทังคณะ)
้
*
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร จ�ำนวน 7 คน
กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร จ�ำนวน 1 คน
ทังนี
้ ้ ผู้มีสว่ นได้ เสียสามารถมัน่ ใจได้ วา่ กรรมการสามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้ อย่างเป็ นอิสระและมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม
*ตามหลักเกณฑ์ทีก่ �ำหนดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีก�ำหนดการประชุมเดือนละ 1 ครัง้ เว้ นแต่ในกรณีจ�ำเป็ นเร่งด่วน ธนาคารอาจจัดให้ มีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจ�ำเป็ น ธนาคาร
จัดส่งก�ำหนดการประชุมทังปี
้ เป็ นการล่วงหน้ าให้ กรรมการแต่ละคนได้ รับทราบเพื่อให้ กรรมการสามารถจัดสรรเวลามาประชุมได้ ทกุ ครัง้ โดยประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารจะเป็ นผู้พิจารณาและเห็นชอบเรื่ องต่างๆ เพื่อบรรจุเข้ าเป็ นวาระการประชุมโดยประธานกรรมการจะเป็ นผู้อนุมตั ิ
ธนาคารจัดส่งหนังสือเชิญประชุมกรรมการพร้ อมเอกสารประกอบการประชุมให้ กรรมการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5 วันท�ำการก่อนวันประชุมเพือ่ ให้ กรรมการมีเวลา
เพียงพอในการศึกษา พิจารณา และตัดสินใจข้ อมูลในเรื่องต่างๆ มาก่อนล่วงหน้ า โดยกรรมการสามารถขอเอกสารหรือข้ อมูลทีจ่ ำ� เป็ นเพิม่ เติมเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
ทีเ่ ข้ าวาระการประชุมจากฝ่ ายจัดการได้ การประชุมจะใช้ เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง ประธานกรรมการเป็ นผู้กล่าวน�ำเข้ าสูว่ าระการประชุม การประชุมด�ำเนินไปตาม
ระเบียบวาระ มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอทีฝ่ ่ ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอทีก่ รรมการจะพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ โดยการออกเสียงลงมติ
ในวาระต่างๆ ของที่ประชุมคณะกรรมการจะได้ มติเป็ นเอกฉันท์ ทังนี
้ ้ ประธานกรรมการจะสรุปเป็ นมติที่ประชุม นอกจากนี ้ กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียในวาระที่มี
การพิจารณาจะไม่อยูร่ ่วมประชุมในวาระนัน้ และจะไม่ออกเสียงใดๆ
เลขานุการคณะกรรมการเป็ นผู้ดแู ลการจัดท�ำรายงานการประชุม การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็ นระเบียบเพื่อการตรวจสอบ รวมทังการจั
้
ดส่งรายงานการประชุม
ให้ แก่หน่วยงานทางการภายในระยะเวลาทีก่ �ำหนด ทังนี
้ ้ สามารถดูการเข้ าประชุมของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยได้ ในหัวข้ อ “การประชุม
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย” หน้ า 74
ปี 2561 กรรมการธนาคารได้ เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการคิดเป็ นเฉลี่ยร้ อยละ 93 ของจ�ำนวนการประชุม โดยกรรมการมีการซักถามอย่างเป็ นอิสระ และ
ให้ ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ธนาคารซึง่ สอดคล้ องกับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร
102

การประชุมระหว่ างกรรมการ โดยไม่ มีกรรมการที่เป็ นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารและกรรมการอิสระ ได้ มีการจัดสรรเวลาเพื่อประชุมร่วมกันโดยปราศจากการมีสว่ นร่วมของกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร เพื่ออภิปรายใน
ประเด็นต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ และเพือ่ เป็ นการด�ำเนินการทีส่ อดคล้ องกับหลักการก�ำกับกิจการทีด่ ี โดยในปี 2561 มีการประชุมทังสิ
้ ้น จ�ำนวน 1 ครัง้ เมือ่ วันที่ 25 เมษายน
นอกจากนี ้เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ธนาคารได้ จดั ให้ มีการประชุมระหว่างประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อหารื อถึงประสิทธิผลของการบริ หารความเสี่ยง
การแบ่ งแยกต�ำแหน่ งและการถ่ วงดุลของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
ธนาคารก�ำหนดให้ ประธานกรรมการกับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารจะต้ องมิใช่บคุ คลเดียวกัน เพื่อป้องกันมิให้ เกิดสถานการณ์ที่บคุ คลใดบุคคลหนึ่งมีอ�ำนาจ
อย่างไม่มีข้อจ�ำกัดและให้ มีการถ่วงดุลอ�ำนาจอย่างเหมาะสม โดยประธานกรรมการจะไม่ด�ำรงต�ำแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย
การแบ่ งแยกบทบาทหน้ าที่ความรั บผิดชอบระหว่ างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
กรรมการธนาคาร (ยกเว้ น กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร) จะไม่เป็ นพนักงานของธนาคารและไม่มีสว่ นร่ วมในการบริ หารงานปกติ โดยคณะกรรมการจะท�ำหน้ าที่
ก�ำกับดูแลในภาพรวม คณะกรรมการได้ มีการจัดท�ำกฎบัตรและนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ระบุอ�ำนาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
เพื่อเป็ นการก�ำหนดกรอบหน้ าที่และให้ กรรมการธนาคารใช้ อ้างอิงในการปฏิบตั หิ น้ าที่
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ งของกรรมการ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการเป็ นไปตามข้ อบังคับของธนาคาร ข้ อ 17 คือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากต�ำแหน่ง
จ�ำนวนหนึง่ ในสามของจ�ำนวนกรรมการที่มีอยูท่ งหมด
ั้
ถ้ าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจ�ำนวนที่ใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่
ในสาม ซึง่ กรรมการซึง่ พ้ นต�ำแหน่งตามวาระอาจได้ รับเลือกตังใหม่
้ ได้
ส�ำหรับวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการที่เป็ นกรรมการอิสระนัน้ ธนาคารมีนโยบายก�ำหนดให้ กรรมการอิสระมีการด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องกันได้ ไม่เกิน 9 ปี
นับจากวันที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรก หากกรรมการอิสระด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี และประสงค์จะกลับมาด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการอิสระอีกครัง้ จะต้ องพ้ นจากการเป็ นกรรมการในธนาคารเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี (ดูในหัวข้ อ 3.1 หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระ
และกรรมการที่มิใช่ผ้ บู ริ หาร ข้ อ.1 การสรรหากรรมการอิสระ หน้ า 96)
การด�ำรงต�ำแหน่ งในบริษัทอื่นของกรรมการ
เพือ่ ให้ มนั่ ใจว่ากรรมการสามารถทุม่ เทเวลาในการปฏิบตั หิ น้ าทีใ่ นธนาคารได้ อย่างเพียงพอ ธนาคารก�ำหนดจ�ำนวนบริษทั ทีก่ รรมการแต่ละคนจะไปด�ำรงต�ำแหน่ง
ให้ เป็ นไปตามข้ อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยค�ำนึงถึงประสิทธิภาพการท�ำงานของกรรมการทีด่ ำ� รงต�ำแหน่ง
หลายบริ ษัท ดังนี ้
1.		 กรรมการธนาคารจะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นๆ ไม่เกิน 5 บริ ษัท* (ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ)
2.		 กรรมการธนาคารสามารถเป็ นประธานกรรมการ กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มอี �ำนาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างในบริษทั อืน่
			 ได้ อกี ไม่เกิน 3 กลุม่ ธุรกิจ (ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ) ทังนี
้ การเป็
้
นประธานกรรมการ กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มอี �ำนาจลงนามในบริษทั
			 หากเป็ นบริ ษัทที่มิใช่กลุม่ ธุรกิจ ให้ นบั แต่ละบริ ษัทเป็ นหนึง่ กลุม่ ธุรกิจ
3.		 กรรมการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่นให้ ธนาคารทราบตามข้ อก�ำหนดของทางการ และระเบียบของธนาคาร
หมายเหตุ *รวมธนาคาร

การด�ำรงต�ำแหน่ งในบริษัทอื่นของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารจะปฏิบตั งิ านธนาคารเต็มเวลา เว้ นแต่ได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการธนาคารให้ ด�ำรงต�ำแหน่งในบริ ษัทอื่นได้
บทบาทของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีบทบาทในฐานะกรรมการและผู้น�ำของคณะกรรมการมีหน้ าที่และความรับผิดชอบอย่างน้ อยควรครอบคลุม :
1.		 ก�ำกับ ติดตาม และดูแลการปฏิบตั หิ น้ าที่ของคณะกรรมการให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของธนาคาร
2.		 ดูแลให้ กรรมการทุกคนมีสว่ นร่วมในการส่งเสริ มให้ เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริ ยธรรม และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีร่วมกับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
			 ในการก�ำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการและมีมาตรการที่ดแู ลให้ เรื่ องส�ำคัญได้ ถกู บรรจุเป็ นวาระการประชุม
3.		 เสริ มสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารและกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
โดยประธานกรรมการจะท�ำหน้ าที่เป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการ และประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารโดย ประธานคณะกรรมการ
ของธนาคารเป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร ซึง่ สอดคล้ องกับเกณฑ์ธรรมาภิบาล ธปท.ที่ก�ำหนดให้ ประธานกรรมการของสถาบันการเงิน สามารถด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็ นกรรมการอิสระหรื อกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
บทบาทหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารมีบทบาทหน้ าที่ในการด�ำเนินกิจการธนาคารให้ เป็ นไปตามกลยุทธ์ และก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของธนาคารให้ เป็ นไปอย่างราบรื่ น
ภายใต้ นโยบายที่คณะกรรมการก�ำหนด โดยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารจะเป็ นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงสุดต่อการด�ำเนินงานของทังธนาคาร
้
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารเป็ นผู้อนุมตั ิวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารทังในระยะสั
้
นและระยะยาวให้
้
สอดคล้ องกับสภาวะเศรษฐกิจ
ความเสี่ยงที่เกิดใหม่ การด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน การปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กรให้ มีการบริ หารความเสี่ยงและการแข่งขัน คณะกรรมการธนาคารมีการทบทวน
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารเป็ นประจ�ำทุกปี เพื่อให้ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารสามารถน�ำไป
ปฏิบตั ไิ ด้ จริง มีความคล่องตัวและปรับเปลีย่ นได้ ตามสถานการณ์ภายใต้ ธรุ กิจการเงินที่มีความซับซ้ อนและเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี ้คณะกรรมการ
ยังติดตามดูแลให้ ฝ่ายจัดการน�ำวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของธนาคารไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้ วยความโปร่ งใส ทังนี
้ ้ สามารถดู
รายละเอียดในหัวข้ อ “คณะกรรมการธนาคาร”
คณะกรรมการชุดย่ อย
เพื่อให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการได้ แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยเพื่อแบ่งเบาภาระของ
คณะกรรมการในการติดตาม ก�ำกับดูแล หรื อพิจารณาศึกษาเรื่ องส�ำคัญๆ ของธนาคาร ทังนี
้ ้ สามารถดูรายละเอียดในหัวข้ อ “คณะกรรมการชุดย่อย”
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการธนาคารได้ แต่งตัง้ ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์ * ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริ ษัท โดยมีบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบเป็ นไปตามข้ อกฎหมาย
ที่ก�ำหนดและแนวปฏิบตั ทิ ี่ดี (Best Practice) ทังนี
้ ้ สามารถดูรายละเอียดในหัวข้ อ “เลขานุการบริ ษัท”
*ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัทถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561และ นายนริ ศ อารักษ์ สกุลวงศ์ ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริ ษัทแทน ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์ โดยมีผลตังแต่
้
วันที่ 1 มกราคม 2562

ค่ าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการได้ ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นธรรมอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยใช้ หลักการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
คณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และมีความสอดคล้ องกับภาระหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้ รับมอบหมาย (Accountability and Responsibility) รวมทังอยู
้ ใ่ น
ลักษณะเทียบเคียงได้ กบั บริษัททีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัททีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้ เคียงกัน ทังนี
้ ้ สามารถดูรายละเอียดใน
หัวข้ อ “ค่าตอบแทนกรรมการ”
โบนัสกรรมการ
คณะกรรมการเป็ นผู้มบี ทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของธนาคารให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย และท�ำให้ ธนาคารมีผล
การด�ำเนินงานที่แข็งแกร่ งและยัง่ ยืน คณะกรรมการได้ พิจารณาให้ โบนัสแก่คณะกรรมการในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้ องกับผลการด�ำเนินงานของธนาคาร
และเทียบเคียงได้ กบั บริ ษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ เป็ นผู้พิจารณาโบนัสและน� ำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบและบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้ ดแู ลให้ ธนาคารเปิ ดเผยโบนัสกรรมการ
เป็ นรายบุคคลในรายงานต่างๆ ตามข้ อก�ำหนดของทางการ เช่น แบบแสดงรายการข้ อมูลประจ�ำปี (56-1) และรายงานประจ�ำปี ทังนี
้ สามารถดู
้
รายละเอียดในหัวข้ อ
“ค่าตอบแทนกรรมการ”
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ จดั ให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั หิ น้ าที่ของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยวิธีประเมิน
ตนเอง (Self- Assessment) และวิธีประเมินแบบไข้ ว (Cross- Assessment) เพือ่ สะท้ อนถึงประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้ าที่ และปั ญหาอุปสรรคต่างๆ ทีเ่ กิดขึ ้น
ในปี ที่ผ่านมา โดยใช้ แบบประเมินที่ได้ รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาฯ และได้ มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้ กับคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อการประเมินผล
หลักเกณฑ์ การประเมินผล
หลักเกณฑ์การประเมินจะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ประกอบด้ วย โครงสร้ างของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท�ำหน้ าทีข่ องกรรมการ ความสัมพันธ์
กับฝ่ ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการปฏิบตั หิ น้ าทีต่ ามบทบาทหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ขัน้ ตอนการประเมินผล
ขันตอนการประเมิ
้
นผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ แบ่งออกเป็ น 4 ลักษณะ ประกอบด้ วย
1.		 การประเมินการปฏิบตั หิ น้ าที่โดยรวมของคณะกรรมการทังคณะ
้
2. การประเมินการปฏิบัติหน้ าที่ โดยรวมของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ (ประกอบด้ วย คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ
			 คณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง และคณะกรรมการสินเชื่อ)
3.		 การประเมินผลการปฏิบตั งิ านรายบุคคล (Individual Self-Assessment)
4.		 การประเมินแบบไขว้ (Cross Assessment)
			 กลุม่ ที่ 1 กรรมการในคณะกรรมการธนาคารหรือกรรมการชุดย่อยแต่ละคน ประเมินประธานคณะกรรมการธนาคารหรือประธานคณะกรรมการชุดย่อยนันๆ
้
			 กลุม่ ที่ 2 ประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดประเมินกรรมการแต่ละคนในคณะกรรมการชุดย่อยนันๆ
้ และ ประธานคณะกรรมการธนาคารประเมิน
					
กรรมการธนาคารแต่ละคน
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วิธีการประเมินผล
1.		 ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการธนาคาร จะประเมินโดยกรรมการธนาคารทุกคน
2.		 ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อย จะประเมินโดยกรรมการธนาคารทีไ่ ด้ รับมอบหมายให้ ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะนันๆ
้ รวมถึง กรรมการ
			 ธนาคารคนอื่นๆ (โดยสมัครใจ) และผู้บริ หารของธนาคารที่ไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยโดยจะประเมินแยกเป็ นรายคณะ
3.		 ประเมินผลการปฏิบตั งิ านรายบุคคล (การประเมินตนเอง) จะประเมินโดยกรรมการธนาคารทุกคน
4. การประเมินแบบไขว้ ซงึ่ ประธานของแต่ละคณะกรรมการจะประเมินกรรมการในคณกรรมการชุดนันๆและกรรมการในคณะกรรมการจะประเมิ
้
นประธาน
			 ของคณะกรรมการ
การประเมิน

ผู้ประเมิน
ประธานของแต่ ละคณะ

กรรมการในแต่ ละคณะ

เลขานุการของคณะ

•
•
•
•

•
•
•

•
•

1. ประเมินประสิทธิภาพ
1.1 คณะกรรมการธนาคาร
1.2 คณะกรรมการชุดย่อย
2. ประเมินรายบุคคล
3. ประเมินไขว้
3.1 ประธาน > กรรมการ
3.2 กรรมการ > ประธาน

•

คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะรวบรวมการประมวลผลการประเมินการปฏิบตั หิ น้ าที่เพื่อเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบ
และแจ้ งต่อเลขานุการของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทบทวนและพิจารณาปรับปรุงการด�ำเนินการที่เกี่ยวข้ องกับคณะกรรมการธนาคาร หรื อคณะกรรมการชุด
ย่อยให้ มีประสิทธิภาพขึ ้น
การฝึ กอบรมและพัฒนากรรมการ
ธนาคารได้ สง่ เสริมและสนับสนุนในการให้ ความรู้แก่กรรมการในการท�ำหน้ าทีก่ รรมการธนาคาร โดยจัดให้ เข้ าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (สมาคม IOD) ที่เกี่ยวข้ องกับกรรมการอย่างน้ อย 1 หลักสูตร ได้ แก่ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หรื อหลักสูตร Director
Certification Program (DCP) รวมถึงหลักสูตรอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การบริ หารจัดการความเสี่ยงและการป้องกันภัยจากไซเบอร์
การปฏิบตั ิหน้ าที่ในการเป็ นกรรมการภายใต้ ข้อก� ำหนดของกฎหมาย และข้ อก�ำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้ อง หรื อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการก�ำกับดูแล โดยธนาคารเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
ธนาคารได้ ดแู ลให้ ฝ่ายจัดการจัดหลักสูตรอบรมภายในของธนาคารให้ แก่กรรมการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารและ
ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการธนาคาร เช่น ด้ าน IT Risk & Cyber Security
ธนาคารได้ ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ กรรมการชาวต่างประเทศที่ไม่ได้ พ�ำนักอยู่ในประเทศไทย ได้ มีการเข้ าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่
กรรมการจากต่างประเทศ ซึง่ เทียบเคียงได้ กบั หลักสูตรของสมาคม IOD อีกทังสนั
้ บสนุนให้ เข้ าอบรมหลักสูตรของสมาคม IOD เช่นกัน
ในกรณีที่ธนาคารมีการแต่งตังกรรมการใหม่
้
หากเป็ นกรรมการที่ยงั ไม่เคยเข้ ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับกรรมการ ธนาคารจะจัดให้ เข้ าอบรมหลักสูตร
ของสมาคม IOD เพื่อให้ ได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ ยวกับบทบาทของการเป็ นกรรมการและความรั บผิดตามกฎหมาย แนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการ
ตามกฎระเบียบและข้ อพึงปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทัง้
หลักการของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และธนาคารยังได้ จดั หลักสูตรภายในธนาคารให้ แก่กรรมการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการด�ำเนินธุรกิจ
ของธนาคารและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการธนาคาร ปั จจุบนั กรรมการธนาคารผ่านการอบรมหลักสูตร DCP จ�ำนวน 5 คน และผ่านการอบรมหลักสูตร
DAP จ�ำนวน 1 คน ผ่านหลักสูตร DCP และ DAP จ�ำนวน 2 คน นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้ จดั หลักสูตรภายในธนาคารให้ แก่กรรมการเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการธนาคาร

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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ในปี 2561 มีกรรมการได้ เข้ าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี ้
กรรมการ

หลักสูตรอบรม

นายฟิ ลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส

• Cyber Resilience Leadership Seminar, ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

นายสิงหะ นิกรพันธุ์

• Cyber Resilience Leadership Seminar, ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• Audit Committee Forum: TFRS 15: Ready for the Challenges,
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย
• Audit Committee Forum: Cyber Security - Advances to
the more complex level, เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

นายศิริพงษ์ สมบัติศริ ิ

• Cyber Resilience Leadership Seminar, ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• Bangkok Sustainable Banking Forum 2018, ธนาคารแห่งประเทศไทย

นางแคทเธอรี น โล เป็ ก เช็ง

•
•
•
•
•
•
•
•

Cyber Resilience Leadership Seminar, ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
Crisis Management, ING Bank
Data Protection, ING Bank
Data @ Risk, ING Bank
Data Analytics, ING Bank
Sanctions, ING Bank
Transformational Change and Leadership, ING Bank
Cyber Crime Awareness, ING Bank

นายจุมพล ริ มสาคร

•
•
•
•

Cyber Resilience Leadership Seminar, ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Sustainable Banking Forum 2018, ธนาคารแห่งประเทศไทย
IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG), สมาคม IOD
หลักสูตรวิทยาการการจัดการส�ำหรับนักบริ หารระดับสูง (วบส.),
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

• Cyber Resilience Leadership Seminar, ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• Bangkok Sustainable Banking Forum 2018, ธนาคารแห่งประเทศไทย
• IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG), สมาคม IOD

นายวอน นิเจล ริ กเตอร์

• Cyber Resilience Leadership Seminar, ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง

• Cyber Resilience Leadership Seminar, ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์

• Cyber Resilience Leadership Seminar, ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• Bangkok Sustainable Banking Forum 2018, ธนาคารแห่งประเทศไทย
• IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG), สมาคม IOD

นายปิ ติ ตัณฑเกษม

• Cyber Resilience Leadership Seminar, ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• Bangkok Sustainable Banking Forum 2018, ธนาคารแห่งประเทศไทย

ทังนี
้ ้ รายละเอียดของการอบรมของกรรมการธนาคารแต่ละรายแสดงไว้ ในหัวข้ อประวัตคิ ณะกรรมการธนาคาร
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ธนาคารจัดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการทุกครัง้ ที่มีการเปลีย่ นแปลงกรรมการใหม่ โดยจัดให้ มีคมู่ ือกรรมการเพื่อน�ำเสนอข้ อมูลที่สำ� คัญของธนาคาร เอกสารและ
ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติหน้ าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการปฏิบัติหน้ าที่ของกรรมการในรู ปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยมีเลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้ด�ำเนินการจัดการปฐมนิเทศในเรื่ องต่างๆ โดยสรุปดังต่อไปนี ้
• การให้ ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับธนาคารและธุรกิจธนาคาร ได้ แก่ ประวัติธนาคาร เอกสารส�ำคัญธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร วิสยั ทัศน์และพันธกิจ
งบการเงิน โครงสร้ างธุรกิจ โครงสร้ างการจัดการ วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการ เป็ นต้ น
• การให้ ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และข้ อพึงปฏิบตั ขิ องกรรมการ ได้ แก่ กฎระเบียบทางการที่เกี่ยวข้ องกับกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบตั ขิ องธนาคาร
ที่เกี่ยวข้ องกับกรรมการ สรุ ปข้ อควรระวังที่ส�ำคัญและข้ อพึงปฏิบตั ิท่ีดีส�ำหรับกรรมการ ข้ อเตือนใจในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน
และกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดส�ำหรับกรรมการ เป็ นต้ น
• การจัดให้ มีการพบปะหารื อกับผู้บริ หารของธนาคาร เพื่อสอบถามข้ อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
106

แผนสืบทอดต�ำแหน่ งผู้บริหาร (Succession Plan)
ธนาคารก�ำหนดให้ มีการจัดท�ำแผนการสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริ หาร เนื่องจากการด�ำเนินการจัดท�ำแผนดังกล่าวเป็ นองค์ประกอบส�ำคัญของการวางแผนกลยุทธ์
ด้ านบุคลากร ธนาคารมีนโยบาย แผนงาน และกระบวนการต่างๆ ทีเ่ ชื่อมโยงกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร เพือ่ ให้ มนั่ ใจว่า
การสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริ หารเป็ นไปอย่างราบรื่ น รวมถึงได้ มีการจัดเตรี ยมบุคลากรทดแทนเพื่อให้ การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
การก�ำกับดูแลด้ านความยั่งยืน (Sustainability Governance)
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ รับมอบหมายในการก�ำกับดูแลต่อประเด็นด้ านความยัง่ ยืนของธนาคาร โดยก�ำกับดูแลผ่านเป้าหมายด้ านความยัง่ ยืนซึง่ ธนาคาร
ก�ำหนดไว้ ในดัชนีชี ้วัดผลงานส�ำหรับปี ในด้ านสังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้ อม เช่น การก�ำหนดโครงการพัฒนาชุมชนผ่านมูลนิธิ TMB การวัดอัตราความพึงพอใจ
ของลูกค้ า การบริ หารความเสี่ยงในผลิตภัณฑ์ของธนาคารโดยพิจารณารวมถึงประเด็นด้ านความยัง่ ยืนหรื อประเด็นด้ านสภาพสิ่งแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลง
การลดการใช้ พลังงานและการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นต้ น
บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (Role of Stakeholders)
ธนาคารให้ ความส�ำคัญในการปฏิบตั ติ อ่ ผู้มสี ว่ นได้ เสียอย่างเท่าเทียมกันเพือ่ ให้ ผ้ มู สี ว่ นได้ เสียได้ รับสิทธิอย่างเต็มที่ เป็ นธรรม และเหมาะสม ธนาคารด�ำเนินธุรกิจ
โดยยึดลูกค้ าเป็ นศูนย์กลางและเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า นอกจากนี ้ธนาคารได้ จดั ให้ มีระบบการรับเรื่ องร้ องเรี ยนจากลูกค้ าและ
ด�ำเนินการแก้ ไขปั ญหาด้ วยความระมัดระวังและยุติธรรม มีการเก็บรักษาข้ อมูลของลูกค้ าไว้ เป็ นความลับและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาที่ให้ ไว้ กับคู่ค้า
อย่างเคร่งครัด ธนาคารด�ำเนินธุรกิจด้ วยหลักการแข่งขันที่เป็ นธรรมและมีจริ ยธรรม ซื่อสัตย์สจุ ริ ต ปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ธนาคารปฏิบตั ิตอ่ พนักงาน
ทุกคนอย่างยุติธรรมและเสมอภาคโดยมุง่ เน้ นการพัฒนาด้ านการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และให้ โอกาสแก่พนักงานในการโยกย้ าย
ต�ำแหน่งหน้ าที่ ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน รวมถึงเป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีคณ
ุ ภาพในระยะยาว และมีการก�ำหนดผลตอบแทนที่เป็ นธรรม
เทียบเคียงได้ กบั อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทังเสริ
้ มสร้ างวัฒนธรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีขึ ้นในองค์กร
นอกจากนี ้ ธนาคารมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียได้ รับความเสียหายจากการที่ธนาคารละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีสว่ นได้ เสีย
ในปี 2561 ธนาคารได้ ทบทวนนโยบาย 17 ด้ านที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ติ อ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ โดยสรุปดังต่อไปนี ้
นโยบายต่ อผู้ถือหุ้น
ธนาคารมีนโยบายดูแลผลประโยชน์ และปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทังผู
้ ้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ลงทุนสถาบัน รวมถึงผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ
อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความเห็นอย่างอิสระในทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น สิทธิ
ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ สิทธิ ในการรับส่วนแบ่งก�ำไร ตลอดจนสิทธิ
ในการรับทราบข้ อมูล ผลการด�ำเนินงาน และข่าวสารส�ำคัญๆ อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส สม�่ำเสมอและทันเวลา
แนวปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุน้
ธนาคารก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างโปร่ งใสปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยค�ำนึงถึงการสร้ างความเจริ ญเติบโตของผลการด�ำเนินงานที่ยง่ั ยืน
อย่างต่อเนื่องในระยะยาวบนศักยภาพและขีดความสามารถของธนาคารอย่างเต็มที่ เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่ธนาคารทังในรู
้ ปของมูลค่าหุ้นที่เพิ่มสูงขึ ้น
และการจ่ายเงินปั นผลในอัตราที่เหมาะสมและน่าจูงใจ
ทังนี
้ ้ สามารถดูรายละเอียดในหัวข้ อ “สิทธิของผู้ถือหุ้น” และ “การปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”
นโยบายต่ อพนักงาน
ธนาคารดูแลให้ พนักงานธนาคารทุกคนได้ รับการส่งเสริ มและพัฒนาความสามารถให้ เกิดศักยภาพในการปฏิบตั ิงานสูงสุด จัดให้ มีสภาพการจ้ างที่เหมาะสม
ยุติธรรมเพื่อให้ พนักงานทุกคนได้ มีโอกาสก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน โดยได้ รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพของตน เปิ ดรับฟั งความคิดเห็น ส่งเสริ ม
การท�ำงานเป็ นทีม ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้ วยความสุภาพและให้ ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน จัดให้ มีสวัสดิการและสภาพแวดล้ อมในการท�ำงานที่ดี
มีการก�ำหนดมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท�ำงาน และให้ การเอาใจใส่ดแู ลพนักงานทุกคนอย่างทัว่ ถึง การว่าจ้ าง แต่งตัง้ โยกย้ าย และ
กระบวนการลงโทษพนักงานต้ องพิจารณาบนพื ้นฐานของความเป็ นธรรม นอกจากนี ้ ธนาคารได้ ดแู ลให้ มีแผนการใช้ ทรัพยากรบุคคลให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
แก่ธนาคาร
แนวปฏิ บตั ิ ต่อพนักงาน
ธนาคารจัดให้ มีสวัสดิการและสภาพแวดล้ อมในการท�ำงานที่ดี มีการก�ำหนดมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท�ำงานและให้ การเอาใจใส่
ดูแลพนักงานทุกคนอย่างทัว่ ถึง เช่น การจัดให้ มีพยาบาลอยู่ประจ�ำห้ องพยาบาลตลอดทุกวันที่อาคารส�ำนักงานใหญ่และส�ำนักงานธนาคารที่อาคาร AIA
Capital Center โดยจะมีแพทย์เข้ ามาเพื่อตรวจรักษาพนักงานที่เจ็บป่ วยทุกวัน การจัดให้ มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงาน (กรณี ผ้ ูป่วยนอก)
ที่ เข้ ารั กษาพยาบาลในสถานพยาบาลต่างๆ ทัง้ ของรั ฐบาลและเอกชน โดยพนักงานจะได้ รับ อัตราวงเงิ นค่ารั กษาพยาบาลต่อ ปี ตามระดับ พนักงาน
จัดให้ มกี ารตรวจสุขภาพประจ�ำปี จัดตังกองทุ
้
นส�ำรองเลี ้ยงชีพแบบ Employee's Choice เพือ่ เป็ นหลักประกันความมัน่ คงในชีวติ การท�ำงาน การท�ำประกันชีวติ กลุม่
การท�ำประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม และการท�ำประกันสุขภาพและอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทางต่างประเทศในธุรกิจของธนาคาร จัดให้ มีสวัสดิการเงินกู้
ประเภทต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้ อนของพนักงาน รวมทังสิ
้ นเชื่อสวัสดิการพนักงาน เป็ นต้ น ธนาคารก�ำหนดวิธีการปฏิบตั ิงานในองค์กร
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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ตามหลักสิทธิ มนุษยชน และคณะกรรมการตรวจสอบได้ ก�ำกับดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามวิธีการดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ ธนาคารได้ แต่งตังคณะกรรมการ
้
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการท�ำงาน และแต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่ความปลอดภัยในการท�ำงาน ซึง่ ได้ ผา่ นการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธี
การที่กฎหมายก�ำหนดเพื่อให้ เป็ นไปตามพ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการท�ำงาน
ธนาคารได้ มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ด้ วยการจัดฝึ กอบรมอย่างสม�ำ่ เสมอในทุกระดับซึง่ แบ่งเป็ นการฝึ กอบรมทังในด้
้ านธุรกิจธนาคาร
ด้ านวิชาชีพที่ตนเองสังกัด ด้ านภาวะผู้น�ำและการท�ำงานร่วมกัน โดยการจัดอบรมภายในธนาคารผ่านห้ องเรี ยน (Classroom Training) การอบรมผ่านระบบ
สื่อดิจิทลั (E-Learning) และการส่งพนักงานไปฝึ กอบรมภายนอกธนาคาร นอกจากนี ้ ธนาคารยังให้ ความส�ำคัญในเรื่ องการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
โดยจัดให้ มกี ารฝึ กอบรมแก่พนักงานเพือ่ ให้ ความรู้เกีย่ วกับนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รปั ชัน่ ของธนาคาร ซึง่ ก�ำหนดเป็ นแผนการฝึ กอบรม
ให้ แก่พนักงานใหม่ และจัดให้ มกี ารอบรมพนักงานผ่านระบบสือ่ ดิจทิ ลั (E-Learning)
ทังนี
้ ้สามารถดูรายละเอียดการปฏิบตั ติ อ่ พนักงานได้ ภายใต้ หวั ข้ อ “ผลตอบแทนของบุคลากร” “การพัฒนาทรัพยากรบุคคล” และ “มาตรการด้ านความปลอดภัย
ของพนักงาน”
นโยบายต่ อลูกค้ า
ธนาคารมุง่ เน้ นการให้ บริ การโดยยึดลูกค้ าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centricity) เพื่อให้ ลกู ค้ าของธนาคารได้ รับบริ การและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ดี มีความ
หลากหลาย สามารถรองรั บความต้ องการของลูกค้ าแต่ละรายได้ เป็ นอย่างดี ตลอดจนสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ แก่ลูกค้ า และรั กษาสัมพันธภาพ
ที่ดีแก่ลกู ค้ า
แนวปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้า
ธนาคารได้ ปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กร TMB WAY ซึง่ ประกอบด้ วยค่านิยม 5 ประการ คือ การยึดลูกค้ าเป็ นศูนย์กลาง การสื่อสารอย่างเปิ ดกว้ าง การมุ่งมัน่
สร้ างความส�ำเร็ จ การรู้ จกั บริ หารความเสี่ยง และการยึดมัน่ ในความถูกต้ องให้ แก่พนักงานเพื่อส่งเสริ มให้ พนักงานมุ่งเน้ นลูกค้ าเป็ นศูนย์กลาง (Customer
Centricity) มีการท�ำงานไปในทิศทางเดียวกัน และมีความเข้ าใจถึงพฤติกรรมของลูกค้ าอย่างแท้ จริ ง
ธนาคารมีความมุ่งมัน่ ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการท� ำธุรกรรมธนาคาร ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการท�ำธุรกรรมทางการเงินและ
ช่วยให้ ลูกค้ าเชื่อมโยงเครื อข่ายสังคมและธุรกิจได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ เช่น ทีเอ็มบี ทัช โมบายแอป ซึ่งเป็ นโมบายแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ ทุกธุรกรรม
ทางการเงินเป็ นเรื่ องง่าย สะดวกสบาย พร้ อมระบบรักษาความปลอดภัยที่มากขึ ้น เพื่อให้ ลกู ค้ ามัน่ ใจในการใช้ งาน ซึง่ สามารถตอบสนอง Life Style ของลูกค้ า
ในยุคปั จจุบนั และอนาคตได้ เป็ นอย่างดี ธนาคารได้ เปิ ดตัวนวัตกรรมใหม่ TMB WAVE ใช้ ชิปจ่ายแทนเงินสดสนับสนุนสังคมไร้ เงินสด ช่วยให้ การใช้ จ่าย
คล่องตัวขึ ้นใช้ เวลาท�ำธุรกรรมน้ อยลง มัน่ ใจในความปลอดภัยด้ วยเทคโนโลยี Chip ตามมาตรฐาน EMV หรื อ Europay, Mastercard และ VISA
ธนาคารยังจัดให้ มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริ การ การให้ ค�ำปรึ กษา วิธีการแก้ ไขปั ญหา และการรับข้ อร้ องเรี ยน
โดยลูกค้ ามัน่ ใจได้ วา่ ธนาคารมีมาตรการรักษาความลับของลูกค้ า ไม่น�ำข้ อมูลของลูกค้ าไปเปิ ดเผยหรื อใช้ ประโยชน์สว่ นตนโดยมิชอบ
นโยบายต่ อคู่ค้า
ธนาคารด�ำเนินธุรกิจร่ วมกับคู่ค้าในระยะยาวอย่างยัง่ ยืนในลักษณะการเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีต่อกัน ธนาคารมีระเบียบและหลักเกณฑ์ในการปฏิบตั ิ
ต่อคูค่ ้ าอย่างชัดเจน เช่น ในการจัดหา การจ้ าง การเช่า และเช่าซื ้อทุกประเภท โดยมีการคัดเลือกคูค่ ้ าที่มีมาตรฐานเข้ าไปในทะเบียนผู้ขาย (Vendor List)
และมีการเปรี ยบเทียบราคาก่อนการจัดหา การจ้ าง การเช่า หรื อเช่าซื ้อ นอกจากนี ้ ธนาคารได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์อย่างระมัดระวังและรัดกุม เพื่อให้ เกิด
ความเป็ นธรรมแก่ทกุ ฝ่ าย การด�ำเนินการมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สงู สุดร่วมกัน
แนวปฏิ บตั ิ ต่อคู่คา้
ธนาคารก�ำหนดให้ มีนโยบายการจัดซื ้อ (Procurement Policy)ซึง่ ก�ำหนดแนวทางการพิจารณาคัดเลือกคูค่ ้ าที่ต้องค�ำนึงถึงผลกระทบขององค์กรต่อประเด็น
ด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อมซึ่งรวมถึงประเด็นด้ านสิทธิ มนุษยชน โดยธนาคารท�ำการประเมิ นคู่ค้าที่ ปฏิ บัติตามหลักการที่ ธนาคารก� ำหนดก่ อนอนุมัติ
ให้ เป็ นคู่ค้าใน vendor list นอกจากนี ้ธนาคารมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของของกระบวนการจัดซื ้อผ่านการประเมินตนเอง
ทีเ่ รียกว่า Risk Control Self-Assessment (RCSA) ซึง่ มีการทดสอบ Key Control จากผลของกระบวนการ RCSA อย่างสม�ำ่ เสมอ
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ธนาคารก�ำหนดให้ พนักงานที่เกี่ยวข้ องกับการจัดหา การจ้ าง การเช่า และเช่าซื ้อทุกประเภท ต้ องปฏิบตั ติ อ่ คูค่ ้ า ดังนี ้
1.		 พนักงานจัดหาและผู้ทเี่ กี่ยวข้ องกับกระบวนการจัดหาต้ องปฏิบตั หิ น้ าทีอ่ ย่างยุตธิ รรม ซือ่ สัตย์ เป็ นอิสระ และโปร่งใส ในการติดต่อและประสานงานกับ
			 ผู้ขาย และต้ องไม่เปิ ดเผยรายชื่อผู้ร่วมคัดเลือกผู้ขาย ราคา ข้ อเสนอ หรื อข้ อมูลด้ านเทคนิคของการจัดหานอกเหนือจากข้ อมูลสาธารณะ ของผู้เข้ าร่วม
			 คัดเลือกให้ ผ้ ทู ไี่ ม่มหี น้ าทีร่ ับผิดชอบโดยตรงหรื อผู้เข้ าร่วมคัดเลือกรายอืน่ ทราบ เพือ่ ป้องกันความไม่โปร่งใสของการคัดเลือกผู้ขายและเพือ่ ให้ เกิดความ
			 ยุตธิ รรมแก่ผ้ ขู ายทุกรายทีไ่ ด้ เข้ าร่วมในการเสนอราคา
2.		 ห้ ามไม่ให้ พนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้ องรวมถึงสมาชิกโดยตรงของครอบครัว ซึง่ มีส่วนได้ เสียกับการจัดซื ้อและการจัดจ้ างไม่ว่าโดยทางตรงหรื อ
			 ทางอ้ อมร่วมเป็ นผู้พจิ ารณาการจัดหาครัง้ นันๆ
้ เช่น เป็ น พนักงาน กรรมการ หุ้นส่วนหรือ ทีป่ รึกษาในบริษัทผู้ขาย ไม่วา่ จะได้ รับค่าตอบแทน ค่านายหน้ า
			 หรื อสินน� ้ำใจ หรื อไม่ก็ตาม และธนาคารได้ มีการอบรมพนักงานถึงนโยบายเรื่ องการไม่รับของขวัญ ของก�ำนัล (No Gift Policy) เพื่อสนับสนุน
			 การปฏิบตั งิ านทีโ่ ปร่งใส
3. พนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้ องรวมถึงสมาชิกโดยตรงของครอบครัว ไม่ควรเป็ นผู้ที่ได้ ก้ เู งินจากหรื อให้ ก้ ยู ืมแก่ผ้ ขู ายปั จจุบนั หรื อผู้ขายที่ก�ำลังเสนองาน
			 ต่อธนาคาร
4. พนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้ องในการจัดหาต้ องมีการ self-declaration เพื่อความโปร่งใสและหลีกเลี่ยงการเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
แนวปฏิ บตั ิ การคัดเลือกคู่คา้
ในการคัดเลือกคูค่ ้ า ธนาคารจะไม่เลือกคูค่ ้ าทีเ่ ป็ นนายหน้ า แต่จะเลือกคูค่ ้ าทีเ่ ป็ นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้แทนจ�ำหน่าย หรือผู้แทนจ�ำหน่ายช่วง ซึง่ มีสนิ ค้ าหลัก
เป็ นของตนเอง ควบคู่กับการพิจารณาปั จจัยที่ส�ำคัญ ประกอบด้ วย ประเภทของสินค้ าและบริ การ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ที่ผ่านมา สถานะ
ทางการเงิน ประวัตกิ ารด�ำเนินกิจการ ความน่าเชื่อถือและประสบการณ์ของผู้บริ หาร และความปลอดภัยในข้ อมูลและสินค้ า
1.		 กระบวนการคัดเลือกผู้เข้ าร่วมคัดเลือกต้ องผ่านการคัดกรองโดยท�ำ Due Diligence และ KYC เพื่อให้ แน่ใจว่าผู้ที่ได้ รับคัดเลือกมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วน
			 ทางธนาคารมีการทบทวนและตรวจสอบรายชื่อคู่ค้าให้ เป็ นปั จจุบนั ทุกๆ 6 เดือน เพื่อให้ แน่ใจว่าธนาคารได้ มีคู่ค้าที่เหมาะสมและมีประวัติที่ดี
			 ตามนโยบายของธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธนาคารให้ ความส�ำคัญแก่ค่คู ้ าที่มีนโยบายการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ และคู่ค้าที่ได้ รับใบรับรอง
			 จากแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (Collective Action Coalition: CAC)
2. ธนาคารยังมีการตรวจสอบความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างคูค่ ้ าด้ วยกันเองและกับพนักงานธนาคารด้ วย
3. การจัดตังคณะกรรมการจั
้
ดหาเพื่อคัดเลือกคู่ค้าส�ำหรับรายการจัดหาที่มีมลู ค่าสูงตามที่ธนาคารก�ำหนด และรับรองผลการประมูลเพื่อให้ แน่ใจว่า
			 การคัดเลือกและการประมูลโปร่งใสและเป็ นธรรมต่อคูค่ ้ า และในการจัดท�ำสัญญา ธนาคารได้ มฝี ่ ายกฎหมายเป็ นผู้ดแู ลและทบทวนเพือ่ ความเป็ นธรรม
			 ของทังธนาคารและคู
้
ค่ ้ า
นโยบายต่ อเจ้ าหนี ้
ธนาคารมีนโยบายรักษาและปฏิบตั ิตามสัญญาและข้ อผูกพันต่างๆ ที่มีตอ่ เจ้ าหนี ้อย่างเคร่ งครัด ทังในเรื
้ ่ องเงื่อนไข ค� ้ำประกัน การบริ หารเงิน การไม่ผิดนัด
ช�ำระหนี ้ และเรื่องอืน่ ใดทีไ่ ด้ ให้ ข้อตกลงไว้ กบั เจ้ าหนี ้ ธนาคารจะต้ องช�ำระคืนเงินกู้และดอกเบี ้ยให้ กบั เจ้ าหนี ้เงินกู้ยมื ทุกประเภทอย่างครบถ้ วนตามก�ำหนดเวลา
และปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้ อตกลงอย่างเคร่งครัดโดยไม่ใช้ เงินกู้ยืมไปในทางที่ขดั ต่อวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน
แนวปฏิ บตั ิตอ่ เจ้าหนี ้
ธนาคารด� ำเนิ นธุรกิ จบนศักยภาพและขี ด ความสามารถของธนาคารอย่า งเต็มที่ เพื่ อ ให้ เ จ้ า หนี ม้ ี ความมั่นใจในฐานะทางการเงิ นและความสามารถ
ในการช�ำระหนี ้ทีด่ ขี องธนาคาร ธนาคารได้ ก�ำหนดให้ หน่วยงานบริหารเงินท�ำการรายงานฐานะและข้ อมูลทางการเงินของธนาคารให้ แก่เจ้ าหนี ้ด้ วยความถูกต้ อง
ครบถ้ วน และซื่อสัตย์อย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้ บริ หารเงินอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความมัน่ คงและแข็งแกร่ ง และมีการบริ หารสภาพคล่อง
ที่ดีเพื่อเตรี ยมพร้ อมในการช�ำระหนี ้คืนให้ แก่เจ้ าหนี ้อย่างทันท่วงทีและตรงตามระยะเวลาครบก�ำหนด
นโยบายต่ อคู่แข่ งทางการค้ า
ธนาคารมีนโยบายปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งทางการค้ าโดยด�ำเนินธุรกิจภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็ นธรรม บนพื ้นฐานการค้ าอย่างเสรี ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์
สุจริ ต ปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไม่ท�ำลาย ท�ำให้ เสียหาย ขัดขวาง กีดกัน หรื อจ�ำกัดการประกอบธุรกิจของคูแ่ ข่งขัน
แนวปฏิ บตั ิตอ่ คูแ่ ข่งทางการค้า
ธนาคารไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ตหรื อไม่เหมาะสม เช่น การให้ สินบนหรื ออามิสสินจ้ างให้ แก่พนักงาน
ของคูแ่ ข่ง หรื อไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย
นโยบายต่ อผู้ลงทุน
ธนาคารเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศที่ถกู ต้ องครบถ้ วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ภายในก�ำหนดเวลาหรื อตามเวลาที่เหมาะสม
แนวปฏิ บตั ิ ต่อผูล้ งทุน
ทังนี
้ ้ สามารถดูรายละเอียดในหัวข้ อ “การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส”
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นโยบายต่ อหน่ วยงานทางการ
ในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ธนาคารมีนโยบายปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับ และระเบียบของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่ งครัด
และให้ ความร่วมมือต่อหน่วยงานทางการเป็ นอย่างดี เช่น การปฏิบตั ติ ามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ เป็ นต้ น
นโยบายต่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
ธนาคารมีโครงการ Hackathon เพือ่ สนับสนุนให้ พนักงานมีการร่วมกันพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารเพือ่ ตอบสนองต่อสังคมและ สิง่ แวดล้ อม
ซี่งในปี ที่ผ่านมาได้ ออกผลิตภัณฑ์ TMB Travel Card ซึ่งสามารถแลกอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศผ่านการตัดบัญชีบัตรเดบิตได้ โดยลูกค้ า
สามารถท�ำรายการผ่านโทรศัพท์มอื ถือท�ำให้ ลดภาระในการเดินทางมาแลกเงินตราต่างประเทศทีส่ าขาธนาคาร
ธนาคารมีนโยบายด�ำเนินธุรกิจควบคูก่ บั ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) และรณรงค์ผา่ นกิจกรรมในธนาคารให้ พนักงานตระหนัก
ถึงการใช้ พลังงานอย่างรู้ ค่าและมีประสิทธิภาพสนับสนุนช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพของสังคมและสิ่งแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน
ธนาคารให้ การสนับสนุนการให้ สนิ เชื่อแก่โครงการที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาระบบธรรมชาติสงิ่ แวดล้ อม ภายใต้ โครงการ IFC Green Bond ธนาคารก�ำหนด
นโยบาย Environment & Social Responsibility (ESR Policy) เพื่อใช้ เป็ นแนวทางการพิจารณาสินเชื่อที่มีผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม โดยธนาคาร
จะไม่สนับสนุนสินเชื่อแก่ธุรกิจที่มีกิจกรรมที่ไม่สอดคล้ องกับนโยบายที่ธนาคารก�ำหนด รวมทังการสร้
้
างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชนที่สถานประกอบการของ
ธนาคารตังอยู
้ ่ รวมถึงชุมชนโดยรอบ ธนาคารได้ จดั งบประมาณส่วนหนึง่ จากรายได้ ของธนาคาร เพื่อด�ำเนินการตามนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมผ่านกิจกรรมมูลนิธิไฟ-ฟ้าที่พนักงานอาสาสมัครในธนาคารอาสาได้ มีสว่ นร่วมในการเข้ าไปให้ ความช่วยเหลือในด้ านการส่งเสริ มความรู้เพื่อให้ ชมุ ชน
สามารถพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวติ ทังในด้
้ านสังคมและสิง่ แวดล้ อมในระยะยาว
ธนาคารมีเป้าหมายในการให้ สินเชื่อ Green Bond ในปี 2561 และธนาคารก�ำหนดตัวชี ้วัดด้ านสิ่งแวดล้ อมชัดเจนในปี 2562 (รายละเอียดใน ประเด็น
ด้ านความยัง่ ยืน)
แนวปฏิ บตั ิ ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
ทังนี
้ ้ สามารถดูรายละเอียดในหัวข้ อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
นโยบายการปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
ธนาคารให้ ความส�ำคัญต่อความเสมอภาคเท่าเทียมกันของบุคคลทุกกลุ่ม ธนาคารไม่กระท�ำการใดอันเป็ นการละเมิดสิทธิ มนุษยชน (Human Rights)
โดยการเลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่ องถิ่นก� ำเนิด เชื ้อชาติ ภาษา อายุ การศึกษา สถาบัน เพศ ความพิการ
สภาพทางกายหรื อสุขภาพ สถานะของบุคคล และฐานะทางเศรษฐกิจหรื อสังคม โดยธนาคารได้ ก�ำหนดนโยบายในการปฏิบตั ิเรื่ องการปฏิบตั ิตามหลักสิทธิ
มนุษยชนสากลไว้ ในจรรยาบรรณพนักงาน ธนาคารก�ำหนดวิธีการในการพิจารณาการจ้ างงานอย่างเป็ นธรรมและเคารพสิทธิ มนุษยชนโดยการจ้ างงาน
ก�ำหนดจากความรู้ความสามารถของบุคคลเป็ นเกณฑ์ และก�ำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมกับโครงสร้ างต�ำแหน่ง โดยเทียบกับค่าตลาดแต่ละขันตามระดั
้
บ
ที่ก�ำหนดไว้
แนวปฏิ บตั ิ ในการไม่ล่วงละเมิ ดสิ ทธิ มนุษยชน
พนักงานทุกคนต้ องปฏิบตั ติ อ่ บุคคลทุกกลุม่ ด้ วยความสุภาพ เคารพ ให้ เกียรติซงึ่ กันและกัน ไม่แสดงพฤติกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสมหรื อล่วงละเมิดสิทธิมนุษชน
โดยการเลือกปฏิบตั ิทงค�
ั ้ ำพูดและการกระท�ำ เพราะความแตกต่างเรื่ องถิ่นก�ำเนิด เชื ้อชาติ ศาสนา ภาษา อายุ การศึกษา เพศ ความพิการ สภาพทางกาย
หรื อสุขภาพ สถานะของบุคคล และฐานะทางเศรษฐกิจหรื อสังคม
นโยบายการไม่ ล่วงละเมิดทรั พย์ สินทางปั ญญา
ธนาคารด�ำเนินธุรกิจโดยไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา กระท�ำการ หรื อแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลขิ สิทธิ์หรื อทรัพย์สนิ ทางปั ญญา (Copy Rights
and Intellectual Property Rights) เว้ นแต่ธนาคารจะได้ รับอนุญาตจากเจ้ าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้ องตามกฎหมาย ธนาคารมีการก�ำหนดนโยบายการใช้ งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบการใช้ ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ การท�ำงานของพนักงานเพื่อป้องกันการใช้ ซอฟต์แวร์ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรื อไม่เกี่ยวข้ อง
กับการท�ำงาน
แนวปฏิ บตั ิ การไม่ล่วงละเมิ ดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิ ขสิ ทธิ์
ในการปฏิบตั ิงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบงาน การจัดหาโปรแกรม และการจัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยี ธนาคารได้ ปฏิบตั ิอย่างถูกต้ อง
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ และรองรั บความถูกต้ องตามกฎหมายต่อกรมทรั พย์ สินทางปั ญญา ตลอดจนพร้ อมรั บการตรวจสอบโดยเจ้ าของลิขสิทธิ์
รวมถึงการดูแลมิให้ พนักงานท�ำซํา้ ดัดแปลง เผยแพร่ ไม่ว่าจากส�ำเนาหรื อต้ นฉบับทัง้ หมดหรื อบางส่วน หรื อน� ำโปรแกรมที่มิใช่ลิขสิทธิ์ ของธนาคาร/
ไฟล์ EXE/ เพลง/ เกมส์/ ลิงค์อื่นๆ ที่ตดิ ตังได้
้ ทนั ที มาใช้ ภายในธนาคารโดยเด็ดขาด
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นโยบายการป้องกันการทุจริต การรั บของขวัญ การเลีย้ งรั บรอง และการรั บสินบน
ธนาคารให้ ความส�ำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตในธนาคาร การรับของขวัญ การเลี ้ยงรับรอง และการรับสินบน ธนาคารมีการจัดท�ำนโยบาย
มาตรฐาน และขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานที่เกี่ยวข้ องด้ วยมาตรการที่เข้ มงวดเพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากการกระท�ำทุจริ ต เพื่อเสริ มสร้ างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตในธนาคาร
ธนาคารก�ำหนดให้ มีมาตรการป้องกันมิให้ บคุ คลภายนอกมาใช้ ธนาคารเป็ นเครื่ องมือในการกระท�ำความผิดทางกฎหมาย รวมถึงธนาคารมีมาตราการป้องกัน
คุ้มครองผู้ทปี่ ฏิเสธหรือผู้แจ้ งการกระท�ำการทุจริต ให้ ได้ รับความปลอดภัยจากการถูกคุกคาม ปองร้ าย ถูกลงโทษ ลดต�ำแหน่ง หรือข่มขู่ เช่น นโยบายทีเ่ กี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (Anti Fraud Policy) และ TMB Anti-Money Laundering/Combating of Financing Terrorism (AML/ CFT) Policy เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ธนาคารให้ ความส�ำคัญในการห้ ามให้ หรื อรับสินบนเพื่อผลประโยชน์ ทางธุรกิจ หรื อการห้ ามจ่ายสินบนในการตกลงธุรกิจใดๆ ทังกั
้ บภาครัฐ
และเอกชน ธนาคารจัดท�ำนโยบายของขวัญ เลี ้ยงรั บรอง ซึ่งธนาคารมีนโยบายไม่รับของขวัญหรื อการรั บรอง ส�ำหรั บการให้ ของขวัญหรื อเลี ้ยงรั บรอง
ในบริ บทของธุรกิจก�ำหนดวิธีปฏิบตั ิที่ชดั เจนเมื่อด�ำเนินการตามประเพณีปฏิบตั แิ ละตามความจ�ำเป็ น
แนวปฏิ บตั ิ การป้ องกันการทุจริ ต การรับของขวัญ การรับสิ นบน
พนักงานทุกคนมีหน้ าที่รายงานการรับของขวัญหรื อการเลี ้ยงรับรอง หากพนักงานไม่สามารถปฏิเสธการรับของขวัญหรื อการเลี ้ยงรับรองตามแทนวทาง
ที่นโยบายก�ำหนด
พนักงานทุกคนจะต้ องเข้ ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต (Anti Fraud Policy) และ TMB Anti-Money Laundering/
Combating of Financing Terrorism (AML/ CFT) Policy ทุกปี เพื่อสร้ างความตระหนักรู้และป้องกันกรณีการกระท�ำที่เข้ าข่ายทุจริ ตหรื อการรับสินบน
นโยบายการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
ธนาคารให้ ความส�ำคัญอย่างยิ่งในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม โดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย โดยมีแนวทางสอดคล้ องกับ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณ เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใสปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นทุกรู ปแบบ โดยธนาคารได้ รับประกาศนียบัตร
การรับรองในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องจากโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition
Against Corruption) หรือ CAC
เพื่อเป็ นการป้องกันความเสี่ยงด้ านทุจริ ตคอร์ รัปชั่นที่อาจจะเกิดจากปั จจัยภายในและภายนอกองค์กร ธนาคารก� ำหนดนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ และห้ ามจ่าย/รับสินบน และกระบวนการบริ หารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวโดยก�ำหนดมาตรการก�ำกับดูแลผ่านนโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
เพื่อให้ กรรมการและพนักงานใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ มนั่ ใจว่าธนาคารเป็ นองค์กรที่มีการด�ำเนินธุรกิจที่โปร่ งใสปราศจากการคอร์ รัปชัน่
และธนาคารได้ ก� ำ กั บ ดู แ ลให้ กรรมการและพนั ก งานปฏิ บัติ ต ามนโยบายอย่ า งเคร่ ง ครั ด มี บ ทลงโทษส� ำ หรั บ พนั ก งานที่ ไ ม่ ป ฏิ บัติ ต ามนโยบาย
สร้ างความตระหนักถึงการมีส่วนร่ วมที่จะรับผิดชอบในการป้องกันและต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ มิให้ เกิดขึ ้นภายในธนาคาร ตลอดจนสร้ างวัฒนธรรมองค์กร
ที่ ปราศจากการคอร์ รั ปชั่น นอกจากนี ้ ธนาคารมี ม าตรการดูแ ลและให้ ความเป็ นธรรมแก่ ผ้ ูที่ป ฏิ เ สธหรื อ แจ้ ง เบาะแสการกระท� ำ การทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น
รวมทังมาตรการป
้
้ องกันคุ้มครองให้ ได้ รับความปลอดภัยจากการถูกคุกคาม ปองร้ าย ถูกลงโทษ ลดต�ำแหน่ง หรื อข่มขู่
ธนาคารก�ำหนดให้ มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ การก� ำหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลเพื่อป้องกันและติดตาม
ความเสี่ยงจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ การติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ผ่านกระบวนการ Risk Control Self-Assessment:
RCSA) ซึง่ มีการทดสอบ Key Control จากผลของกระบวนการ RCSA อย่างสม�่ำเสมอตามหลัก 3 Lines of Defense และ Market Conduct Bank Wide
ตลอดจนจัดให้ มีการฝึ กอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ของธนาคาร
ทังนี
้ ้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ในหัวข้ อ “รายละเอียดการด�ำเนินงาน การต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ”
แนวปฏิ บตั ิ การต่อต้านคอร์ รปั ชัน่
ธนาคารสื่อสารให้ พนักงานทุกคนรับทราบและเข้ าใจเนื ้อความของนโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ผ่านทาง Infahnet ทุกปี นอกจากนี ้ธนาคารยังก�ำหนดให้
พนักงานทุกคนเข้ ารับการอบรมหลักสูตรการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ผ่าน E-learning ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจัดเป็ นหลักสูตรบังคับที่พนักงานทุกคนต้ องเข้ าเรี ยน
นอกจากนี ้ ธนาคารยังก�ำหนดกระบวนการ Risk Control Self Assessment ซึง่ ครอบคลุมประเด็นที่ก�ำหนดแนวทางการก�ำหนดวิธีการเพื่อลดความเสี่ยง
จากการเกิดคอร์ รัปชัน่
นโยบายการแจ้ งเบาะแสหรื อการร้ องเรี ยน
ธนาคารมีนโยบายการแจ้ งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการร้ องเรี ยนของพนักงาน และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ เพื่อให้ สามารถ
ติดต่อสื่อสาร แจ้ งเบาะแส หรื อร้ องเรี ยน ในกรณีที่พบเห็นการกระท�ำที่ไม่ถกู ต้ อง เช่น การปฏิบตั ิผิดกฎหมาย การกระท�ำผิดจรรยาบรรณหรื อจริ ยธรรม
การยักยอกทรัพย์สนิ การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ การถูกละเมิดสิทธิ และเรื่ องต่างๆ ที่อาจท�ำให้ เกิดความเสียหายต่อธนาคาร
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ธนาคารจัดช่องทางเพือ่ ให้ ผ้ มู สี ว่ นได้ เสียสามารถแจ้ งเบาะแสหรือร้ องเรียนได้ สะดวก โดยสามารถแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือแจ้ งผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร
รวมถึงดูแลให้ มนี โยบาย ขันตอนปฏิ
้
บตั ติ า่ งๆ เพือ่ ให้ ข้อมูลหรือข้ อร้ องเรียนได้ ถกู ส่งต่อไปยังหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ องเพือ่ ด�ำเนินการตรวจสอบและแก้ ไขอย่างรวดเร็ว
และรายงานให้ คณะกรรมการตรวจสอบหรื อประธานคณะกรรมการธนาคารได้ รับทราบ พร้ อมทังมี
้ การแจ้ งกลับให้ ผ้ แู จ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยนทราบถึงการ
ด�ำเนินการของธนาคาร
นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้ กำ� หนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนให้ ได้ รับความปลอดภัยจากการถูกคุกคาม การถูกปองร้ าย ถูกลงโทษ ลดต�ำแหน่ง หรือการถูกข่มขู่
จากการแจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรี ยน
แนวปฏิ บตั ิ การในเรื ่องการแจ้งเบาะแสหรื อการร้องเรี ยน
ธนาคารจัดช่องทางเพือ่ ให้ ผ้ มู สี ว่ นได้ เสียสามารถแจ้ งเบาะแสหรือร้ องเรียนได้ สะดวกโดยสามารถแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือแจ้ งผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร
และก�ำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนให้ ได้ รับความปลอดภัยจากการถูกคุกคาม การถูกปองร้ าย ถูกลงโทษ ลดต�ำแหน่ง หรือการถูกข่มขู่ จากการแจ้ งเบาะแส
หรื อร้ องเรี ยนโดยมีหน่วยงานก�ำกับการปฏิบตั งิ านก�ำกับดูแล เพื่อให้ การแก้ ไขข้ อร้ องเรี ยนเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว
นโยบายการดูแลความขัดแย้ งของผลประโยชน์
ธนาคารมีความเข้ มงวดในการดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์ หรื อ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อ รายการระหว่างกัน ซึง่ ในการพิจารณา
การท�ำรายการระหว่างกันทีส่ ำ� คัญจะต้ องได้ รับการพิจารณาและอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ และต้ องสอดคล้ องกับข้ อก�ำหนดและกฎเกณฑ์ของทางการทีเ่ กี่ยวข้ อง
โดยก�ำหนดให้ มีการพิจารณารายการเหล่านี ้เสมือนเป็ นการท�ำรายการที่กระท�ำกับบุคคลภายนอก (arm’s length basis) ซึ่งผู้มีส่วนได้ เสียในรายการใด
จะไม่เกี่ยวข้ องในกระบวนการอนุมตั ริ ายการดังกล่าว
ธนาคารได้ กำ� หนดนโยบายการท�ำธุรกรรมกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์สำ� หรับพนักงาน เพือ่ ให้ การท�ำธุรกรรมทีอ่ าจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ได้ รบั การปฏิบตั อิ ย่างเป็ นธรรม โปร่งใส สอดคล้ องกับกฎเกณฑ์ทางการทีเ่ กีย่ วข้ อง และดูแลให้ มกี ารเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วนในแบบแสดงรายการข้ อมูล
ประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (Annual Report)
นอกจากนี ในการพิ
้
จารณาวาระทีม่ กี รรมการท่านหนึง่ ท่านใดในคณะกรรมการมีสว่ นได้ เสีย ธนาคารก�ำหนดให้ กรรมการท่านนันจะต้
้ องแจ้ งการมีสว่ นได้ เสียของตน
อย่างน้ อยก่อนการพิจารณาวาระนันๆ
้ และให้ เลขานุการคณะกรรมการบันทึกไว้ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ รวมทังงดเว้
้ นจากการมีสว่ นร่วมในการประชุม
พิจารณาในวาระนัน้
แนวปฏิ บตั ิ การดูแลความขัดแย้งของผลประโยชน์
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้ าทีร่ ายงานและหลีกเลีย่ งรวมถึงป้องกันกรณีทจี่ ะเกิดความขัดแย้ งของผลประโยชน์ โดยรายงานต่อหัวหน้ างานถึงผลประโยชน์
ที่อาจจะขัดแย้ งนัน้ รวมถึงหลีกเลี่ยงในการร่วมพิจารณารายการที่อาจจมีผลประโยชน์ขดั แย้ ง ผู้อนุมตั ิรายการที่อาจมีความขัดแย้ งนัน้ จะต้ องเป็ นบุคคลอื่น
หรื อผู้บริ หารในล�ำดับถัดไปเพื่อป้องกันมิให้ เกิดความขัดแย้ งของผลประโยชน์ นอกจากนี ้กรรมการ ผู้บริ หารตามนิยาม ก.ล.ต.จะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลหลักทรัพย์
ทีม่ กี ารถือครองในบริษทั ต่างๆ เพือ่ ป้องกันกรณีทจี่ ะเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรือการใช้ ข้อมูลภายในเพือ่ ประโยชน์สว่ นตน
นโยบายการควบคุมภายใน
ธนาคารได้ ก�ำหนดนโยบายการควบคุมภายในทังในระดั
้
บบริ หารและระดับปฏิบตั ิการ และจัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิ ภาพ เหมาะสม
และเพียงพอ มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของธนาคารอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งธนาคารมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้ วย
กรรมการอิสระทังคณะ
้
ท�ำหน้ าที่สอบทานระบบการควบคุมภายใน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบท�ำหน้ าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้
เป็ นไปอย่างถูกต้ องตามระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ ยวข้ อง พร้ อมรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งการตรวจสอบของธนาคารมี
ความครอบคลุมในทุกๆ ด้ านทังด้
้ านบัญชี การเงิน การบริ หาร การด�ำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจ�ำปี จึงมัน่ ใจได้ วา่ ผลประโยชน์ของธนาคารและ
ผู้มสี ว่ นได้ เสียได้ รับการดูแลอย่างดีทสี่ ดุ
จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ
คณะกรรมการตระหนักถึงข้ อประพฤติปฏิบตั ทิ ี่ดีงามเพื่อรักษา ส่งเสริ มเกียรติคณ
ุ และชื่อเสียงของธนาคาร คณะกรรมการได้ จดั ให้ มีจรรยาบรรณกรรมการและ
จรรยาบรรณพนั ก งานซึ่ ง เปิ ดเผยไว้ บนเว็ บ ไซต์ ข องธนาคาร โดยกรรมการและพนั ก งานธนาคารทุ ก คนได้ ลงนามรั บ ทราบและมี ห น้ าที่ ป ฏิ บัติ
ตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพือ่ เป็ นหลักประพฤติอนั เหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการท�ำงานประจ�ำวัน อันจะน�ำไปสูก่ ารสร้ างความเชือ่ ถือและ
ความไว้ วางใจจากผู้มีสว่ นได้ เสีย
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การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
การเปิ ดเผยข้ อมูล
ธนาคารมีการเปิ ดเผยสารสนเทศทังที
้ ่เป็ นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของธนาคารที่ตรงต่อความเป็ นจริง
อย่างครบถ้ วน เพียงพอ และทันเวลา โดยแสดงสถานภาพของการประกอบธุรกิจและสถานะทางการเงินทีแ่ ท้ จริงของธนาคาร เพือ่ ให้ ผ้ มู สี ว่ นได้ เสียของธนาคาร
ได้ รับสารสนเทศอย่างเพียงพอผ่านช่องทางต่างๆ ทีส่ ามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างเท่าเทียมกัน ธนาคารเปิ ดเผยสารสนเทศทีส่ ำ� คัญต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์
และข้ อก�ำหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดอี ย่างครบถ้ วน เช่น การจัดส่งรายงานทางการเงิน
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ภายในเวลาที่ก�ำหนด โดยงบการเงินของธนาคารไม่มีรายการที่ผ้ สู อบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข
รวมทังไม่
้ มปี ระวัตกิ ารถูกสัง่ ให้ แก้ ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงานก.ล.ต. ธนาคารมีการจัดท�ำค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
และผลการด�ำเนินงาน (Management Discussion and Analysis: MD&A) ส�ำหรับงบการเงินทุกไตรมาสและเผยแพร่ ไว้ บนเว็บไซต์ของธนาคารเพื่อให้
ผู้ลงทุนทราบข้ อมูลและเข้ าใจการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้นกับฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของธนาคารในแต่ละไตรมาสได้ ดยี งิ่ ขึ ้น นอกจากนี ้ ธนาคาร
มีการเปิ ดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงข้ อมูลการถือครองหลักทรัพย์ธนาคารของกรรมการและผู้บริหาร ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) และในรายงานประจ�ำปี
ความสัมพันธ์ กับนักลงทุน
ธนาคารให้ ความส�ำคัญต่อการบริหารความสัมพันธ์กบั นักลงทุนทังประเภทสถาบั
้
นและรายย่อยในประเทศและต่างประเทศ โดยค�ำนึงถึงคุณภาพ ความถูกต้ อง
ครบถ้ วน ความเพียงพอ โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ของข้ อมูลสารสนเทศของธนาคารที่เปิ ดเผยให้ แก่นกั ลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธนาคารดูแลให้
ฝ่ ายจัดการของธนาคารได้ พบปะกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างสม�ำ่ เสมอ โดยจัดให้ มกี ารประชุมเพือ่ ชี ้แจงผลการด�ำเนินงานรายไตรมาสและรายปี
ตลอดจนเข้ าร่วมประชุมสัมมนากับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทงในและต่
ั้
างประเทศอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้ เกิดความเชือ่ มัน่ ต่อการด�ำเนินงานของธนาคาร
รวมถึงการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว
ธนาคารได้ จดั ให้ มหี น่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพือ่ ท�ำหน้ าทีต่ ดิ ต่อสือ่ สารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทวั่ ไป ฯลฯ ให้ ได้ รับทราบข้ อมูล
ข่าวสารของธนาคารทังข้้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลทัว่ ไปอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเหตุการณ์ และเป็ นไปตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆ เพือ่ ประโยชน์ตอ่ การ
ตัดสินใจลงทุน การสร้ างความเชือ่ มัน่ และการสร้ างภาพลักษณ์ทดี่ ใี ห้ แก่ธนาคาร โดยนักลงทุนสามารถสอบถามข้ อมูลข่าวสารของธนาคารได้ ทหี่ น่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ กลยุทธ์องค์กร ชัน้ 28 ส�ำนักงานใหญ่ ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-242-3475 โทรสาร 02-299-1211 หรื อเว็บไซต์ธนาคาร
ที่ www.tmbbank.com หรื อหากต้ องการสอบถามข้ อมูลผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ ที่หน่วยงานเลขานุการกรรมการ กลยุทธ์ องค์กร ชัน้ 28 ส�ำนักงานใหญ่
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-299-2729 โทรสาร 02-299-2758
ในปี 2561 ธนาคารน�ำเสนอผลงานให้ แก่นกั วิเคราะห์ นักลงทุน อย่างสม�่ำเสมอตามแผนงานซึง่ สรุปได้ ดงั นี ้
รู ปแบบการเข้ าพบ

จ�ำนวนครั ง้

จ�ำนวนบริษัท

จ�ำนวนราย

การเข้ าพบสัมภาษณ์ตวั ต่อตัว (One-on-one Meeting)

44

63

80

การ conference calls

28

29

40

การจัดพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนกลุม่ ย่อย
(Analyst and Group Meeting)

6

120

213

Live Webcast

2

42

42

การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
(Investor Conference and Non-deal Roadshow)

6

25

52

86

279

427

รวม

เว็บไซต์ ของธนาคาร
ปั จจุบนั การเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านทางเว็บไซต์เป็ นช่องทางที่สะดวกและรวดเร็ว ที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อสาธารณชนสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ โดยง่ายและมีความเท่าเทียมกัน
ในการรับทราบข้ อมูล ธนาคารจึงดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ เกี่ยวกับธนาคารไว้ บนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.tmbbank.com) ทังภาษาไทยและ
้
ภาษาอังกฤษ เพิม่ เติมจากข้ อมูลทีไ่ ด้ เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจ�ำปี หรือแบบแสดงรายการข้ อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และสามารถดาวน์โหลดข้ อมูลดังกล่าวได้

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการได้ จดั ให้ มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงินควบคูก่ บั รายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�ำปี
สิทธิของผู้ถอื หุ้น (Rights of Shareholders)
ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญในการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สทิ ธิของตนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน อันได้ แก่ การซื ้อขาย
หรื อโอนหุ้น การมีสว่ นแบ่งก�ำไรของกิจการ การได้ รับข้ อมูลข่าวสารของธนาคารอย่างเพียงพอ รวมทังการสนั
้
บสนุนการใช้ สทิ ธิในการเข้ าประชุมและออกเสียง
ในทีป่ ระชุมผู้ถอื หุ้นเพือ่ การแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี รวมถึงเรื่องต่างๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อธนาคาร เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การลดทุน
หรือเพิม่ ทุน การอนุมตั ริ ายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน การก�ำหนดหรือแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ เป็ นต้ น โดยธนาคารจะไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็ นการละเมิด
หรือริดรอนสิทธิของผู้ถอื หุ้น
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริ มผู้ถือหุ้นทุกกลุม่ ทังผู
้ ้ ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศเข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี ในปี 2561 ธนาคารได้ จดั ให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องออดิธอเรี ยม ชัน้ 7 ธนาคาร
ทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ทังนี
้ ้ ในการก�ำหนดวัน เวลา และสถานที่
ในการประชุม ดัง กล่า วนัน้ ธนาคารได้ ค� ำ นึง ถึง ความสะดวกของผู้ถื อ หุ้น ที่ จ ะเข้ า ร่ ว มประชุม เป็ นหลัก โดยธนาคารได้ ด�ำ เนิ น การจัด ประชุม ผู้ถื อ หุ้น
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุปดังต่อไปนี ้
ก่ อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ธนาคารได้ แจ้ งก�ำหนดการพร้ อมวาระการประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 8
มีนาคม 2561 ก่อนวันประชุมล่วงหน้ า 35 วัน และได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมพร้ อมเอกสารประกอบทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ บนเว็บไซต์
ของธนาคาร (www.tmbbank.com) ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้ หวั ข้ อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ก่อนวันประชุมล่วงหน้ า 35 วัน
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีเวลาในการศึกษาข้ อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้ าอย่างเพียงพอ ธนาคารได้ มอบหมายให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึง่ เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของธนาคาร เป็ นผู้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบเอกสารที่มีข้อมูลเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนเว็บไซต์
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าก่อนวันประชุม 21 วัน ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายและมากกว่าทีก่ ฎหมายก�ำหนด
ในหนังสือเชิญประชุมมีการน�ำเสนอถึงวัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมทังรายละเอี
้
ยดข้ อมูลประกอบการพิจารณา
ในแต่ละวาระอย่างครบถ้ วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจ ในแต่ละวาระมีการระบุรายละเอียดให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบอย่างชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
หรื อเพื่อทราบ นอกจากนี ้ ในหนังสือเชิญประชุมได้ มีการแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่จำ� เป็ นเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นน�ำมาแสดงตนในวันประชุมผู้ถือหุ้น
ขันตอนการประชุ
้
ม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนพร้ อมทังได้
้ แนบรายงานประจ�ำปี (Annual Report) ในรูปแบบแผ่นซีดี (ผู้ถอื หุ้นสามารถขอรับเป็ นรูปเล่มได้ ) และ
เอกสารอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้ ลงประกาศหนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกันเป็ นเวลา 3 วัน ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถมาเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง ธนาคารได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ บคุ คลใดๆ เข้ าร่ วมประชุมแทนตนได้
หรื อมอบฉันทะให้ กรรมการ/กรรมการอิสระของธนาคารเพื่อเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้ หนังสือมอบฉันทะที่ธนาคาร
ได้ จดั ส่งไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม ทังนี
้ ้ กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดยสามารถพิมพ์เอกสารดังกล่าวได้ จากเว็บไซต์ของธนาคาร
นอกจากนี ้ ธนาคารได้ อ�ำนวยความสะดวกให้ แก่นักลงทุนสถาบัน โดยติดต่อประสานงานกับนักลงทุนสถาบันให้ จัดเตรี ยมหนังสือมอบฉันทะให้ พร้ อม
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพือ่ ความสะดวกในการลงทะเบียน
วันประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารได้ ด�ำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส เป็ นธรรม และปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีการอ�ำนวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
และผู้รบั มอบฉันทะ โดยจัดเจ้ าหน้ าทีล่ งทะเบียนแยกตามประเภทของผู้เข้ าร่วมประชุม ได้ แก่ มาประชุมด้ วยตนเอง หรือเป็ นผู้รบั มอบฉันทะ และจัดให้ มกี ารลงทะเบียน
ด้ วยระบบ Barcode ทีม่ คี วามรวดเร็วและถูกต้ อง พร้ อมจัดท�ำใบลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมให้ แก่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมทุกราย รวมถึงได้ อ�ำนวยความสะดวก
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มาประชุมด้ วยการจัดรถรับ-ส่งผู้ถือหุ้น ณ จุดต่างๆ ตลอดจนการจัดเตรี ยมพื ้นที่จอดรถส�ำหรับผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ
ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 มีผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจ�ำนวน 3,454 ราย จ�ำนวนหุ้น 31,565,538,084 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 72 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
โดยมีกรรมการธนาคารเข้ าร่วมประชุมจ�ำนวนทังสิ
้ ้น 10 คน จาก 12 คน ประธานกรรมการธนาคาร
ท�ำหน้ าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุม โดยมีประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เข้ าร่วมประชุม ประกอบด้ วย ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพือ่ ท�ำหน้ าทีช่ ี ้แจงและตอบข้ อซักถามในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้ อง โดยมีประธานเจ้ า
หน้ าทีบ่ ริหาร และประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารด้ านต่างๆ เข้ าร่วมประชุม
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ก่อนเริ่มเข้ าสูก่ ารประชุมตามวาระ ประธานในทีป่ ระชุมได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริษทั เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้ ผ้ ถู อื หุ้นทราบถึงวิธีปฏิบตั ใิ นการออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระและวิธีการนับคะแนนให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบอย่างชัดเจน ธนาคารได้ จดั เจ้ าหน้ าที่เพื่อท�ำหน้ าที่แปลเป็ นภาษาอังกฤษระหว่างการประชุม
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นต่างชาติ ธนาคารไม่มกี ารริดรอนสิทธิใดๆ ของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของธนาคาร เช่น ไม่แจกเอกสารทีม่ ขี ้ อมูล
ส�ำคัญเพิม่ เติมในทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิม่ วาระการประชุมหรือเปลีย่ นแปลงข้ อมูลส�ำคัญโดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า และไม่จำ� กัดสิทธิ
ในการเข้ าประชุมของผู้ถือหุ้นทีม่ าภายหลังการประชุมเริ่ม เป็ นต้ น
ในระหว่างการประชุม ประธานได้ ด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระและให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิลงคะแนนเสียง รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามในทุกวาระ
อย่างเต็มที่ ทังนี
้ ้ ประธานให้ ความส�ำคัญกับข้ อเสนอแนะหรื อข้ อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นโดยได้ มีการชี ้แจงข้ อซักถามที่สำ� คัญอย่างละเอียดชัดเจน และรับจะน�ำ
ข้ อคิดเห็นทีเ่ ป็ นประโยชน์ไปพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
ส�ำหรับการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ธนาคารได้ ดำ� เนินการอย่างเปิ ดเผยและโปร่งใส โดยมีผ้ แู ทนจากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ ทเนอร์ ส จ�ำกัด
คือ นายวิทยา แก้ วกังสดาล และ นางสาวรพีพร สังข์จ�ำปา ซึง่ เป็ นบริษัทกฎหมายภายนอก และ อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น คือ นางสาวสุพตั รา จงใจงาม และ
นางสาวณัฐวีร์ หาสิตพานิชกุล ท�ำหน้ าที่เป็ นสักขีพยานในการตรวจสอบ วิธีการลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนน การนับคะแนน และการตรวจสอบผล
การลงคะแนนในทุกวาระ โดยเลขานุการบริษัทจะเป็ นผู้ประกาศผลการลงคะแนนในทุกวาระ
เลขานุการบริษัทได้ บนั ทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยสรุปสาระส�ำคัญของแต่ละวาระการประชุม ข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น ค�ำชี ้แจงของคณะกรรมการธนาคาร
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ตลอดจนมติที่ประชุมพร้ อมคะแนนเสียงอย่างถูกต้ องครบถ้ วนในทุกวาระ
ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็ จสิ ้น ธนาคารได้ แจ้ งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 20:07 น.
ในวันเดียวกัน โดยมติดงั กล่าวได้ ระบุคะแนนเสียงทังที
้ ่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ นอกจากนี ้ ธนาคารได้ จดั ท�ำรายงานการประชุม
ที่มีรายละเอียดครบถ้ วน ประกอบด้ วย รายชื่อกรรมการที่เข้ าร่ วมและไม่เข้ าร่ วมประชุม ค�ำชี ้แจงที่เป็ นสาระส�ำคัญ ค�ำถาม ค�ำตอบหรื อข้ อคิดเห็นโดยสรุ ป
ส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้ อง ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม พร้ อมทังเผยแพร่
้
บนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.tmbbank.com)
ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ รวมทังธนาคารได้
้
มีการจัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็ นระบบ
ธนาคารได้ จดั ให้ มีการบันทึกภาพบรรยากาศการประชุมในรูปแบบ DVD เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่ได้ เข้ าร่วมประชุมสามารถติดตามการประชุมได้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้น
สนใจให้ สอบถามได้ ที่ธนาคาร
การปฏิบตั ติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
ธนาคารให้ ความส�ำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อให้ มนั่ ใจว่าสิทธิของตนจะได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันทังผู
้ ้ ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุน
สถาบัน หรื อผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยทุกรายจะได้ รับการปฏิบตั ิด้วยความเป็ นธรรมและเสมอภาค โดยสรุปดังต่อไปนี ้
สิทธิในการซือ้ ขาย หรื อโอนหุ้น
ธนาคารได้ แต่งตังให้
้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็ นผู้ด�ำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของธนาคาร เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
แก่ผ้ ถู ือหุ้นในการการซื ้อ ขาย หรื อโอนหุ้น
สิทธิในการรั บส่ วนแบ่ งก�ำไรของธนาคาร
ธนาคารได้ จดั สรรก�ำไรให้ กบั ผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปั นผล ซึง่ ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลนัน้ ธนาคารค�ำนึงถึงการสร้ างความเจริญเติบโตของผลการด�ำเนินงาน
ทีย่ งั่ ยืนอย่างต่อเนื่องในระยะยาวบนศักยภาพและขีดความสามารถของธนาคารอย่างเต็มที่ รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุนและการจัดสรรเงินส�ำรองต่างๆ
ของธนาคาร ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
สิทธิในการรั บทราบข้ อมูลข่ าวสาร ผลการด�ำเนินงานอย่ างสม�่ำเสมอและทันเวลา
ธนาคารได้ ดแู ลผู้ถือหุ้นให้ ได้ รับข้ อมูลข่าวสารของธนาคารอย่างครบถ้ วน นอกเหนือจากการเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ ว ธนาคาร
ยังได้ เผยแพร่ข้อมูลที่ส�ำคัญ รวมทังข่
้ าวสารต่างๆ ที่เป็ นปั จจุบนั แสดงไว้ บนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.tmbbank.com)
สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถอื หุ้น
ธนาคารได้ ให้ สทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ธนาคารเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ ด้วยตนเอง
สามารถมอบฉันทะให้ บุคคลใดๆ เข้ าประชุมแทนตนได้ หรื อมอบฉันทะให้ กรรมการ/ กรรมการอิสระของธนาคารซึ่งไม่มีส่วนได้ เสียในวาระการประชุม
เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ ด้วยเช่นกัน
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สิทธิในการลงคะแนนเสียง
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารให้ สทิ ธิการออกเสียงในที่ประชุมเป็ นไปตามจ�ำนวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นถืออยูโ่ ดยหนึง่ หุ้นมีสทิ ธิเท่ากับหนึง่ เสียง การนับคะแนนเสียง
เป็ นไปอย่างเปิ ดเผยถูกต้ อง โดยธนาคารจะนับ 1 หุ้นเป็ น 1 เสียง และถือเสียงข้ างมากเป็ นมติ ยกเว้ นมติพิเศษบางกรณีที่กฎหมายหรื อข้ อบังคับของธนาคาร
กําหนดให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ในการลงคะแนนเสียง ธนาคาร
จัดให้ มีการใช้ บตั รลงคะแนน โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นท�ำเครื่ องหมายในช่องไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงในบัตรลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นคนใดมิได้ สง่ บัตรลงคะแนนหรื อ
มิได้ ท�ำเครื่ องหมายในบัตรลงคะแนน ธนาคารถือว่าผู้ถือหุ้นคนนันเห็
้ นด้ วยกับวาระนัน้ ธนาคารได้ จดั เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็น
ด้ วยหรื องดออกเสียงทุกรายในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสียงและด�ำเนินการนับคะแนนด้ วยระบบ Barcode ที่มีความรวดเร็ ว พร้ อมประมวลผลอย่างถูกต้ อง
ในระหว่างการประชุมธนาคารได้ แจ้ งผลการนับคะแนนเสียงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบในแต่ละวาระโดยแบ่งผลคะแนนเสียงเป็ นจ�ำนวนเสียงที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง และจ�ำนวนบัตรเสีย รวมทังธนาคารได้
้
บนั ทึกมติที่ประชุมตามผลคะแนนของการออกเสียงในแต่ละวาระไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และเก็บบัตร
ลงคะแนนทุกใบเพื่อให้ สามารถตรวจสอบได้
สิทธิผ้ ูถอื หุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ าด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ
และเสนอค�ำถามเกี่ยวกับการประชุมล่ วงหน้ า
ธนาคารได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาให้ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการล่วงหน้ าก่อนการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงเสนอค�ำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า โดยผู้ถือหุ้นต้ องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารก�ำหนด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2561 ธนาคารได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ 3 เดือน ก่อนวันสิ ้นสุดรอบปี บัญชี
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม เป็ นต้ นไป พร้ อมแสดงรายละเอียด ขันตอน
้
และวิธีการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อด� ำรงต�ำแหน่งกรรมการไว้
บนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.tmbbank.com) ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้ หวั ข้ อ “การให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการ
ล่วงหน้ าและเสนอค�ำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้ า” และแจ้ งให้ นกั ลงทุนทราบผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทัว่ กัน
สิทธิในการเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล และก�ำหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปี จะมีกรรมการที่ครบวาระจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทังหมด
้
ธนาคารก�ำหนดให้ มีวาระการพิจารณาเลือกตังกรรมการ
้
ธนาคาร โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล ซึง่ ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิที่จะเลือกบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม เข้ ามาท�ำหน้ าที่
กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์แทนตน ท�ำให้ เกิดความหลากหลาย และเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้ จริ ง
นอกจากนี ้ธนาคารให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการพิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ โดยธนาคารได้ แนบรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการที่มีข้อมูล
เพียงพอที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถใช้ ประกอบการพิจารณา
สิทธิในการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่ าสอบบัญชี  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ทุกครัง้ ธนาคารก�ำหนดให้ มีวาระการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและการก�ำหนดค่าสอบบัญชี เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
โดยธนาคารได้ แนบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ ารับการแต่งตัง้ รวมทังรายละเอี
้
ยดเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถใช้
ประกอบการพิจารณา
การป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
ธนาคารมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ รวมทังข้
้ อมูลที่ยงั มิได้ มีการเปิ ดเผยต่อประชาชน
เป็ นการทัว่ ไปซึง่ เป็ นสาระส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อมูลค่าของหลักทรัพย์ และดูแลให้ มีการปฏิบตั ิอย่างจริ งจังเพื่อป้องกันมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงานทีอ่ ยูใ่ นต�ำแหน่งหรือสถานะทีม่ โี อกาสล่วงรู้ข้อมูลภายในของธนาคาร รวมทังบุ
้ คคลทีเ่ กี่ยวข้ องตามค�ำนิยามทีท่ างการก�ำหนด ไปกระท�ำการแสวงหา
ประโยชน์จากข้ อมูลนันเพื
้ ่อตนเองหรื อผู้อื่น เช่น การซื ้อขายหลักทรัพย์กอ่ นที่ข้อมูลนันจะเปิ
้
ดเผยเป็ นการทัว่ ไป การน�ำข้ อมูลหรื อความลับของธนาคารและ/หรื อ
ลูกค้ าไปใช้ ในการท�ำธุรกิจแข่งขันกับธนาคารและ/หรื อลูกค้ าของธนาคาร การหาประโยชน์จากอ�ำนาจหน้ าที่ในทางมิชอบ
ธนาคารก�ำหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หารตังแต่
้ ระดับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านต่างๆ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ หรื อผู้ชว่ ยกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่หรื อหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หารหรื อเทียบเท่า และเจ้ าหน้ าที่บริ หารหรื อเทียบเท่าในหน่วยงานควบคุมทางการเงิน วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน
และบริหารเงิน รวมทังบุ
้ คคลทีป่ ระธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารด้ านการเงินก�ำหนด มีหน้ าทีเ่ ปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานการถือหลักทรัพย์ทอี่ อกโดยธนาคารทังของตนเอง
้
คูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน ก.ล.ต.) รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์ดงั กล่าวทุกครัง้ เมื่อมีการซื ้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์นนั ้ ตามแบบรายงานและภายในระยะเวลาที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนด
นอกจากนี ้ ธนาคารก�ำหนดให้ ฝ่ายจัดการจัดท�ำรายงานการถือหุ้นธนาคารของกรรมการ ผู้บริ หาร และคูส่ มรส บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ
เพือ่ ทราบเป็ นประจ�ำทุกเดือน และจัดท�ำรายงานสรุปการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ธนาคารของกรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารด้ านต่างๆ รวมทัง้ คูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ โดยให้ มีการเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจ�ำปี
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> ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น
ข้ อมูลหลักทรั พย์
จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ ว
1. ทุนของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีทนุ จดทะเบียนจ�ำนวน 41,903,301,555.05 บาท ซึง่ เป็ นทุนเรี ยกช�ำระแล้ ว จ�ำนวน 41,659,298,454.50 บาท โดยเป็ น
หุ้นสามัญ จ�ำนวน 43,851,893,110 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.95 บาท
2. การออกและเสนอขายหุ้นหรื อหลักทรั พย์ แปลงสภาพให้ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็ นคนต่ างด้ าว (Thai Trust Fund)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารทหารไทย ไม่มีการออก Thai Trust Fund
3. จ�ำนวนหุ้นหรื อผลกระทบต่ อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจากการออกตราสารแสดงสิทธิในผลประโยชน์ ท่ เี กิดจากหลักทรั พย์
อ้ างอิงไทย (NVDR)
NVDR คือ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ออกโดย “บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด (Thai NVDR Company Limited)” ซึง่ เป็ น
บริ ษัทย่อยที่จดั ตังขึ
้ ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือ NVDR สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) ได้ เสมือนลงทุนในหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทจดทะเบียนทุกประการไม่วา่ จะเป็ นเงินปั นผล สิทธิในการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนหรื อใบส�ำคัญแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญ (Warrant) แต่จะไม่สามารถ
ใช้ สิทธิ ออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นกรณี การใช้ สิทธิ ออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Delisting) ดังนัน้ หากมีการน�ำหุ้นของธนาคารไปออก NVDR เป็ นจ�ำนวนมาก จะท�ำให้ จ�ำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงของธนาคารลดลง และ
สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ ้น
ณ วันที่ 24 เมษายน 2561 วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นครัง้ หลังสุด เพือ่ สิทธิในการรับเงินปั นผลจากผลการด�ำเนินงานปี 2560 บริษัท ไทยเอ็นวีดอี าร์ จ�ำกัด
มีห้ นุ ของธนาคารเป็ นหลักทรัพย์อ้างอิงส�ำหรับการออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt: NVDR)
จ�ำนวน 5,043,971,032 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 11.50 ของหุ้นสามัญที่ออกและช�ำระแล้ วของธนาคาร อนึ่ง จ�ำนวนหุ้นของธนาคารที่น�ำไปออก NVDR
ไม่อยู่ในความควบคุมของธนาคาร ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดย NVDR ได้ จากเว็บไซต์ ของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย
ที่ www.set.or.th/nvdr

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของธนาคาร
ธนาคารก�ำหนดการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะของธนาคาร โดยค�ำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึง
ความเพียงพอของเงินกองทุนและการจัดสรรเงินส�ำรองต่างๆ ของธนาคาร ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ การจ่ายเงินปั นผลของ
ธนาคารต้ องเป็ นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.5/2559 เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดชันและการกั
้
นเงินส�ำรองของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 13
มิถนุ ายน 2559 ทีก่ �ำหนดว่า ในระหว่างเวลาทีส่ ถาบันการเงินยังไม่ได้ ตดั สินทรัพย์ทเี่ สียหายออกจากบัญชีหรื อยังกันเงินส�ำรองส�ำหรับสินทรัพย์ และภาระผูกพัน
ที่อาจเสียหายและไม่เสียหายไม่ครบทัง้ จ�ำนวน สถาบันการเงินจะจ่ายเงินปั นผลหรื อเงินตอบแทนอื่นใดแก่ผ้ ูถือหุ้นมิได้ และตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ที่ สนส. 20/2558 เรื่ อง ข้ อก�ำหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน หมวด 8 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558
ที่ก�ำหนดว่าสถาบันการเงินไม่ควรน�ำก�ำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง หรื อไม่มีกระแสเงินสดรับจริ งมาใช้ ในการจ่ายเงินปั นผล เช่น ก�ำไรที่เกิดจากการตีราคาหลักทรัพย์
เพือ่ ค้ า (Mark to Market) และก�ำไรที่เกิดจากการโอนเปลีย่ นประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน เป็ นต้ น และสถาบันการเงินไม่ควรน�ำก�ำไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สนิ
ที่มิได้ มีการซื ้อขายจริ ง ซึง่ มีผลท�ำให้ สถาบันการเงินมีก�ำไรสูงกว่าหรื อขาดทุนต�่ำกว่ากรณีปกติมาใช้ ในการจ่ายเงินปั นผล เช่น ก�ำไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สนิ
รอการขายของสถาบันการเงินที่มีเงื่อนไขให้ สถาบันการเงินสามารถซื ้อคืนหรื อมีสทิ ธิซื ้อคืนทรัพย์สนิ นันได้
้ ในอนาคต เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.12/2555 ซึง่ จะเริ่มมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ กำ� หนดให้ ธนาคาร
ด�ำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) เพื่อให้ ธนาคารพาณิชย์ด�ำรงเงินกองทุนเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากเกณฑ์
การด�ำรงเงินกองทุนขันต�
้ ่ำของธปท. ทังนี
้ ้ ในการด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มข้ างต้ นนัน้ หากธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุน
ส่วนเพิ่มตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด ให้ ธนาคารพาณิชย์เก็บสะสมเงินก�ำไรสุทธิบางส่วนหรื อทังหมดตามสั
้
ดส่วนที่ก�ำหนด โดยจ�ำกัดวิธีการจัดสรร
ก�ำไรสุทธิของธนาคารพาณิชย์ (Earning distribution)ได้ แก่ การจ่ายเงินปั นผล ธนาคารมุง่ ที่จะด�ำรงเงินกองทุนให้ อยูใ่ นระดับที่สงู กว่าเงินกองทุนส่วนเพิ่มที่
ต้ องด�ำรงเพิ่มเติม ตามแผนการด�ำรงเงินกองทุนของธนาคาร และนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัทย่ อย
การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อยขึ ้นอยูก่ บั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการของแต่ละบริ ษัท ที่ได้ มีการน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ ความเห็นชอบ ธนาคาร
ไม่ได้ มีการก�ำหนดอัตราที่การจ่ายไว้ ลว่ งหน้ า การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อยจะขึ ้นอยูก่ บั ผลประกอบการและแผนธุรกิจของแต่ละบริ ษัท โดยจะต้ องเป็ นไป
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นของธนาคารสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นครัง้ ล่าสุด เมื่อวันที่ 24เมษายน 2561
เพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผลจากผลการด�ำเนินงานปี 2560 มีดงั นี ้
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จ�ำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)

คิดเป็ นร้ อยละ

1. กระทรวงการคลัง

11,364,282,005

25.92

2. ING Bank N.V.

10,970,893,359

25.02

5,043,971,032

11.50

4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

920,694,178

2.10

5. นางสมพร จึงรุ่งเรื องกิจ

560,000,000

1.28

6. กองทัพบก

546,489,860

1.25

7. THE BANK OF NEW YORK MELLON

460,785,098

1.05

8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED

440,049,446

1.00

9. กองทุนเปิ ด บัวหลวงหุ้นระยะยาว

397,110,200

0.91

10. กองทุนส�ำรองเลี ้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

328,328,100

0.75

3. บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด

ที่มา: ข้ อมูลการปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่24 เมษายน 2561 ซึง่ จัดท�ำโดย บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้จากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th
ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายชื่อผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ได้ จาก www.set.or.th หรื อสแกน QR Code  
หรือเว็บไซต์ธนาคารทหารไทย www.tmbmank.com ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ หรือสแกน QR code
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> ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ
และปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่ อการลงทุน
รายการระหว่ างกัน
รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่เกิดขึน้ ระหว่ างปี
ธนาคารได้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ซึง่ ประกอบด้ วยค�ำนิยามและลักษณะความสัมพันธ์ นโยบายการก�ำหนดราคา รายการทาง
ธุรกิจที่ส�ำคัญกับผู้บริ หารส�ำคัญและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ผลตอบแทนของผู้บริ หารระดับสูง
ผลประโยชน์อื่นที่จา่ ยแก่ผ้ บู ริ หารระดับสูงในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�ำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มาตรการหรื อขัน้ ตอนการอนุมัตกิ ารท�ำรายการระหว่ างกัน
ในการท�ำธุรกิจ ธนาคารจะยึดมัน่ ในหลักการ ความถูกต้ อง โปร่งใส และผลประโยชน์ของธนาคารเป็ นส�ำคัญ โดยธนาคารได้ ให้ ความส�ำคัญต่อการป้องกัน
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และการท�ำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกันตามข้ อก� ำหนดของทางการ จึงได้ ก�ำหนดให้ กรรมการและผู้บริ หาร
ระดับหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หารขึ ้นไปเปิ ดเผยข้ อมูลความสัมพันธ์ หรื อความเกี่ยวโยงในกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้ อง หรื อเกี่ยวโยงกันเป็ นประจ�ำทุกไตรมาส
และได้ จดั ท�ำนโยบาย TMB Policy on Confidential & Insider Information and Conflicts of Interest รวมทังคู
้ ม่ ือปฏิบตั ใิ นการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมี
ผลประโยชน์ขดั แย้ ง โดยในการพิจารณาท�ำรายการกับบุคคลที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้ อง หรื อเกี่ยวโยงกัน ธนาคารจะด�ำเนินการด้ วยหลักความเสมอภาคและ
ยุติธรรม เช่นเดียวกับการท�ำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก (arm’s length basis) รวมทังก�
้ ำหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารที่มีส่วนได้ เสียกับธุรกรรมดังกล่าว
ต้ องไม่มีสว่ นร่วมในการอนุมตั ริ ายการและไม่มีสทิ ธิออกเสียงในที่ประชุม รวมทังต้
้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้ อง
ธนาคารไม่มีนโยบายให้ สนิ เชื่อโดยตรงแก่กรรมการและผู้บริ หาร รวมทังผู
้ ้ เกี่ยวข้ อง ส�ำหรับการให้ สนิ เชื่อหรื อลงทุนในกิจการที่ธนาคาร กรรมการ หรื อผู้บริ หาร
ระดับสูงมีผลประโยชน์เกี่ยวข้ อง จะต้ องผ่านการพิจารณาถึงฐานะและผลการด�ำเนินงานหรื อวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ของโครงการ ต้ องมีเงื่อนไขและราคา
เหมือนลูกค้ าทัว่ ไป มีการควบคุมปริ มาณการให้ สนิ เชื่อหรื อลงทุนมิให้ มีปริ มาณเกินสมควร และต้ องผ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการธนาคารด้ วยมติเอกฉันท์
โดยกรรมการหรื อผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ องต้ องไม่มีสว่ นร่วมในการพิจารณาอนุมตั ธิ รุ กรรมดังกล่าว
ธนาคารได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้ าที่ป้องกันและขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยรายการที่อาจมีผลประโยชน์ขดั แย้ งซึง่ มีขนาด
ของรายการสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดต้ องได้ รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบว่าเป็ นธรรมและไม่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ก่อนที่จะท�ำรายการ
ส�ำหรับรายการที่ต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด จะมีการรายงานให้ คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็ นระยะๆ ทังนี
้ ้ รายการทังหมดจะถู
้
กเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างครบถ้ วน
โปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ที่ทางการก�ำหนด
ส�ำหรับการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต ธนาคารจะยังคงยึดมัน่ ในหลักการเพื่อประโยชน์สงู สุดของธนาคารและผู้ถือหุ้น โดยอย่างน้ อยจะต้ องมีราคาและ
เงื่อนไขเช่นเดียวกับการท�ำธุรกรรมกับบุคคลทัว่ ไป (arm’s length basis) ตามทีก่ ำ� หนดไว้ ในนโยบายและแนวทางปฏิบตั ดิ งั กล่าวข้ างต้ น รวมทังจะมี
้ การปรับปรุง
นโยบายและคูม่ ือปฏิบตั ใิ ห้ สอดคล้ องกับกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องด้ วย
การให้ บุคคลซึ่งอาจมีความขัดแย้ งถือหุ้นเกินกว่ าร้ อยละ 5 ในบริษัทย่ อย หรื อบริษัทร่ วม แทนการถือหุ้นของธนาคารโดยตรง
ธนาคารไม่มีการให้ บคุ คลซึง่ อาจมีความขัดแย้ งถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 5 ในบริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทร่วม แทนการถือหุ้นของธนาคารโดยตรง

ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งยังไม่สิ ้นสุดและอาจกระทบด้ านลบต่อทรัพย์สินที่มีจ�ำนวนทุนทรัพย์สงู กว่าร้ อยละ 5
ของส่วนผู้ถือหุ้นสุทธิของธนาคาร

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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> ความรั บผิดชอบต่ อสังคม
1. นโยบายความรั บผิดชอบต่ อสังคม
วิสัยทัศน์
ทีเอ็มบี จุดประกายให้ ทกุ คน ใช้ พลังของตนเอง เพื่อเปลี่ยนชีวิตให้ ดีขึ ้น
พันธกิจ
• ให้ ลกู ค้ าสามารถใช้ ชีวิตได้ เต็มที่ในแบบที่ต้องการ
• เพิ่มมูลค่ากิจการและผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
• เป็ นที่ท�ำงานที่ดีที่สดุ ที่ให้ พนักงานได้ รับโอกาสและการพัฒนารวมทังสามารถใช้
้
ศกั ยภาพได้ เต็มที่ในการกล้ าท�ำในสิง่ ที่แตกต่าง
• มีสว่ นร่วมในการสร้ างและเพิ่มคุณค่าของสังคมให้ เติบโตอย่างยัง่ ยืน
ตังแต่
้ การเปลี่ยนแปลงองค์กร (TMB Transformation) ครัง้ ส�ำคัญในปี 2552 ซึง่ เป็ นจุดเริ่ มต้ นของธนาคารภายใต้ ปรัชญา Make THE Difference นับเป็ นเวลา
กว่า 9 ปี แล้ วที่ธนาคารยังคงมุง่ มัน่ คิดค้ นและลงมือท�ำเพื่อเปลีย่ นแปลงสิง่ เดิมๆ ให้ ดขี ึ ้น รวมถึงมีการพัฒนาวิธีการท�ำงาน ศักยภาพของพนักงาน ไปจนถึงระดับ
องค์กร เป็ นทีม่ าของการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ๆ ทีไ่ ม่เคยมีมาก่อน ก่อให้ เกิดประสบการณ์ทดี่ สี ำ� หรับลูกค้ าทังยั
้ งช่วยพัฒนามาตรฐานวงการ
ธนาคารไทย เพื่อให้ ธนาคารได้ รับความไว้ วางใจจนเป็ นธนาคารที่ลกู ค้ าอยากบอกต่อและแนะน�ำมากที่สดุ ในประเทศไทย (The Most Advocated Bank in
Thailand)
เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายข้ างต้ น ธนาคารให้ ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของกรรมการ จรรยาบรรณของพนักงาน และการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ประกอบด้ วย ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้ า คูค่ ้ า เจ้ าหนี ้ คูแ่ ข่งทางการค้ า ผู้ลงทุน หน่วยงานทางการ รวมทังสั
้ งคมและ
สิง่ แวดล้ อม ให้ ได้ รับการปฏิบตั เิ ป็ นอย่างดีเพื่อน�ำไปสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของธนาคาร สังคมรอบข้ างและระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
ธนาคารมีนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจที่น�ำไปสูก่ ารเติบโตอย่างยัง่ ยืน ด้ วยการเพิม่ ประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนอง
ความต้ องการลูกค้ า การพัฒนาและเพิม่ คุณค่าบุคลากรในองค์กร ควบคูไ่ ปกับการด�ำเนินธุรกิจ โดยให้ ความส�ำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
ด้ วยการสร้ างคุณค่าร่ วมต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายของธนาคาร ตามหลักการ 8 ประการของธนาคาร ซึง่ สอดคล้ องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี ้
1. การประกอบกิจการเพื่อความเป็ นธรรม
ธนาคารให้ ความส�ำคัญยิง่ ต่อการประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม ตามทีก่ �ำหนดไว้ ในนโยบาย เรื่อง การก�ำกับดูแลกิจการ ในหมวดบทบาทผู้มสี ว่ นได้ เสีย
ซึง่ คณะกรรมการได้ ให้ ความส�ำคัญในการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียได้ รับสิทธิอย่างเต็มที่ เป็ นธรรม และเหมาะสม
ธนาคารจัดให้ มีระบบการรับเรื่ องร้ องเรี ยนจากลูกค้ าและด�ำเนินการแก้ ไขปั ญหาด้ วยความระมัดระวังและยุติธรรม มีการเก็บรักษาข้ อมูลของลูกค้ าไว้ เป็ น
ความลับและปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขสัญญาที่ให้ ไว้ กบั คูค่ ้ าอย่างเคร่งครัด ด�ำเนินธุรกิจด้ วยหลักการแข่งขันที่เป็ นธรรมและมีจริ ยธรรม ซื่อสัตย์สจุ ริ ต ปราศจาก
การทุจริตคอร์ รัปชัน่ ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกคนอย่างยุตธิ รรมและเสมอภาค โดยมุง่ เน้ นการพัฒนาด้ านการฝึ กอบรมเพื่อเพิม่ ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ
และให้ โอกาสแก่พนักงานในการโยกย้ ายต�ำแหน่งหน้ าที่ ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน และมีการก�ำหนดผลตอบแทนที่เป็ นธรรม
เทียบเคียงได้ กบั อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทังเสริ
้ มสร้ างวัฒนธรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีขึ ้นในองค์กร
2. การต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
ธนาคารตระหนักดีวา่ การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นสาเหตุส�ำคัญต่อการท�ำลายความเชื่อมัน่ ของผู้มีสว่ นได้ เสียต่อการด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนส่งผลให้ ธนาคาร
ต้ องสูญเสียผลประโยชน์ หรื อมีโทษทางแพ่ง ทางอาญา โดยผลของกฎหมาย ดังนัน้ ธนาคารจัดให้ มีนโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้ กรรมการและ
พนักงานใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน และธนาคารได้ ก�ำกับดูแลให้ กรรมการและพนักงานปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่ งครัด มีบทลงโทษส�ำหรับ
พนักงานที่ไม่ปฏิบตั ิตามนโยบาย โดยธนาคารมีมาตรการดูแลและให้ ความเป็ นธรรมแก่ผ้ ูที่ปฏิเสธหรื อแจ้ งเบาะแสการกระท� ำการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น
ทังหมดนี
้
้จะช่วยสร้ างความตระหนักถึงการมีสว่ นร่ วมที่จะรับผิดชอบในการป้องกันและต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ มิให้ เกิดขึ ้นภายในธนาคาร ตลอดจนสร้ าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ปราศจากการคอร์ รัปชัน่ และท�ำให้ มนั่ ใจว่าธนาคารเป็ นองค์กรที่มีการด�ำเนินธุรกิจที่โปร่งใสปราศจากการคอร์ รัปชัน่ รวมถึงการส่งเสริม
ให้ กรรมการธนาคารและ ผู้บริ หารระดับสูงตระหนักถึงความเสี่ยงด้ านธรรมาภิบาลและสร้ างวัฒนธรรมการบริ หารจัดการความเสี่ยงที่ดีภายในองค์กร
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็ นส่วนส�ำคัญส่วนหนึง่ ของการด�ำเนินธุรกิจ ธนาคารให้ ความส�ำคัญต่อความเสมอภาคเท่าเทียมกันของพนักงาน ธนาคารก�ำหนด
นโยบายชัดเจนทีจ่ ะเคารพสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร และนโยบายในการปฏิบตั ทิ ดี่ ตี อ่ พนักงาน เช่น นโยบายจ้ างงาน และการจ่ายค่าตอบแทนทีไ่ ม่เลือก
ปฏิบตั ิ และให้ โอกาสทีเ่ ท่าเทียมกันกับคนทุกเพศ อายุ เชื ้อชาติ สีผวิ ฐานะ ทีค่ รอบคลุมสตรี ผู้พกิ ารหรือกลุม่ ผู้ด้อยโอกาสอืน่ ๆ การเข้ าร่วมงานและได้ รับ
ค่าจ้ าง อย่างเป็ นธรรม รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ มกี ารปรึกษาหารือระหว่างธนาคารกับพนักงานเกี่ยวกับสวัสดิการ ธนาคารสนับสนุนให้ พนักงานเติบโตก้ าวหน้ า
ในหน้ าที่การงาน จัดให้ มีความปลอดภัยในสถานที่ทำ� งาน และเกื ้อหนุนให้ พนักงานมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนและการเลือ่ นขันตามความรู
้
้ ความสามารถ
ได้ รับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเอง จัดให้ สถานที่ทำ� งานมีความสะอาดและปลอดภัยทังอุ
้ ปกรณ์การท�ำงานและสภาพแวดล้ อม
ที่ชว่ ยเพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงาน รวมถึงธนาคารไม่กระท�ำการใดอันเป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายของธนาคาร
โดยการเลือกปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็ นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่ องถิ่นก�ำเนิด เชื ้อชาติ ภาษา อายุ การศึกษา สถาบัน เพศ ความพิการ
สภาพทางกายหรื อสุขภาพ สถานะของบุคคล และฐานะทางเศรษฐกิจหรื อสังคม นอกจากนี ้ธนาคารมีกระบวนการบริ หารจัดการคูค่ ้ า เพื่อคัดกรองคูค่ ้ าใน
เรื่ องสิทธิมนุษยชนภายในองค์กรมีการปฏิบตั ทิ ี่เป็ นธรรมและเท่าเทียมกันต่อพนักงานและแรงงาน และเพื่อป้องกันความเสีย่ ง ด้ านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิด
ขึ ้นจากคูค่ ้ าธุรกิจ และธนาคารได้ จดั ท�ำจรรยาบรรณของคูค่ ้ า (Supplier Code Conduct) ที่ครอบคลุมการปฏิบตั ิตามนโยบายสิทธิมนุษยชนไว้ ให้ คคู่ ้ า
รับทราบและยอมรับปฏิบตั ติ าม
ในกรณีที่เกี่ยวกับลูกค้ าซึง่ มีสทิ ธิได้ รับความคุ้มครองและการปฏิบตั ทิ ี่ดีจากคุณภาพสินค้ าและบริ การของธนาคาร ดังนัน้ ในการส่งมอบสินค้ าและบริ การ
ธนาคารค�ำนึงถึงความเป็ นธรรมของอัตราค่าธรรมเนียม ความปลอดภัย และความครบถ้ วนของคุณสมบัติผลิตภัณฑ์และการบริ การตลอดจนถึงเงื่อนไข
ต่างๆ ตามที่แจ้ งกับลูกค้ าผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรื อสัญญาที่เกี่ยวข้ อง
4. การปฏิบตั ติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
ธนาคารตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลที่มีต่อการขับเคลื่อนธุรกิจของธนาคารและการสร้ างประโยชน์ให้ สงั คม ธนาคารจึงมุ่งคัดเลือก พัฒนา
ส่งเสริ ม และรักษาไว้ ซงึ่ พนักงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้ วย
การจัดให้ มีระบบการให้ ผลตอบแทนที่เป็ นเหมาะสม เป็ นธรรมแก่พนักงาน การจัดให้ มีระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคลในเรื่ องการแต่งตัง้ โยกย้ าย
รวมถึงการให้ เงินโบนัสและการลงโทษที่ชดั เจน การให้ ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างทัว่ ถึงและสม�่ ำเสมอ รวมทังมี
้
การดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการท�ำงานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ของพนักงาน
โครงการต่างๆที่ได้ มีการด�ำเนินการในองค์กรเพื่อให้ มีคณ
ุ ภาพการท�ำงานที่ดีได้ แก่
• การจัดอบรมเพื่อลดความเครี ยด (Stress management training)
• การจัดหาอุปกรณ์ส�ำนักงานเพื่อสุขภาพ (Ergonomic work place)
• การจัดสถานพยาบาลในองค์กร (In-house medical clinic)
• การจัดให้ มีสถานที่เพื่อให้ นมบุตร (Childcare facilities)
• การจัดเครื่ องกรองอากาศในอาคาร (Indoor air quality)
• การจัดแสงสว่างให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน (Illumination of area)
• การจัดหาอุปกรณ์เพื่อลดความดังของเสียงเครื่ องปรับอากาศ (Noise level control)
• การควบคุมอุณหภูมิในอาคาร (Temperature control)
• การควบคุมความชื ้นในอาคาร (Humidity control)
นอกจากนี ้ ธนาคารยังให้ ความส�ำคัญกับการดูแลสุขภาพและการเกิดอุบตั เิ หตุของพนักงานโดยสถิตใิ นปี 2561 แสดงดังนี ้
สถิตกิ ารเกิดอุบตั ิเหตุ ในปี 2561
- ไม่มี อัตราการหยุดงานหรื ออัตราการเจ็บป่ วยจากการท�ำงาน ของพนักงานในปี 2561
- ไม่มี 5. ความรั บผิดชอบต่ อผู้บริโภค
ธนาคารให้ ความส�ำคัญกับความพึงพอใจสูงสุดและความเชื่อมัน่ ของลูกค้ าที่มีตอ่ ธนาคาร ธนาคารมุง่ เน้ นการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างโปร่งใส มีคณ
ุ ภาพ
และให้ บริ การที่เป็ นเลิศแก่ลกู ค้ า โดยค�ำนึงถึงความต้ องการและประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นส�ำคัญ และไม่ก�ำหนดเงื่อนไขการค้ าที่ไม่เป็ นธรรม และดูแล
การปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงที่ได้ ให้ ไว้ กบั ลูกค้ าอย่างเคร่งครัด ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และเอาใจใส่อย่างสมํ่าเสมอ

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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ธนาคารให้ ความส�ำคัญกับการจัดการด้ านการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าอย่างรับผิดชอบและเป็ นธรรมซึง่ เป็ นสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้บริ โภค และเป็ นปั จจัยส�ำคัญ
ที่จะสนับสนุนให้ ธนาคารด�ำเนินธุรกิจได้ อย่างยัง่ ยืน โดยธนาคารยกระดับระบบงานที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริ การแก่ผ้ ูบริ โภคทังหมด
้
9 ระบบ ได้ แก่
(1) คณะกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงผลักดันอย่างเป็ นรูปธรรม ก�ำหนดให้ เป็ นวัฒนธรรมองค์กร และมีผ้ รู ับผิดชอบชัดเจน (2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เหมาะสมกับลูกค้ า ความสามารถของพนักงานขาย ช่องทางการขาย ระบบงานและการควบคุม และมีเงื่อนไขทีเ่ ป็ นธรรม (3) การจ่ายค่าตอบแทนเหมาะสม
เช่น ให้ คณ
ุ ภาพการขายเป็ นหนึง่ ในปั จจัยส�ำคัญของค่าตอบแทน และมีมาตรการลงโทษเหมาะสมบังคับใช้ จริ ง (4) กระบวนการขายให้ ข้อมูลครบถ้ วน
ชัดเจน ไม่บดิ เบือน และไม่รบกวนลูกค้ า (5) การสื่อสารและให้ ความรู้พนักงานเกี่ยวกับการให้ บริ การอย่างเป็ นธรรมเป็ นไปอย่างทัว่ ถึง (6) การดูแลข้ อมูล
ลูกค้ ามีความปลอดภัยและค�ำนึงถึงความเป็ นส่วนตัว (7) การดูแลลูกค้ าหลังการขายมีความเป็ นธรรม (8) การควบคุม ก�ำกับ และตรวจสอบมีความรัดกุม
และ (9) ระบบการปฏิบตั ิงานและแผนฉุกเฉินมีประสิทธิภาพ ให้ บริ การได้ อย่างต่อเนื่อง
6. การดูแลรั กษาสิ่งแวดล้ อม
ธนาคารให้ ความส�ำคัญในการมีส่วนช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม ทังจากการวางนโยบายด้
้
านสินเชื่อที่มีความระมัดระวังถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
ทังทางตรงและทางอ้
้
อม การให้ สินเชื่อเพื่อการสนับสนุนโครงการที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการดูแลรักษาธรรมชาติหรื อสิ่งแวดล้ อม และการบริ หารจัดการ
ด้ านอาคารและสถานที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมและสอดคล้ องตามหลักการของ United Nation Global Compact (UNGC) ธนาคารสนับสนุนให้ มีโครงการ
รณรงค์ตา่ งๆ และการใช้ อปุ กรณ์ในอาคารที่สามารถลดปริ มาณการเกิดมลพิษทางอากาศ น� ้ำและขยะ
7. การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
ธนาคารสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริ มและปลุกจิตส�ำนึกให้ กบั ชุมชนและสังคมทัว่ ประเทศผ่านกิจกรรม “เปลี่ยนชุมชนเพื่อความยัง่ ยืน”
รวมถึงการให้ ความช่วยเหลือโครงการทางสังคมต่างๆ ผ่านโครงการไฟ-ฟ้า โดยมูลนิธิทีเอ็มบี เพื่อสร้ างโอกาสและส่งเสริ มให้ เยาวชน รวมทังสั
้ งคม
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้นอย่างยัง่ ยืน ภายใต้ ปรัญชา “Make THE Difference”
ธนาคารสนับสนุนให้ พนักงานพัฒนาความรู้ และทักษะรวมถึงจัดให้ มีโครงการภายในธนาคารเพื่อท�ำการพัฒนาระบบและผลิตภัณฑ์ใหม่ของธนาคาร
เพื่อให้ บริ การที่ตอบสนองประสบการณ์ของลูกค้ าในการได้ รับบริ การที่ดีขึ ้น
8. นวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรม
ธนาคารส่งเสริ มให้ พนักงานได้ ใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลในการด�ำเนินงาน ส่งผลให้ เกิด
การประหยัดค่าใช้ จ่ายในการด�ำเนินงาน การใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาและขันตอนในการปฏิ
้
บตั ิงานเพื่อตอบสนองความต้ องการ
ของลูกค้ า และเพิ่มความพึงพอใจให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การ
จากหลักการทัง้ 8 ประการที่กล่าวมา สามารถสรุปการด�ำเนินการตามหลักการที่เน้ นกับผู้มีสว่ นได้ เสียของธนาคารแต่ละกลุม่ ได้ ดังนี ้
การประกอบ
กิจการด้ วย
ความเป็ นธรรม

การต่ อต้ าน
การทุจริต
คอร์ รัปชั่น

ผู้ถือหุ้น

•

•

พนักงาน

•

•

ลูกค้ า

•

•

คูค่ ้ า

•

•

เจ้ าหนี ้

•

คูแ่ ข่งทางการค้ า

•

ผู้ลงทุน

•

หลัก 8 ประการ/
ผู้มีส่วนได้ เสีย

หน่วยงาน
ทางการ

การเคารพ
สิทธิมนุษยชน

•

การปฏิบตั ิ
ต่ อแรงงาน
อย่ างเป็ นธรรม

การดูแลรั กษา
สิ่งแวดล้ อม

นวัตกรรมและ
เผยแพร่
นวัตกรรม

•

•

•

•

•

•

ความรั บผิดชอบ
ต่ อผู้บริโภค

การร่ วมพัฒนา
ชุมชนหรื อสังคม

•

•

•
•
•

•
•

•

จากตารางข้ างต้ น แสดงให้ เห็นถึงความตังใจที
้ ธ่ นาคารก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ โดยให้ ความส�ำคัญกับประเด็นด้ านความยัง่ ยืนและให้ ความส�ำคัญ
กับจรรยาบรรณ ซึง่ สอดคล้ องตามหลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย หลักการและแนวทางปฏิบตั ิที่ดีเกี่ยวกับการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีส�ำหรับบริ ษัทจดทะเบียนของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สนง.ก.ล.ต.)
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ธนาคารได้ ให้ ความส�ำคัญในประเด็นต่างๆ ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 8 ข้ อหลัก คือ
1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น�ำที่สร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
2. ก�ำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
3. เสริ มสร้ างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและการบริ หารบุคลากร
5. ส่งเสริ มนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
6. ดูแลให้ มีระบบการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
8. สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
ด้ วยหลักการข้ างต้ น ธนาคารก�ำหนดกระบวนการในการติดตาม และช่องทางการแจ้ งเบาะแสในกรณีที่มีการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณหรื อนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับ
การควบคุมภายใน
นอกจากนี ้ เนื่องจากในปี 2561 มีปัจจัยในบริ บทของธนาคารที่มีประเด็นและผลกระทบที่ส�ำคัญได้ แก่
• Industry 4.0 Regulations สังคมไร้ เงินสด กฎหมายต่างประเทศเพิ่มขึ ้น
• Global Connectivity & Digitalization ข้ อมูลเชื่อมถึงกันอย่างรวดเร็ ว
• Changing Consumer ความคาดหวังของลูกค้ าต่อการบริ การมากขึ ้น และต้ องการบุคลากรที่มีทกั ษะในการให้ บริ การ
ซึง่ จากบริ บทดังกล่าว ได้ สร้ างโอกาสและความท้ าทายให้ ธนาคารพัฒนาและบริ หารจัดการในด้ านต่างๆ เช่น
• เสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรูปแบบใหม่ โดยค�ำนึงถึงการบริ หารจัดการข้ อมูลที่ดี
• กระบวนพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ความต้ องการลูกค้ าที่เข้ าใจความต้ องการมากขึ ้น
• พัฒนาระบบงานให้ รองรับการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์และบริ การที่น�ำเสนอโดยเน้ นความปลอดภัยของข้ อมูล
• พัฒนาพนักงานให้ พร้ อมให้ บริ การในลักษณะการบริ การใหม่
กิจกรรมที่ตอบสนองต่ อ
ประเด็นที่มีผลกระทบ

ผู้มีส่วนได้ เสีย

ความสนใจและความคาดหวัง

ช่ องทางการมีส่วนร่ วม

1.ผู้ถือหุ้น

เปิ ดเผยข้ อมูลชัดเจน

• กระบวนการเปิ ดเผยข้ อมูล

• ก�ำหนดผู้รับผิดชอบในการ
จัดเก็บข้ อมูล

2. พนักงาน

ให้ สวัสดิการเหมาะสม

• กระบวนการด้ านผลตอบแทน
และสวัสดิการ
• กระบวนการสื่อสารและอบรม

• จ้ างงานอย่างยุตธิ รรม
• การพัฒนาบุคลากรและ
การจัดองค์กรแบบ Agile

3. ลูกค้ า

นวัตกรรมเพื่อเสนอบริ การการเงิน
สะดวกและรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค

• กระบวนการออกผลิตภัณฑ์
• กระบวนการขาย

• ลงทุนในระบบเทคโนโลยีปรับปรุง
ระบบการให้ บริ การเพื่อเพิ่ม
ความรวดเร็วเช่น Lean Project
เพื่อตอบสนองลูกค้ า

4. พันธมิตรทางธุรกิจ

กระบวนการโปร่งใส

• กระบวนการปฏิบตั งิ านและ
การก�ำหนดแผนฉุกเฉิน

• การก�ำหนดจรรยาบรรณและ
มาตรฐานการท�ำงานรวมถึง
การใช้ เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน

5. คูแ่ ข่ง

ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่

• กระบวนการดูแลข้ อร้ องเรี ยน

• แข่งขันอย่างเป็ นธรรม
ปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่

6. หน่วยงานทางการ

ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์

• กระบวนการปฏิบตั งิ าน
การบริ หารความเสี่ยงด้ านต่างๆ
และกระบวนการดูแลข้ อมูล

• ก�ำหนดนโยบายและติดตามดูแล
การปฏิบตั งิ านตามวิธีการมาตรฐาน

7. ชุมชนและสังคม

ช่วยเหลือกิจกรรมและดูแลสิง่ แวล้ อม

• กระบวนการปฏิบตั งิ าน

• การลดการใช้ พลังานในองค์กร
• การสนับสนุนสินเชื่อ ESR
• สนองตอบชุมชนผ่านโครงการไฟ-ฟ้า

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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ประเด็นด้ านความยั่งยืนที่ส�ำคัญ

Impact to Stakeholders

High

Corporate governance
Codes of business conduct
Risk management
Customer data privacy
and cybersecurity
Customer needs
and experience
Responsible lending
Financial literacy
and inclusion
Human resource
management
Business partnership and
industry collaboration
Digital
transformation
Climate change risk
& opportunity
Operational
eco-efficency
Corporate citizenship
and philanthropy

Low

Impact to TMB

High

เป้าหมายการพัฒนาอย่ างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
การด�ำเนินงานของธนาคารมีสว่ นช่วยผลักดันเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขององค์การสหประชาชาติตอ่ ไปนี ้
เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน
ส่งเสริ มให้ ประชาชนได้ เข้ าถึงบริ การทางการเงินได้ อย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม โดยธนาคารเชื่อว่าการให้ ความรู้เรื่ อง
การเงินขันพื
้ ้นฐานแก่สงั คมจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรที่ความยากจนได้
เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่ าเทียม
ธนาคารส่งเสริ มการศึกษาและการเรี ยนรู้ของเยาวชนผ่านศูนย์เรี ยนรู้ไฟ-ฟ้า ที่ต้องการส่งเสริ มให้ เยาวชนมีทกั ษะ
ทางศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา เปิ ดโอกาสให้ เด็กในชุมชนที่มีต้นทุนติดลบได้ ค้นหาและศักยภาพในตนเอง เพื่อท�ำ
ในสิง่ ทีต่ นเองรัก และมีเวทีเพือ่ แสดงออกอย่างสร้ างสรรค์ ตลอดจนมีโครงการเพือ่ สังคมอืน่ ๆ ภายใต้ การด�ำเนินงาน
ของมูลนิธิทีเอ็มบีที่สง่ เสริ มเรื่ องการศึกษาและการพัฒนาสิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน
เป้าหมายที่ 7 พลังงานสะอาดที่ทกุ คนเข้ าถึงได้
ธนาคารสนับสนุนทางการเงินให้ แก่กลุม่ ธุรกิจพลังงานทดแทนและโครงการอนุรักษ์ พลังงานต่างๆ เพื่อให้ สงั คม
สามารถเข้ าถึงพลังงานสะอาดได้ อย่างทัว่ ถึง
เป้าหมายที่ 8 การจ้ างงานที่มีคุณค่ าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
การด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ส่งผลให้ เกิดการเติบโตทางธุรกิจและตลาดแรงงาน นอกจากนี ้ ธนาคารยังเคารพ
และยึดมัน่ ในหลักการด้ านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเคารพในสิทธิของพนักงานและปฏิบตั อิ ย่างเป็ นธรรม
เป้าหมายที่ 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้ างพืน้ ฐาน
ธนาคารใช้ เทคโนโลยีและดิจิทลั เพื่อผลักดันให้ เกิดนวัตกรรมที่ขบั เคลื่อนสังคมให้ เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนบน
เส้ นทางดิจิทลั แบงก์กิ ้ง ตามปรัชญา Make THE Difference ที่ต้องการสร้ างความแตกต่างอย่างสร้ างสรรค์
และมีคณ
ุ ค่า
เป้าหมายที่ 13 การรั บมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ธนาคารปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ ทรัพยากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนช่วยบรรเทาผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทางอ้ อม ด้ วยการให้ สนิ เชื่อด้ วยความรับผิดชอบแก่โครงการพลังงานทดแทน
และโครงการอนุรักษ์ พลังงาน เพื่อเป็ นส่วนในการผลักดันภาคธุรกิจสูส่ งั คมคาร์ บอนต�่ำ
124

2. รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ผลการด�ำเนินงานด้ านความยัง่ ยืนเป็ นส่วนหนึง่ ของรายงานประจ�ำปี พ.ศ. 2561 ซึง่ มีความสอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ วัฒนธรรม กลยุทธ์และแนวทางด�ำเนินธุรกิจ
ของธนาคารเพื่อเปิ ดเผยการด�ำเนินการของธนาคารที่มีความเกี่ยวข้ องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
ธนาคารก�ำหนดกรอบของความยัง่ ยืนเป็ น 4 ด้ านหลักได้ แก่
(1) การเป็ นองค์กรที่มีความยัง่ ยืน (Organizational sustainability) ซึ่งประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม เน้ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การ
			 เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
(2) การเป็ นส่วนหนึง่ ในการพัฒนาธุรกิจทางการเงิน (Industrial sustainability)
(3) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม (Environmental sustainability) โดยสร้ างความตระหนักภายในองค์กรในการใช้ พลังงานอย่างรู้คา่ รวมถึงการสนับสนุน
			 การให้ สนิ เชื่อที่มีผลกระทบกับสิง่ แวดล้ อม
(4) การสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (Social sustainability) ในระยะยาวโดยการพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต
ธนาคารใช้ GRI Standards เป็ นกรอบในการรายงานด้ านความยัง่ ยืน นอกจากนัน้ ยังมีส่วนช่วยให้ เกิดความก้ าวหน้ าในการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในระดับโลก
ตามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (SDGs) เช่น เป้าหมายที่ 4 (การสนับสนุนโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวติ แก่ทกุ คน) เป้าหมายที่ 8 (ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ตอ่ เนื่อง) เป้าหมายที่ 9 (การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานที่สง่ เสริ มนวัตกรรมให้ เป็ นอุตสาหกรรมอย่างยัง่ ยืน)
ธนาคารให้ ความส�ำคัญในการให้ บริ การทางการเงินเพื่อให้ ลกู ค้ าและผู้มีสว่ นได้ เสียได้ รับประสบการณ์ที่ดีในการด�ำเนินการ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
ธนาคารได้ คำ� นึงถึงการพัฒนาพนักงานในการให้ ความรู้ และสวัสดิการทีด่ ี สนับสนุนให้ มกี ารพัฒนากระบวนการท�ำงาน และจัดให้ มรี ะบบข้ อมูล และการท�ำงาน
ที่ปลอดภัย มีกระบวนการรับเรื่ องร้ องเรี ยนและแผนฉุกเฉินที่เป็ นระบบ
ในปี 2561 ธนาคารมีผลการด�ำเนินงานด้ านความยัง่ ยืนที่ส�ำคัญดังนี ้
ด้ านเศรษฐกิจ
• เป็ นธนาคารที่ได้ รับความพึงพอใจจากลูกค้ า 1 ใน 3 ระดับแรก
ด้ านสิ่งแวดล้ อม
• เป็ นธนาคารที่เป็ นผู้น�ำด้ าน Digital Banking 1 ใน 3 ระดับแรก
ด้ านสังคม
• มีระบบ Online Banking ที่มีความเสถียรมากขึ ้นส�ำหรับการให้ บริ การทาง Digital
นอกจากหลักการข้ างต้ น การด�ำเนินการของธนาคารใน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ยังคงสอดคล้ องตามแนวทางความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของกิจการที่จดั ท�ำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ก�ำหนดหลักการไว้ จ�ำนวน 8 ข้ อ ประกอบด้ วย
1. การประกอบกิจการเพื่อความเป็ นธรรม
2. การต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค
6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
7. การดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อม
8. นวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

3. รายละเอียดการด�ำเนินงาน
ในปี 2561 ธนาคารได้ การด�ำเนินงานตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ประการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
1.1 ธนาคารด�ำเนินธุรกิจด้ วยความระมัดระวัง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความมัน่ คงและเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนและต่อเนื่องภายใต้ วฒ
ั นธรรม
			 องค์กรซึง่ ประกอบด้ วย 3 ส่วนหลัก คือ
			 (1) TMB Way 5 ประการ ประกอบด้ วย ยึดลูกค้ าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centricity) สื่อสารอย่างเปิ ดกว้ าง(Open Communication) มุง่ มัน่ สร้ าง
					 ความส�ำเร็ จ (High Performance) รู้จกั บริ หารความเสี่ยง (Risk Management) และยึดมัน่ ในความถูกต้ อง (Integrity)
			 (2) Lean: The Way we work การท�ำงานแบบ lean เพื่อให้ องค์กรมีกระบวนการในการท�ำงานเพื่อการด�ำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
			 (3) Branded Customer Experience: The Way we deliver ส่งมอบประสบการณ์แบบ TMB เพื่อให้ ลกู ค้ าบรรลุเป้าหมายและได้ รับประโยชน์
					 เพิม่ มากขึ ้นจากการใช้ บริการของธนาคารภายใต้ แนวทาง “Need-Based” กับ “Simple & Easy” โดยธนาคารก�ำหนดแบรนด์ DNA ภายใต้ ปรัชญา
					 Make THE Difference
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Brand’s Phiosophy: Make THE Difference
Brand DNA

Challenge Status Quo

Committed to Quality

Genuine

Simple and Easy

Culture
We Live

We Work

We Deliver

7 Wastes
• Duplicated & Redundant Process
• Error and Rework
• Unnecessary Movement and Motion
• Unused Work
• Overstock
• Underutilized Talent
• Unnecessary Waiting

• Need Based
• Simply & Easy

รอไอคอน
• Customer Centricity
• High Performance
• Open Communications
• Risk Management
• Integrity

1.2 ธนาคารด�ำเนินธุรกิจภายใต้ หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และยึดมัน่ ในจรรยาบรรณ
			 พนักงาน
1.3 กรรมการและพนักงานซึง่ เป็ นทรัพยากรส�ำคัญในการสนับสนุนการให้ บริการของธนาคาร ตามแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ธนาคารจัดท�ำแผน
			 roadmap การอบรมพนักงาน รวมถึงแผนการพัฒนาศักยภาพและความผูกพันของพนักงานในโครงการต่างๆ เช่น CAREER by ME, Talent program,
			 Work-Heart program ซึง่ สอดคล้ องกลยุทธ์ของธนาคารรวมถึงการให้ พนักงานมีสว่ นร่ วมรักษาผลประโยชน์ของธนาคารควบคูไ่ ปกับการปฏิบตั ิตอ่
			 ผู้มสี ว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรมและโปร่ งใส ธนาคารยึดถือปรัชญาเพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ แก่ลกู ค้ าและผู้ลงทุนทังภายในและภายนอกประเทศ
้
			 เพื่อน�ำไปสู่ “The most advocated bank in Thailand”
1.4 ธนาคารด�ำเนินธุรกิจภายใต้ ข้อก�ำหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อก�ำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด
1.5 ธนาคารจัดให้ มีมาตรการป้องกันมิให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างธนาคาร กรรมการ และพนักงาน และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย ตลอดจน
			 กระบวนการปฏิบตั งิ านที่รัดกุม มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพ และมีระบบการบริ หารความเสี่ยงที่เป็ นมาตรฐานสากล
1.6 ธนาคารจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลส�ำคัญ ที่เกี่ยวข้ องกับธนาคารทังข้
้ อมูลทางการเงิน และข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน
			 ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่สาธารณชนเข้ าถึงข้ อมูลได้ งา่ ย
2. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
ธนาคารให้ ความส�ำคัญอย่างยิ่งในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม โดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย โดยมีแนวทางสอดคล้ องกับ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณ เพื่อให้ เกิดความโปร่งใสปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ โดยธนาคารได้ รับประกาศนียบัตรการรับรอง
ในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องโครงการ แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต (Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption) หรื อ CAC
เพือ่ เป็ นการป้องกันความเสีย่ งด้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ที่อาจจะเกิดจากปั จจัยภายในและภายนอกองค์กร ธนาคารก�ำหนดนโยบายต่อต้ านการทุจริต คอร์ รัปชัน่
และห้ ามจ่ายสินบน และกระบวนการบริ หารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยก�ำหนดมาตรการก�ำกับดูแลผ่านนโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ (Anti-Corruption
Policy) เพือ่ ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านและการด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกคนให้ และรับสินบน ตอบแทน หรื อให้ เงินแก่บคุ คล เจ้ าหน้ าที่รัฐ หรื อบริ ษัทห้ างร้ านใด เพื่อรับประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม หรื อเพื่อมีอิทธิพลต่อ
การด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงห้ ามมิให้ มกี ารเรียกร้ อง ด�ำเนินการ หรือยอมรับการคอร์ รัปชัน่ เพือ่ ประโยชน์ของตนเองและผู้อนื่ ธนาคารได้ กำ� หนดจรรยาบรรณพนักงาน
ในเรื่ องการให้ หรื อการรับของขวัญ หรื อของก�ำนัล การเลี ้ยง หรื อการรับเลี ้ยงจากบุคคลอื่น โดยมีนโยบายไม่รับของขวัญ หรื อของก�ำนัล ไม่รับการรับเลี ้ยงจาก
บุคคลอื่นในโอกาสต่างๆ ยกเว้ นการรับเลี ้ยงตามธรรมเนียมปกติ ประเพณี วัฒนธรรม หรื อการมอบให้ แก่กนั ตามมารยาทที่ปฏิบตั ใิ นสังคม พนักงานสามารถ
กระท�ำได้ ด้วยความระมัดระวัง โดยต้ องถือปฏิบตั ติ ามนโยบาย เรื่ อง Gifts, Entertainment & Donation ของธนาคารด้ วย
ธนาคารได้ จดั ให้ มีการพิจารณาความเสีย่ งด้ านความเสีย่ งในภาพรวมของธนาคาร ร่วมกับให้ มีการประเมินความเสีย่ งด้ านคอร์ รัปชัน่ ในธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิด
การคอร์ รัปชัน่ ได้ แก่ กระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ างของหน่วยงานจัดหา (Procurement) การบริ หารสินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL Management) การบริ หาร
ทรัพย์สินรอการขาย (NPA Management) การบริ หารมูลนิธิทีเอ็มบี (TMB Foundation) และการบริ จาคเพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลของธนาคาร โดยใช้
การประเมินความเสี่ยงในแบบ Risk & Control Self-Assessment (R&CSA) ซึง่ มีการก�ำหนดขอบเขตการประเมินที่ชดั เจน ทังนี
้ ้ ได้ มีการพิจารณาถึงแนวทาง
ลดความเสี่ยง รวมทังมี
้ การติดตามและควบคุมความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ สามารถรองรับ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต
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ธนาคารจัดให้ มีการแจ้ งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) กรณีที่พบเห็นการคอร์ รัปชัน่ รวมถึงการกระท�ำที่ไม่ถกู ต้ องอื่นๆ เช่น การทุจริ ต การกระท�ำผิด
กฎหมาย การกระท�ำผิดจรรยาบรรณหรื อจริ ยธรรม การยักยอกทรัพย์สนิ การถูกละเมิดสิทธิ และเรื่ องต่างๆ ที่อาจท�ำให้ เกิดความเสียหายต่อธนาคาร
ธนาคารปลูกฝั งเรื่องการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ตังแต่
้ พนักงานเข้ าใหม่ โดยได้ บรรจุเรื่องการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ เป็ นหลักสูตรในการอบรมปฐมนิเทศ นอกจากนี ธนาคาร
้
ได้ มีการพัฒนาสื่อการเรี ยนรู้เกี่ยวกับเรื่ องการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ในรูปแบบ e-Learning พร้ อมแบบทดสอบ เพื่อจะได้ น�ำไปประเมินความรู้ความเข้ าใจให้ แก่
พนักงานทุกคน นอกจากนี ้ ธนาคารได้ สื่อสารนโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ของธนาคารให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียและสาธารณชนได้ รับทราบถึงเจตนารมณ์ และ
ความมุง่ มัน่ ในการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ผ่านเว็บไซต์ธนาคาร
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
ธนาคารให้ ความส�ำคัญต่อความเสมอภาคเท่าเทียมกันของพนักงาน และไม่เลือกปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็ นธรรมต่อบุคคลใดบุคคลหนึง่ ด้ วยเพราะเหตุความแตกต่าง
ในถิ่นก�ำเนิด เชื ้อชาติ ภาษา อายุ การศึกษา สถาบัน เพศ ความพิการ สภาพทางกายหรื อสุขภาพ สถานะของบุคคล และฐานะทางเศรษฐกิจหรื อสังคม
ธนาคารได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ พู ิการโดยการสร้ างงานให้ กบั ผู้พิการทัว่ ประเทศไทย โดยธนาคารได้ เข้ าร่วมกับสมาคมธนาคารไทยในการว่าจ้ าง เหมาบริ การ ให้ ผ้ ู
พิการที่อยูใ่ นพื ้นที่ทวั่ ประเทศได้ มีโอกาสท�ำงานสร้ างรายได้ ให้ กบั ครอบครัวและชุมชน โดยผู้พิการเหล่านี ้ ธนาคารได้ วา่ จ้ าง เหมาบริ การ เพื่อให้ ไปปฏิบตั งิ าน
ธุรการในสถานที่ตา่ งๆ ประกอบด้ วย เหล่ากาชาด กิ่งกาชาดอ�ำเภอทัว่ ประเทศ และโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพต�ำบลทัว่ ประเทศ รวมแล้ วมากกว่า 89 อัตรา
เพื่อให้ ผ้ พู ิการเหล่านี ้ มีความเท่าเทียมในสังคม และรวมเป็ นหนึง่ ในการสร้ างและพัฒนาชุมชนเพื่อความยัง่ ยืน
4. การปฏิบตั ติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
ธนาคารได้ จดั ท�ำนโยบายและ กฎระเบียบ ในด้ านต่างๆ เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุน การปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรมดังนี ้
4.1 จัดท�ำคูม่ ือพนักงาน (Staff Guidebook) ซึง่ ประกอบด้ วย แนวคิดวัฒนธรรมองค์กร (TMB Culture) เพื่อรวบรวมข้ อมูลที่สำ� คัญซึง่ จะเป็ นประโยชน์
			 ในการปฏิบตั ิงานในธนาคาร รวมถึงข้ อมูลสิทธิและหน้ าที่ของพนักงาน โดยพนักงานทุกคนสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ จาก HR Minisite และได้ จดั ท� ำ
			 รูปเล่มส�ำหรับพนักงานที่เข้ าใหม่ทกุ ท่านอีกด้ วย
4.2 ยึดหลักปฏิบตั ติ ามกฎหมายอันเกี่ยวข้ องด้ วย พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 พรบ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 พรบ.ประกันสังคม โดยธนาคารมี
			 การจัดท�ำระเบียบและข้ อก�ำหนดทีส่ อดคล้ องกับกฎหมายดังกล่าวเพือ่ บังคับใช้ ภายในธนาคาร เช่น เรื่อง วัน-เวลาท�ำงาน/เวลาพัก/วันหยุด/วัน-สถานทีจ่ า่ ย
			 ค่าจ้ าง ตามปกติ/ค่าล่วงเวลา/ค่าท�ำงานในวันหยุด/การลา/วินยั และการลงโทษทางวินยั /การร้ องทุกข์/การเลิกจ้ างและจ่ายค่าชดเชย และนอกจากนี ้
			 ธนาคารได้ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องด้ วย เช่น พรบ.ส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เป็ นต้ น
4.3 สื่อสารเรื่ องจรรยาบรรณพนักงานให้ กบั พนักงานปั จจุบนั และพนักงานเข้ าใหม่ เพื่อให้ เข้ าใจและปฏิบตั ิตาม ให้ สามารถท�ำงานร่ วมกันได้ อย่างดี
			 มีบรรยากาศในการท�ำงานที่ดี เป็ นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลทังกั
้ บลูกค้ าและพนักงาน
4.4 ธนาคารมองเห็นคุณค่าและความสามารถของพนักงานทุกคน โดยมีนโยบายให้ คา่ ตอบแทนโดยรวม (Total Compensation) โดยให้ ผลตอบแทนตาม
			 ผลประกอบการธนาคารและผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน (Pay- for- Performance) เพื่อเป็ นการสร้ างโอกาสความก้ าวหน้ าและแรงจูงใจให้ กบั
			 พนักงานตามผลการปฏิบตั ิงานและตามความรู้ ความสามารถ นอกจากนี ้ ในทุกปี ธนาคารจะมีการน�ำข้ อมูลจากการส�ำรวจการจ่ายค่าตอบแทน
			 ของตลาดของกลุม่ ธนาคารในประเทศไทย เพื่อน�ำมาใช้ พิจารณาในการจ่ายค่าตอบแทนให้ สอดคล้ องกับสภาวะการณ์ในปั จจุบนั
4.5 ธนาคารจัดให้ มีสวัสดิการพื ้นฐานเพื่อช่วยเหลือพนักงานในการท�ำงานและด�ำเนินชีวิต เช่น กองทุนส�ำรองเลี ้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
			 การตรวจสุขภาพประจ�ำปี กองทุนประกันสังคม ฯลฯ
4.6 ธนาคารส่งเสริ มและสนับสนุนให้ พนักงานเรี ยนรู้และรู้จกั ตัวเอง เพื่อสามารถพัฒนาตนเองให้ ก้าวไปสูง่ านที่เหมาะสมในธนาคาร ไม่วา่ จะเป็ นภายใน
			 หรื อภายนอกสังกัด พร้ อมทังยั
้ งมีกิจกรรมและแหล่งความรู้เพื่อให้ พนักงานได้ พฒ
ั นาตนเอง อาทิ การอบรมทังภายในและนอกองค์
้
กรให้ กบั พนักงาน
			 อย่างทัว่ ถึง มี Knowledge Management ทีร่ วบรวมความรู้ด้านต่างๆ ให้ ค้นคว้ าเพิม่ เติม มี e - learning ให้ พนักงานศึกษาเพือ่ พัฒนาตนเอง นอกเหนือ
			 จากทีต่ นรับผิดชอบ มีโครงการ “CAREER by ME” และ ระบบ Job Search ส�ำหรับการค้ นหาต�ำแหน่งงานที่นา่ สนใจภายในองค์กร เพื่อให้ การวางแผน
			 ในการพัฒนาตนเองไปสูค่ วามก้ าวหน้ าทางอาชีพเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.7 ธนาคารต้ องการส่งเสริมพัฒนาการความรู้และความสามารถของพนักงานเพือ่ ส่งเสริมให้ มกี ารก้ าวสูห่ น้ าทีร่ ะดับสูงขึ ้นต่อไปในการท�ำงาน ไม่วา่ จะเป็ น
			 การจัดฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและทัว่ ถึง โดยปรับปรุงเนื ้อหารูปแบบและวิธีการฝึ กอบรมให้ ทนั สมัยเสมอ เพื่อให้ พนักงาน
			 มีทกั ษะความรู้ ที่จ�ำเป็ นในการท�ำงาน นอกจากนัน้ ธนาคารยังเสริ มสร้ างวัฒนธรรมในการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง ปลุกจิตส�ำนึกและสร้ างทัศนคติที่ดี
			 ต่อธนาคาร กระตุ้นให้ พนักงานร่วมกันสร้ างนวัตกรรมใหม่ๆ อยูเ่ สมอ
4.8 การสื่อสารกับพนักงานเป็ นเรื่ องที่ธนาคารมองเห็นความส�ำคัญมาตลอด โดยจัดให้ มี HR Communications, HR Minisite, HR on Call และ Yammer
			 ให้ เป็ นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างธนาคารและพนักงาน หรื อพนักงานด้ วยกันเองสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการท�ำงาน
			 ที่เป็ นประโยชน์ เพื่อให้ พนักงานศึกษาข้ อมูลได้ ด้วยตนเองอย่างสะดวก ท�ำให้ มีเวลาในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารได้ มากขึ ้น
5. ความรั บผิดชอบต่ อผู้บริโภค
ธนาคารตระหนักถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อผู้บริ โภค ธนาคารปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองผู้บริ โภค พ.ศ. 2522 อย่างเคร่ งครัด ทังใน
้
ด้ านการโฆษณา ธนาคารหลีกเลีย่ งการใช้ ข้อความที่ไม่เป็ นธรรมต่อผู้บริ โภคและการใช้ ข้อความที่อาจก่อให้ เกิดผลเสียต่อสังคมโดยรวม นอกจากนี ้ธนาคารไม่
ท�ำการโฆษณาด้ วยวิธีการอันอาจกระทบกระเทือนต่อจิตใจ หรื ออันอาจก่อให้ เกิดความร� ำคาญแก่ผ้ บู ริ โภค ส�ำหรับด้ านสัญญานัน้ ธนาคารได้ ก�ำหนดหนังสือ
สัญญาทุกฉบับมีข้อมูลที่ชดั เจนและเพียงพอเกี่ยวกับเงื่อนไข ข้ อตกลง ค่าใช้ จา่ ย ระยะเวลาของสัญญา และระยะเวลาในการยกเลิกสัญญา จัดท�ำด้ วยภาษา
ที่ชดั เจน ใช้ ตวั อักษรที่อา่ นและเข้ าใจง่าย เปิ ดโอกาสให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถน�ำสัญญากลับไปศึกษาได้ และสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ ในสัญญาจนเป็ น
ที่เข้ าใจตรงกันทังสองฝ่
้
าย นอกจากนี ้ ธนาคารไม่ก�ำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็ นธรรม และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมในการเอาเปรี ยบผู้บริ โภค
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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ธนาคารได้ จดั ให้ มีนโยบายและมาตรฐานการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Management) ซึง่ ก�ำหนดแนวทางให้ กบั ทุกหน่วยงานใน
การพัฒนาแผนการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทังประเมิ
้
นระดับความพร้ อมและจัดให้ มีการทดสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่า ธนาคารมีความพร้ อมในด้ านการด�ำเนิน
ธุรกิ จและบริ การลูกค้ าได้ อย่างต่อเนื่องและการกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Business Continuity Plan and /IT Disaster Recovery Plan)
ในสภาวะวิกฤต
นอกจากนี ้ ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญในการจัดเก็บและรักษาข้ อมูลของลูกค้ า ธนาคารได้ จดั ให้ มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการเก็บรักษาและป้องกัน
การใช้ ข้อมูลภายในเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทังมี
้ ระเบียบปฏิบตั ใิ นการใช้ ข้อมูลภายใน และดูแลให้ มีการปฏิบตั อิ ย่างจริ งจังเพื่อมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานที่อยูใ่ นต�ำแหน่งหรื อสถานะที่มีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายในของธนาคารกระท�ำการแสวงหาประโยชน์จากข้ อมูลนันเพื
้ ่อตนเองหรื อผู้อื่น เช่น การน�ำข้ อมูล
หรื อความลับของธนาคารและ/หรื อลูกค้ าไปใช้ ในการท�ำธุรกิจแข่งขันกับธนาคารและ/หรื อลูกค้ าของธนาคาร รวมทังการหาประโยชน์
้
จากอ� ำนาจหน้ าที่
ในทางมิชอบ
6.การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
ส�ำหรับปี 2561 ธนาคารยังคงตระหนักถึงความส�ำคัญของการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้ ดีขึ ้นอย่างยัง่ ยืน โดยมุ่งเน้ นในการพัฒนาและ
จุดประกายให้ เกิดการเปลี่ยน เพื่อให้ เยาวชนและชุมชนได้ มากกว่า ผ่านโครงการต่างๆ ของ ไฟ-ฟ้า โดยมูลนิธิทีเอ็มบี อาทิ ศูนย์เรี ยนรู้ไฟ-ฟ้า ส�ำหรับเยาวชนใน
ชุมชน กิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยัง่ ยืนโดยอาสาสมัครทีเอ็มบีทวั่ ประเทศ เพื่อปลูกจิตส�ำนึกของการเป็ นผู้ให้ คืนสูช่ มุ ชนรอบข้ างโดยไม่หวังผลตอบแทน
ใดๆ รวมถึงการด�ำเนินโครงการเพื่อสาธารณกุศลอื่นๆ ที่ส�ำคัญ อาทิ TMB I ING PARKRUN เดิน-วิ่งมินิมาราธอนการกุศล เพื่อช่วยเหลือเด็กโรคหัวใจให้ มีชีวิต
ที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ ้น
นอกจากนี ้ธนาคารให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ อาทิ ชมรม CSR ของสมาคมธนาคารไทย ในการด�ำเนินโครงการวินยั ทางการเงินที่เหมาะสมให้ แก่ผ้ พู กิ าร
เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดและเพิ่มความมัน่ คงให้ แก่ผ้ พู ิการและครอบครัว
ธนาคารยังเป็ นสมาชิกของสมาคมธนาคารไทย ซึง่ ภายใต้ การเป็ นสมาชิกนี ้ธนาคารมีสว่ นร่วมในการเพิม่ โอกาสในการยกระดับคุณภาพการให้ บริการธุรกิจการ
เงินในด้ านต่างๆ ได้ แก่
• การสร้ างโครงสร้ างระบบการช�ำระเงินให้ รองรับความก้ าวหน้ าในด้ านดิจิตลั เช่น โครงการ National e-payment
• การสนันสนุนระบบเศรษฐกิจ เช่น โครงการสินเชื่อดอกเบี ้ยต�่ำเพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอี
• การสนับสนุนชุมชน เช่น โครงการให้ ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินแก่ชมุ ชนและสถานศึกษา
• การเตรี ยมความพร้ อมในการเป็ นประชาคมอาเชียน
• การเตรี ยมความพร้ อมให้ สอดคล้ องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ
7. การดูแลรั กษาสิ่งแวดล้ อม
ธนาคารได้ ค�ำนึงถึงเรื่ องของสภาวะโลกร้ อนที่เกิดขึ ้น และได้ ดำ� เนินการด้ านการรักษาสิง่ แวดล้ อม ในด้ านการปรับปรุงอุปกรณ์และระบบสาธารณูปโภคภายใน
อาคารส�ำนักงานใหญ่ โดยมีแนวทางที่สอดคล้ องกับข้ อก�ำหนดของกฎกระทรวงและพระราชบัญญัติการส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงานและหลักเกณฑ์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1. ด�ำเนินการปรับปรุงพื ้นที่ของชันส�
้ ำนักงาน โดยเปลี่ยนไปใช้ หลอดไฟฟ้าชนิดที่เป็ น LED ในทุกๆ ชันที
้ ่มีการปรับปรุง ท�ำให้ เกิดการประหยัดพลังงาน
เพิ่มอายุของการใช้ งานที่ยาวนานกว่าหลอด Fluorescent แบบเดิม
2. ด�ำเนินการปรับปรุงพื ้นที่ชนส�
ั ้ ำนักงาน ซึง่ ได้ ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้ อมและค�ำนึงถึงการประหยัดพลังงาน ดังนี ้
		 2.1 เปลีย่ นไปใช้ เครื่ องปรับอากาศชนิด ระบบปรับอากาศแบบ VRF (Variable Refrigerant Flow) แทนเครื่ องปรับอากาศชนิด Split type แบบเดิม ท�ำให้
				 เกิดการประหยัดพลังงาน
		 2.2 มีการจ�ำกัดเต้ ารับไฟฟ้าที่ตดิ ตังที
้ ่โต๊ ะท�ำงานเท่าที่จ�ำเป็ นในการใช้ งานเท่านัน้ ท�ำให้ เกิดการประหยัดพลังงาน
		 2.3 ติดตังม่
้ านกันแสงแดดชนิดทึบแสง 100% เพื่อกันแสงและความร้ อนที่จะเข้ ามาภายในอาคาร ท�ำให้ ระบบท�ำความเย็นไม่รับภาระจากภายนอกเพิม่
				 ท�ำให้ เกิดการประหยัดพลังงาน
		 2.4 ติดตังฟิ
้ ลม์กรองแสงด้ านทิศใต้ และทิศตะวันตก เพือ่ กันแสงและความร้ อนทีจ่ ะเข้ ามาภายในอาคาร ท�ำให้ ระบบท�ำความเย็นไม่รับภาระจากภายนอก
				 เพิ่ม ท�ำให้ เกิดการประหยัดพลังงาน
		 2.5 เลือกใช้ กระเบื ้องยางที่ผา่ นการรับรองในระดับ GREEN CERTIFICATE และติดตังด้
้ วยกาว LOW V.O.C ซึง่ เป็ นการรักษาสิง่ แวดล้ อม
		 2.6 เลือกใช้ ผนังชนิด DURA CLEAN สีขาว ท�ำให้ การใช้ ปริ มาณโคมแสงสว่างลดจ�ำนวนโคมและหลอดลงได้ ซึง่ เป็ นการรักษาสิง่ แวดล้ อม
		 2.7 ด�ำเนินการปรับปรุงระบบ Fresh Air ที่เพิ่มปริ มาณของอ๊ อกซิเจน และลดปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ภายในชันส�
้ ำนักงานทังหมด
้
ท�ำให้ ผ้ ทู ี่อยู่
				 ภายในอาคารมีความสดชื่น
		 2.8 ด�ำเนินการเปลี่ยน AHU ภายในชันส�
้ ำนักงาน ท�ำให้ ระบบท�ำความเย็นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้นจากของเดิมที่เสื่อมโทรม ท�ำความความเย็นได้
				 อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน
		 2.9 มีการติดตังอุ
้ ปกรณ์ VSD (Variable Speed Drive) ส�ำหรับปรับความเร็ วรอบมอเตอร์ AHU เพื่อการประหยัดพลังงานในชันที
้ ่ Renovate
		 2.10 ด�ำเนินการเปลี่ยนเครื่ องท�ำน� ้ำเย็น (Chiller) ท�ำให้ ระบบท�ำความเย็นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้นจากของเดิมที่เครื่ องท�ำน� ้ำเย็นเสื่อมโทรม ท�ำน� ้ำเย็นได้
				 อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน
		 2.11 ด�ำเนินการเปลี่ยนลิฟท์โดยสาร และลิฟท์ขนของ โดยใช้ เทคโนโลยี Inverter และ Computer Controller มาใช้ ทดแทนของเดิม ท�ำให้ เกิดการบริ การ
				 ที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการค�ำนวนการใช้ งานแบบอัตโนมัติ ประหยัดพลังงาน
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2.12 ด�ำเนินการเปลี่ยนบันไดเลื่อน โดยใช้ เทคโนโลยี Inverter และ Computer Controller มาใช้ ทดแทนของเดิม ท�ำให้ เกิดการบริ การที่รวดเร็ ว
				 มีประสิทธิภาพในการค�ำนวนการใช้ งานแบบอัตโนมัติ กระตุ้นและสร้ างจิตส�ำนึกที่ดีแก่พนักงาน ลูกค้ าของธนาคาร ในการที่จะช่วยกันปกป้องและ
				 รักษาสภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสมอยูเ่ สมอ
2.13 มีการปรับปรุง Capacitor Bank ที่ต้ ู MDB ใหม่ เพื่อเพิ่มค่า Power Factor เพื่อลดภาระโหลดให้ การไฟฟ้าได้
นอกจากนัน้ ธนาคารยังคงมุ่งมัน่ ในการรักษาแวดล้ อมที่ได้ ด�ำเนินการไปแล้ วอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการรี ไซเคิลกระดาษโดยบริ จาคกระดาษในส�ำนักงาน
ให้ กบั บริ ษัทเอกชน เพื่อน�ำไปรี ไซเคิลเพื่อใช้ ประโยชน์ หรื อ การท�ำโครงการปลูกป่ าร่วมกับคนในท้ องถิ่น เป็ นต้ น
ธนาคารให้ ความส�ำคัญกับมาตรการควบคุมการใช้ พลังงานไฟฟ้าโดยได้ เริ่ มการติดตังระบบ
้
censor ในห้ องน� ้ำเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้ เกิดการ
ใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการด�ำเนินงานที่ยงั่ ยืนขององค์กร โดยตารางการใช้ ไฟฟ้าอาคารส�ำนักงานใหญ่ และส�ำนักงานสาขา
ปี 2558 - 2561 มีคา่ การใช้ พลังงานลดลงต่อเนื่อง ดังนี ้

ปริมาณการใช้ ไฟฟ้าในอาคาร (ช่ วงเวลาปกติ)

หน่ วย

อาคารส�ำนักงานใหญ่
อาคารส�ำนักงานสาขา

ปี
2558

2559

2560

2561

KWh

17,446,000

17,585,000

17,324,400

16,846,000

KWh

26,864,210

25,534,140

24,405,685

19,655,880

นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้ ก�ำหนดเป้าหมายในการลดการใช้ พลังงาน โดยได้ ก�ำหนดแนวทางในการด�ำเนินการเพื่อการลดใช้ พลังงานเป็ น 3 ด้ าน คือ
1. การติดตัง้ VSD เครื่ องส่งลมเย็น AHU โดยมีเป้าหมายเพื่อลดค่าไฟฟ้าประมาณ 247,004 บาท/ปี
2. เปลี่ยนหลอดไฟเป็ น LED ซึง่ มีเป้าหมายเพื่อลดค่าไฟฟ้าประมาณ 662,120 บาท/ปี
3. ควบคุม Chiller ตามสภาพอากาศ โดยตามเป้าหมายจะสามารถลดค่าไฟฟ้าประมาณ 990,815 บาท/ปี
ธนาคารมีนโยบายสนับสนุนการให้ สนิ เชื่อแก่กลุม่ ผู้ประกอบการที่มีโครงการที่ดแี ละไม่สร้ างผลกระทบในด้ านลบแก่สงิ่ แวดล้ อม โดยธนาคารได้ ก�ำหนดนโยบาย
Environmental and Social Responsibility เพื่อเป็ นแนวทางในการพิจารณาสินเชื่อและก�ำหนดวิธีการในการตรวจสอบและคัดกรองลักษณะของการประกอบ
ธุรกิจของลูกค้ าก่อนน�ำมาวิเคราะห์การให้ วงเงินสินเชื่อ โดยแบ่งการพิจารณาเป็ น 2 กลุม่ ใหญ่คือ (1) สินเชื่ออุตสาหกรรมทัว่ ไป (2) กลุม่ สินเชื่อในอุตสาหกรรม
ที่มีข้อก�ำหนดเฉพาะซึง่ แยกเป็ นอุตสาหกรรมที่ห้ามให้ สนิ เชื่อ และ 11 ประเภทอุตสาหกรรมที่อาจจะสร้ างผลกระทบในด้ านลบแก่สงิ่ แวดล้ อมซึง่ จะมีแนวทาง
ในการตรวจสอบและติดตามการประกอบธุรกิจของผู้ขอสินเชื่อที่ละเอียดมากขึ ้นเพื่อให้ มนั่ ใจว่าการด�ำเนินธุรกิจจะไม่สร้ างผลกระทบในด้ านลบแก่สงิ่ แวดล้ อม
8. นวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรม
ธนาคารส่งเสริ มให้ พนักงานได้ ใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�ำเนินงาน ส่งผลให้ เกิดการประหยัด
ค่าใช้ จา่ ยในการด�ำเนินงาน การใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาและขันตอนในการปฏิ
้
บตั งิ านเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า และเพิ่ม
ความพึงพอใจให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การ

4. การด�ำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
ธนาคารด�ำเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม ในปี 2561 ธนาคารไม่เคยถูกตรวจสอบหรืออยูร่ ะหว่างถูกตรวจสอบจากหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจ
หน้ าที่ในประเด็นการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารที่มีการฝ่ าฝื นกฎหมายในเรื่ องเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้ อมอย่างมีนยั ส�ำคัญ และไม่เคยปรากฏเป็ นข่าวต่อ
สาธารณชนที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง หรื อความน่าเชื่อถือของธนาคาร
ในปี 2561 ธนาคารยังคงตระหนักถึงความส�ำคัญในการจัดการทรัพยากรน� ้ำอย่างต่อเนื่อง โดยได้ ด�ำเนินการเลือกใช้ เสื ้อในโครงการ TMB I ING PARKRUN
ซึง่ ท�ำจากผ้ าที่มีการผลิตเพื่อประหยัดน� ้ำ ตังแต่
้ ปี 2558 จนถึงปั จจุบนั ส่งผลให้ มีปริ มาณการใช้ น� ้ำลดงต่อเนื่องดังนี ้
ปริมาณการใช้ น�ำ้ จากโครงการ

หน่ วย

TMB I ING PARKRUN

ลิตร

ปี
2558

2559

2560

2561

รวม

240,000
ลิตร

360,000
ลิตร

300,000
ลิตร

300,000
ลิตร

1,200,000
ลิตร

ในปี 2561 ธนาคารรณรงค์ให้ พนักงานให้ ความส�ำคัญกับการแยกขยะ เพื่อเป็ นการลดปริ มาณขยะและน�ำกลับมาใช้ ใหม่ เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดจิตส�ำนึกใน
การร่วมกันรักษาสิง่ แวดล้ อม
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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5. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
นอกเหนือจากการด�ำเนินงานของธนาคารตามนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับความรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็ นส่วนหนึง่ ของการปฏิบตั ิงานประจ�ำวันแล้ ว ธนาคารยัง
มุง่ ให้ ความส�ำคัญกับการสร้ างสรรค์กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้ อม โดยมีกลยุทธ์หลักในการด�ำเนินงานที่สะท้ อนแนวคิด “เปลีย่ น เพื่อให้ ชีวติ
คุณดีขึ ้น” (Make THE Difference) ผ่านโครงการไฟ-ฟ้า ที่มงุ่ จุดประกายเยาวชนและชุมชนให้ ได้ มากกว่า เพื่อเสริ มสร้ างสิ่งดีๆ คืนสูส่ งั คมไทยอย่างยัง่ ยืน
ด้ วยกลยุทธ์หลักในการด�ำเนินงานที่สะท้ อนแนวคิด Make THE Difference ผ่านโครงการหลักๆ ได้ แก่
• ศูนย์ เรี ยนรู้ ไฟ-ฟ้า โดยทีเอ็มบี: ปั จจุบนั มีทงสิ
ั ้ ้น 4 ศูนย์ ได้ แก่ ศูนย์ไฟ-ฟ้าประดิพทั ธ์ ศูนย์ไฟ-ฟ้าประชาอุทิศ ศูนย์ไฟ-ฟ้าจันทน์ และศูนย์ไฟ-ฟ้า
บางกอกน้ อย เพื่อให้ โอกาสและปลูกฝั งให้ เยาวชนในชุมชนที่มีอายุ 12 – 17 ปี ได้ ร้ ูจกั ใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ผา่ นการเรี ยนรู้ และการท�ำกิจกรรมสร้ างสรรค์
เชิงศิลปะ รวมถึงการพัฒนาทักษะชีวติ โดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ยใดๆ ด้ วยจุดมุง่ หมายให้ เยาวชนได้ น�ำสิง่ ทีเ่ รี ยนรู้ไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว และช่วยกันเปลีย่ นแปลง
สังคมรอบข้ างให้ ดีขึ ้นอย่างยัง่ ยืน
• โครงการไฟ-ฟ้า บริ ดจ์ (กิจกรรมสร้ างสรรค์เชื่อมไฟ-ฟ้าสู่โรงเรี ยน): เพื่อให้ การเข้ าถึงเยาวชนในชุมชนเป็ นไปได้ มากขึ ้น โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก
เพื่อส่งเสริ มและจุดประกายการเรี ยนรู้ ผ่านกิจกรรมสร้ างสรรค์เชิงศิลปะให้ กบั นักเรี ยนในโรงเรี ยนกว่า 80 แห่งทัว่ กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล โดยในปี 2561
มีเยาวชนเข้ าร่วมในโครงการมากกว่า 150,000 ราย
• กิจกรรมไฟ-ฟ้า อาร์ ท เฟสติวลั (เทศกาลศิลปะประจ�ำปี ): เป็ นการรวบรวมและคัดเลือกผลงานทางศิลปะ ผลิตภัณฑ์ รวมทังการแสดงของเด็
้
กๆ ไฟ-ฟ้า
ภายใต้ แนวคิด “เด็กธรรมดาคือสิ่งที่สวยงาม” เพื่อแสดงความสามารถที่เกิดจากการได้ รับการจุดประกายมาตลอดทังปี
้ ของเด็กๆ พร้ อมสร้ างแรงบันดาลใจ
จากเด็กๆ สูพ่ นักงานทีเอ็มบี ในการส่งต่อพลังแห่งการให้ ที่ยงั่ ยืนสูส่ งั คม
• กิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืน: ด้ วยความมุง่ มัน่ ของทีเอ็มบีที่จะให้ ชมุ ชนได้ มากกว่า กิจกรรมนี ้จึงเป็ นการมอบโอกาสให้ อาสาสมัครทีเอ็มบี
ทัว่ ประเทศได้ น�ำความรู้ ความสามารถของพนักงานจิตอาสา เข้ าไปจุดประกายการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชนในพืน้ ที่เป้าหมายให้ ดีขึน้ อย่างยัง่ ยืน
โดยในปี 2561 ทีผ่ า่ นมาได้ รบั ความร่วมมือจากอาสาสมัครทีเอ็มบีทวั่ ประเทศ และเป็ นปี แรกทีไ่ ด้ มกี ารผนึกพลังของอาสาสมัครจากทุกภาคส่วน ได้ แก่ ทีมเครือข่าย
การขายและที่ปรึกษาลูกค้ ารายย่อย (ASN), ทีมบริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้ าธุรกิจ (BB), ทีมบริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้ าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก (SE) และทีมจาก
ส�ำนักงานใหญ่ เข้ าร่วมเปลี่ยนชุมชนอย่างยัง่ ยืนรวม 37 โครงการทัว่ ประเทศ ตอบโจทย์ความต้ องการหลักของชุมชน 5 ด้ านได้ แก่ 1) สุขภาวะและสิง่ แวดล้ อม
ที่ดีขึ ้น 2) เศรษฐกิจพอเพียง 3) ผู้พิการ/สูงวัยมีความเป็ นอยูด่ ีขึ ้น 4) การเรี ยนรู้และการศึกษาที่ดีขึ ้น และ 5) อนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมท้ องถิ่น ซึง่ ในปี นี ้ คาดว่ามี
ชาวชุมชนได้ ผลประโยชน์ทงทางตรงและทางอ้
ั้
อมรวมกว่า 50,000 ราย
นอกจากนี ้ ยังมีโครงการเพื่อสาธารณกุศลอื่นๆ ที่ส�ำคัญ อาทิ
• TMB I ING PARKRUN 2018 เดิน-วิ่งมินิมาราธอนการกุศล รายได้ ทงหมดไม่
ั้
หกั ค่าใช้ จา่ ย มูลนิธิทีเอ็มบีมอบให้ มลู นิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของ
สมเด็จพระเจ้ าพี่นางเธอ เจ้ าฟ้ากัลยานิวฒ
ั นาฯ เพื่อมอบเป็ นค่าผ่าตัดหัวใจให้ เด็กโรคหัวใจอย่างต่อเนื่องมาตังแต่
้ ปี 2558 โดยในปี 2561 นี ้ ได้ ยกระดับ
การวิ่งเป็ นแบบพร้ อมกันทังประเทศ
้
(Virtual Park Run) มีนกั วิ่งให้ ความสนใจเข้ าร่ วมกว่าหมื่นคน และทีเอ็มบีช่วยสมทบอีก 1 ล้ านบาท โดยสรุปยอดเงิน
ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ได้ รับเงินบริ จาค รวมกับที่ทีเอ็มบีสมทบเพิ่ม รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 9,170,273.63 บาท ซึง่ สามารถช่วยเป็ นค่าผ่าตัดให้ กบั เด็กผู้ป่วย
โรคหัวใจในปี นี ้ได้ ทงสิ
ั ้ ้น 305 คน (หมายเหตุ: ค่าใช้ จา่ ยในการช่วยเหลือเด็กโรคหัวใจในปี 2561 = 30,000 บาทต่อคน)
• โครงการวินัยการเงินให้ คนพิการ สืบเนื่องจากทีเอ็มบี ในฐานะ 1 ใน 15 สมาชิกของชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย ร่วมกับองค์กรภาคีในการวางแผน
และเตรียมการพัฒนาหลักสูตรเพือ่ กลุม่ คนพิการทีไ่ ด้ รับการจ้ างงานโดยสภากาชาด โดยทีเอ็มบีได้ ให้ ความร่วมมืออย่างต่อเนือ่ งในการพัฒนาและด�ำเนินโครงการ
น�ำร่องในการให้ ความรู้เรื่ องวินยั ทางการเงินให้ คนพิการ โครงการนี ้มีวตั ถุประสงค์หลักในการจัดกิจกรรม Pilot Test เพื่อออกแบบเครื่ องมือและเนื ้อหาส�ำหรับ
ให้ ความรู้ เรื่ อ งวิ นั ย การเงิ น ที่ เ หมาะสมกั บ กลุ่ ม คนพิ ก าร โดยจะเริ่ ม ต้ นกั บ คนพิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหวที่ ป ฏิ บั ติ ง านในเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด
ผู้ดแู ลผู้พิการประจ�ำเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมทังเหล่
้ ากาชาด เป็ นกลุม่ แรก ซึง่ จัดให้ มีการอบรมในช่วงไตรมาสที่สี่ ปี 2561 ใช้ ระยะเวลา 2 วัน โดยที่ผลของ
การพัฒนาหลักสูตรนี ้เพื่อน�ำไปใช้ อบรมให้ กบั คนพิการที่จะได้ รับการจ้ างงานในปี 2562 ประมาณ 1,000 คน ภาพรวมการด�ำเนินโครงการในปี ที่ 2561
เกิดผลส�ำเร็จ ดังนี ้
		 1. พัฒนาทักษะการให้ ความรู้ทางการเงินแก่ผ้ พู ิการ และกลุม่ เป้าหมายที่จะเป็ นแกนน�ำที่จะไปถ่ายทอดต่อ รวม 30 คน
		 2. ผู้พิการได้ น�ำความรู้ ด้านวินยั การเงินส�ำหรับคนพิการ วิธีการและขันตอนการวิ
้
เคราะห์ วางแผนการเงิน และการออมเงิน อย่างมีประสิทธิ ภาพ
			 ไปปรับใช้ เพื่อให้ เห็นผลอย่างเป็ นรูปธรรมน�ำไปสูค่ วามมัน่ คงของตนเองและครอบครัวในอนาคต
		 3. พัฒนาเป็ นหลักสูตรต้ นแบบ วินยั การเงินส�ำหรับกลุม่ ผู้พกิ าร โดยคณะท�ำงานได้ มีการวางแผนต่อยอดพัฒนาหลักสูตรที่ชว่ ยให้ กลุม่ ผู้พกิ ารสามารถน�ำ
			 ความรู้และกระบวนการไปถ่ายทอดและแนะน�ำวิธีการปฏิบตั ไิ ด้ ด้วยตนเอง ซึง่ จะเป็ นการช่วยเสริมสร้ างความรู้ ความเข้ าใจให้ กบั เพือ่ นๆ และครอบครัว
			 ของคนพิการต่อไป
ไฟ-ฟ้า กิจกรรมสังคมเพือ่ ความยัง่ ยืนจากทีเอ็มบี จะยังคงมุง่ มัน่ พัฒนาสร้ างสรรค์สงิ่ ดีๆ อย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน เพือ่ จุดประกายเยาวชนและชุมชนให้ ได้ มากกว่า
ตามแนวคิด Make THE Difference ต่อไป

130

> การควบคุมภายใน
ความเห็นของคณะกรรมการต่ อการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารได้ ก�ำหนดนโยบายและทิศทางการด�ำเนินงานของธนาคาร โดยให้ ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทังในระดั
้
บบริ หารและระดับปฏิบตั ิงาน
ทีม่ ีประสิทธิผล โดยเฉพาะการจัดโครงสร้ างองค์กรทีด่ ี การแบ่งแยกหน้ าที่ และการก�ำหนดอ�ำนาจและระดับในการอนุมตั ริ ายการเพือ่ ความมัน่ ใจว่าผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้ เสียและธนาคารได้ รับการดูแลอย่างเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ท�ำหน้ าที่ก�ำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน นโยบาย กระบวนการบริ หารความเสี่ยงและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
นอกจากนี ้เพื่อให้ ความเชื่อมัน่ ต่อคณะกรรมการ หน่วยงานตรวจสอบได้ ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงานภายในธนาคารและรายการระหว่างกัน
และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการธนาคาร และรายงานผล
การตรวจสอบยังเป็ นเครื่ องมือให้ ฝ่ายบริ หารพัฒนากระบวนการและการควบคุมตามความเหมาะสม
คณะกรรมการธนาคารในการประชุมครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบร่ วมประชุมด้ วย ได้ พิจารณาและ
รับทราบผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของธนาคาร ซึง่ น�ำเสนอโดยหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หารตรวจสอบ ในการประเมินผลดังกล่าว ผู้ตรวจสอบได้
พิจารณาระบบการควบคุมภายในของธนาคารตามองค์ประกอบส�ำคัญ 5 ประการ ได้ แก่ องค์กรและสภาพแวดล้ อม การบริ หารความเสี่ยง การควบคุม
การปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริ หาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล และระบบการติดตาม
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการธนาคารรั บทราบสถานะของระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยงของธนาคาร ซึ่งโดยทั่วไปอยู่ในระดับที่เหมาะสม
ซึง่ ยังคงต้ องมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ สอดคล้ องและรองรับการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจและปั จจัยความเสีย่ งของสภาพแวดล้ อมในยุคดิจทิ ลั และได้ ตดิ ตาม
พัฒนาการในการปรับปรุงกระบวนการการควบคุมภายในโดยฝ่ ายบริหาร ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ ค�ำแนะน�ำและติดตามการด�ำเนินงานตามข้ อสังเกต
จากการตรวจสอบ และมีการรายงานความคืบหน้ า ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารเป็ นประจ�ำ

หัวหน้ างานตรวจสอบและหัวหน้ างานก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของธนาคาร
หัวหน้ างานตรวจสอบ
คณะกรรมการธนาคารได้ แต่งตัง้ นายสุนทร รักพาณิชย์ ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารตรวจสอบ
(รายละเอียดข้อมูลประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท�ำงาน และประวัติการเข้ารับการฝึ กอบรมทีเ่ กีย่ วข้องกับงานด้านตรวจสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
หัวหน้ างานก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน
คณะกรรมการธนาคารได้ แต่งตัง้ นายวรุณ กาญจนภู ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารก�ำกับการปฏิบตั งิ าน
(รายละเอี ยดข้อมูลประวัติการศึกษา ประสบการณ์ ท�ำงาน และประวัติการเข้ารับการฝึ กอบรมที ่เกี ่ยวข้องกับงานก� ำกับดูแลการปฏิ บตั ิ งาน ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 1)

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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> รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการ จ�ำนวน 3 ท่าน ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระ ไม่ได้ เป็ นเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
และพนักงานธนาคาร ได้ ปฏิบตั ิภาระกิจตามขอบเขตอ� ำนาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งเป็ นไปตามข้ อก� ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยสรุปสาระส�ำคัญ ดังนี ้
1. สอบทานให้ ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้
เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ ธนาคาร
4. สอบทานให้ ธนาคารปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อก� ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
ของธนาคาร รวมทังพิ
้ จารณารายงานก�ำกับดูแลของหน่วยงานก�ำกับดูแลการปฏิบตั ิงาน (Compliance function) โดยได้ ให้ ข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะ
แก่ฝ่ายจัดการก�ำชับให้ พนักงานปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
5. พิจารณาคัดเลือก และเสนอให้ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี รวมทังเสนอการเลิ
้
กจ้ างผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปี
รวมทัง้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบการว่าจ้ างหรื อการท�ำข้ อตกลงกับผู้สอบบัญชีในภาระกิจอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี
6. ก�ำกับดูแลการปฏิบตั ิงานด้ านการตรวจสอบภายในของธนาคารอย่างใกล้ ชิด ตังแต่
้ การอนุมตั ิแผนงานการตรวจสอบและประเมินผลการด�ำเนินงาน
ด้านการตรวจสอบภายในของธนาคาร ดูแลให้ สายงานตรวจสอบสามารถปฎิบตั หิ น้ าทีไ่ ด้อย่างอิสระ และมีทรัพยากรทีเ่ หมาะสมและเพียงพอเพือ่ การปฏิบตั หิ น้ าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นไปตามข้ อก�ำหนดของทางการ
7. ทบทวนและติดตามข้ อสังเกตของทางการ ผู้ตรวจสอบภายนอกและภายใน เพื่อให้ แน่ใจว่ามีมาตรการแก้ ไขอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทังสิ
้ ้น 12 ครัง้ ในระหว่างปี 2561 การเข้ าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้ รายงานไว้ ในหัวข้ อโครงสร้ างการถือหุ้น
และการจัดการในรายงานประจ�ำปี โดยรวม คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินงานและความร่วมมือด้ วยดีจากฝ่ ายจัดการของธนาคาร
ทังได้
้ เชิญผู้เกี่ยวข้ องเข้ าชี ้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบถามและรับฟั งค�ำชี ้แจงจากผู้บริ หารและผู้สอบบัญชีในเรื่ อง
ความถูกต้ องครบถ้ วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิ ดเผยข้ อมูล ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบบัญชีว่ารายงาน
การเงินดังกล่าว มีความถูกต้ องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ และเชื่อถือได้ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้ ผา่ น
การตรวจสอบว่ามีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็ นรายการธุรกิจปกติหรื อสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป นอกจากนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานและความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้สอบบัญชีภายนอกในปี ที่ผ่านมา พร้ อมทังได้
้ พิจารณา
ถึงการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ตรวจสอบบัญชีเห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ของทางการ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบในการเสนอ
รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี เป็ นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจ�ำปี 2562 ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีและอนุมตั ิคา่ สอบบัญชีตอ่ ไป
ระบบการควบคุมภายในและการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของทางการของธนาคารโดยทัว่ ไปอยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งยังคงต้ องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ สอดคล้ องและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและปั จจัยความเสี่ยงของสภาพแวดล้ อมในยุคดิจิทลั ธนาคารยังคงให้ ความส�ำคัญกับการปฏิบตั ิ
และการบังคับใช้ อย่างต่อเนื่อง ให้ การฝึ กอบรมที่จ�ำเป็ นแก่พนักงาน รวมทัง้ กระบวนการติดตามตรวจสอบ การระบุสาเหตุของปั ญหา มาตรการแก้ ไข
และมาตรการทางวินยั ต่อผู้ที่รับผิดชอบเพื่อให้ การปฏิบตั ิบงั เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ เน้ นย� ้ำให้ ฝ่ายบริ หารแก้ ไข
การด�ำเนินงานตามข้ อสังเกตจากการตรวจสอบอย่างจริ งจัง และรายงานความคืบหน้ า ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจ�ำ

นายสิงหะ นิกรพันธุ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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> รายงานคณะกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่ าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการธนาคาร
้
ประกอบด้ วยกรรมการ
จ�ำนวน 4 ท่าน โดยเป็ นกรรมการอิสระจ�ำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารจ�ำนวน 2 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็ นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ ปฏิบตั หิ น้ าทีภ่ ายใต้ ขอบเขตอ�ำนาจหน้ าทีต่ ามทีไ่ ด้ รบั มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร โดยมีการประชุมรวมทังสิ
้ ้น 14 ครัง้
โดยกรรมการแต่ละท่านเข้ าร่วมประชุมและได้ ปฏิบตั หิ น้ าทีใ่ นเรื่องส�ำคัญต่างๆ ดังต่อไปนี ้

ด้ านสรรหา

1. คัดเลือกและเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ เข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการธนาคารแทนกรรมการทีล่ าออกก่อนครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการ
ทีไ่ ม่ประสงค์จะต่อวาระ และกรรมการทีต่ ้ องออกจากต�ำแหน่งตามวาระ ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคาร หรือผู้ถอื หุ้นพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตังแล้
้ วแต่กรณี
โดยพิจารณาจากบุคคลในสาขาวิชาชีพต่างๆ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับของธนาคาร และประกาศของหน่วยงานทางการทีเ่ กีย่ วข้ อง
และความหลากหลายทังในด้
้ านความรู้ ความสามารถ ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์ในงานด้ านต่างๆ (Skill Matrix) ทีส่ อดคล้ องกับกลยุทธ์และแนวทาง
การด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทังสามารถอุ
้
ทศิ เวลาในการปฏิบตั หิ น้ าทีก่ ารเป็ นกรรมการอย่างเต็มทีเ่ พือ่ ประโยชน์สงู สุดของธนาคาร
2. พิจารณาให้ ความเห็นชอบการแต่งตังกรรมการในคณะกรรมการชุ
้
ดย่อย ได้ แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการสินเชือ่ เพือ่ ให้ คณะกรรมการชุดย่อยมีกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละมีจำ� นวน
ทีเ่ หมาะสมต่อการปฏิบตั หิ น้ าทีไ่ ด้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็ นไปตามทีก่ ำ� หนดไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะและสอดคล้ องกับทิศทาง
การด�ำเนินธุรกิจ และน�ำเสนอให้ คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ
3. พิจารณากลัน่ กรองและคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ เข้ ารับการแต่งตังเป็
้ นผู้บริหารระดับสูง และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพือ่ พิจารณา
อนุมตั แิ ต่งตัง้ โดยพิจารณาจากบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทเี่ หมาะสมในงานต่างๆ เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้ การด�ำเนินธุรกิจ
ของธนาคารบรรลุตามเป้าหมายทีก่ �ำหนด
4. พิจารณากรอบและแนวทางเกี่ยวกับความเหมาะสมของการสรรหา รวมถึงหลักการก�ำหนดค่าตอบแทนพนักงานโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ เพราะความแตกต่าง
เรื่ องเพศ สถานะของบุคคล และฐานะทางเศรษฐกิจหรื อสังคม
5. เสนอให้ คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแผนการสืบทอดต�ำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริ หารที่เหมาะสมส�ำหรับต�ำแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านต่างๆ และผู้บริ หารระดับสูง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าธนาคารมีการวางแผน คัดเลือก และเตรี ยมความพร้ อมของบุคลากรเพื่อทดแทน
ในต�ำแหน่งงานหลักที่มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร

ด้ านก�ำหนดค่ าตอบแทน

6. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของธนาคารและกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาก่อนน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิ
โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมตามหลักการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และมีความสอดคล้ องกับภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้ รับมอบหมาย (Accountability and Responsibility)
7. พิจารณาเงินโบนัสคณะกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาก่อนน� ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยค�ำนึงถึง
ความสอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ ความรับผิดชอบทีไ่ ด้ รับมอบหมาย ผลประกอบการของธนาคาร รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
8. จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร โดยเปรี ยบเทียบกับเป้าหมายการปฏิบตั ิงานที่ตงไว้
ั ้ ทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
รวมทังพิ
้ จารณาค่าตอบแทน และผลประโยชน์ที่เหมาะสมส�ำหรับผู้บริ หารและน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยค�ำนึงถึง
ความเหมาะสมกับภาระหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้ รบั มอบหมาย ผลการปฏิบตั งิ านของผู้บริหารดังกล่าว ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และอยูใ่ นระดับ
เทียบเคียงได้ กบั อุตสาหกรรมเดียวกัน
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ด้ านบรรษัทภิบาล

9. พิจารณาความเหมาะสมของนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ โครงสร้ างคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย กฎบัตรของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการทบทวนวิธีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการโดยเริ่มใช้ วธิ ีการประเมินแบบไขว้ และการจัดให้ มกี ารก�ำหนด
Skill Matrix ในการประกอบการพิจารณาคุณสมบัติบคุ คลที่จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของธนาคารเพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลที่ดี
และหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลทีท่ างการปรับปรุงให้ สอดคล้องกับบริบทของธนาคารเพือ่ เสนอประเด็นหารือต่อคณะกรรมการธนาคาร
10. ก�ำกับดูแลให้ ธนาคารด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดรี วมถึงการดูแลให้ มีการก�ำหนดตัวชี ้วัดที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับการพัฒนาองค์กร
เพือ่ ความยัง่ ยืน มีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างครบถ้ วน และมีการสือ่ สาร
ในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้ องเช่น การไม่ทจุ ริตคอร์รปั ชัน่ การปฎิบตั ติ ามจรรยาบรรณ ไปยังพนักงานเพือ่ สร้ างความเชือ่ มัน่ แก่ผ้ มู สี ว่ นได้ ทกุ ฝ่ าย
11. จัด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านประจ� ำ ปี ของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุด ย่อ ย การประเมิ น ไขว้ แ ละประเมิ น ตนเองส� ำ หรั บ
กรรมการธนาคารรายบุคคล และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อรั บทราบผลการประเมิน รวมทัง้ เสนอความเห็นต่างๆ เพื่อน�ำไปปรั บปรุ ง
ให้ การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละชุดให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
12. ได้ ทบทวนอย่างสม�่ำเสมอให้ มนั่ ใจว่าธนาคารได้ ด�ำเนินการสอดคล้ องกับกฏเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้ องและแนวปฏิบตั ิที่ดีเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและ
การด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ ปฏิบตั หิ น้ าทีต่ ามทีไ่ ด้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารอย่างเต็มความสามารถด้ วยความระมัดระวัง รอบคอบ และโปร่งใส
เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของธนาคารและผู้มสี ว่ นได้ สว่ นเสียทุกฝ่ ายอย่างเหมาะสม

นายศิริพงษ์ สมบัตศิ ริ ิ
ประธานคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
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> รายงานความรั บผิดชอบ
ของคณะกรรมการธนาคารต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคาร เป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะของธนาคาร และงบการเงินรวมของธนาคารและบริ ษัทย่อย รวมทังข้
้ อมูลสารสนเทศทางการเงิน
ที่ปรากฎในรายงานประจ�ำปี โดยงบการเงินดังกล่าวส�ำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ จดั ท�ำขึ ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยใช้ นโยบาย
การบัญชีทเี่ หมาะสมตามหลักความระมัดระวังและถือปฏิบตั อิ ย่างสม�่ำเสมอ และใช้ ดลุ ยพินจิ และประมาณการตามความจ�ำเป็ นอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล
รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลส�ำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทัว่ ไป ทังนี
้ ้ งบการเงินดังกล่าว
ได้ ผา่ นการตรวจสอบและให้ ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็ นอิสระ
คณะกรรมการธนาคารได้ จดั ให้ มีและด�ำรงไว้ ซงึ่ ระบบบริ หารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการก�ำกับดูแลที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิผล เพื่อให้ มนั่ ใจว่าข้ อมูลทางการเงินมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ ซึ่งทรัพย์สินของธนาคาร และป้องกันความเสี่ยง
จากการด�ำเนินงานที่มีสาระส�ำคัญ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการธนาคารได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบซึ
้
ง่ เป็ นกรรมการอิสระทังสิ
้ ้น เป็ นผู้ดแู ลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในและการเปิ ดเผยข้ อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างครบถ้ วน เพียงพอและเหมาะสม โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวปรากฎไว้ ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ แสดงไว้ ในรายงานประจ�ำปี นี ้แล้ ว
คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของธนาคารมี ความเพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนสามารถสร้ างความเชื่อมัน่
อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ ของงบการเงินเฉพาะของธนาคารและงบการเงินรวมของธนาคารและบริ ษัทย่อย ส�ำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ว่ามีความน่าเชื่อถือได้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ถูกต้ องตามกฎหมาย และกฏระเบียบที่เกี่ยวข้ อง

						
						

นายปิ ติ ตัณฑเกษม
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
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นายประสงค์ พูนธเนศ
ประธานกรรมการ
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> ค�ำอธิบายและวิเคราะห์
ของฝ่ ายจัดการ
บทสรุ ปผู้บริหาร

ในปี 2561 ธนาคารเสริมความแข็งแกร่ งด้านเงินฝากด้วยแนวคิด “Get MORE with TMB” และสามารถขยายฐานเงินฝากได้ร้อยละ 6.2 ขณะที่เป้าหมาย
หลักด้ านสินเชื่อคือการเน้ นคุณภาพของพอร์ ตในภาวะที่เศรษฐกิจไทยฟื ้ นตัวในลักษณะกระจุกตัว ธนาคารจึงปล่ อยสินเชื่ออย่ างระมัดระวัง โดย
สินเชื่อเติบโตได้ ท่ รี ้ อยละ 6.6 ทัง้ นี ้ รายได้ จากการด�ำเนินงานเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 28.3 ส่ วนค่ าใช้ จ่ายที่มใิ ช่ ดอกเบีย้ ลดลงร้ อยละ 1.8 ส่ งผลให้ ก�ำไร
จากการด�ำเนินงานก่ อนหักส�ำรองฯ หรื อ PPOP รอบ 12 เดือนอยู่ท่ จี �ำนวน 30,540 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 54.7 จากปี ก่ อนหน้ า และจาก PPOP
ที่สงู ขึน้ ทีเอ็มบีจงึ ด�ำเนินการตัง้ ส�ำรองฯ เพิ่มขึน้ เพื่อความรอบคอบและเตรียมพร้ อมรับ IFRS 9 ส่ งผลให้ Coverage ratio เพิ่มขึน้ มาอยู่ท่รี ้ อยละ 152
และก�ำไรสุทธิเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 33.6 จากปี ก่ อน มาอยู่ท่ ี 11,601 ล้ านบาท
เงินฝากเติบโตร้ อยละ 6.2 จากผลิตภัณฑ์ เงินฝากหลักของกลุ่มลูกค้ ารายย่ อย: เงินฝากสามารถขยายตัวได้ทรี่ ้ อยละ 6.2 จากปี ทผี่ า่ นมา มาอยูท่ ี่ 6.50 แสน
ล้านบาท ปัจจัยหนุนหลักมาจากผลิตภัณฑ์เงินฝากเพือ่ ออม โดยเงินฝาก No-Fixed เติบโตร้ อยละ 14.3 และเงินฝาก ME SAVE ซึง่ เป็ นบัญชีเงินฝากบนดิจิทลั แพลตฟอร์ ม
ขยายตัวได้ ทรี่ ้ อยละ 11.5 ส�ำหรับเงินฝากเพือ่ การท�ำธุรกรรมขยายตัวปานกลางทีร่ ้ อยละ 2.1 หนุนโดยเงินฝาก One Bank ส�ำหรับลูกค้ าธุรกิจ เพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 14.5 และ
เงินฝาก ALL Free ส�ำหรับลูกค้ ารายย่อยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.9 ซึง่ สะท้ อนแนวคิด “Get MORE with TMB”
สินเชื่อรวมขยายตัวร้ อยละ 6.6 จากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย: เพือ่ เน้ นคุณภาพของพอร์ ตสินเชื่อ ทีเอ็มบีดำ� เนินการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวัง ควบคูไ่ ปกับ
การโตสินเชื่อเอสเอ็มอีขนาดเล็กอย่างค่อยเป็ นค่อยไป เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีการฟื น้ ในลักษณะกระจุกตัว ขณะทีย่ งั คงเผชิญความผันผวนจากปั จจัยภายนอก
ท�ำให้ สนิ เชื่อเติบโตได้ ร้อยละ 6.6 จาก ณ สิ ้นปี 2560 มาอยูท่ ี่ 6.86 แสนล้ านบาท ปั จจัยหลักมาจากกลุม่ ลูกค้ ารายย่อย (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 17.8) โดยเฉพาะจาก
สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 19.7) ตามมาด้ วยสินเชื่อลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่ ซึง่ ขยายตัวร้ อยละ 5.1 ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจ Trade Finance (เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 17.7) ทังนี
้ ้สินเชื่อเอสเอ็มอีขนาดเล็กยังคงมีแนวโน้ มการฟื น้ ตัวที่ดี โดยมีอตั ราการขยายตัวร้ อยละ 1.7 จากปี ที่ผา่ นมา
การเติบโตของ PPOP เป็ นผลจากรายได้ ท่ มี ใิ ช่ ดอกเบีย้ และการบริหารค่ าใช้ จ่ายในการด�ำเนินงานที่ด:ี รายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิลดลงเล็กน้ อยร้ อยละ 1.0
มาอยูท่ ี่ 24,497 ล้านบาท เนือ่ งจาก NIM ลดลง 19 bps มาอยูท่ รี่ ้ อยละ 2.94 มีสาเหตุหลักมาจากการชะลอตัวของสินเชือ่ เอสเอ็มอีขนาดเล็กซึง่ เป็ นกลุม่ ทีใ่ ห้ ผลตอบแทน
สูง ขณะเดียวกันรายได้ ทมี่ ใิ ช่ดอกเบี ้ยเพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 85.3 มาอยูท่ ี่ 23,545 ล้านบาท ปั จจัยหลักมาจากการบันทึกก�ำไรจ�ำนวน 1.18 หมืน่ ล้านบาท จากดีลการขายหุ้น
บลจ. ทหารไทยให้แก่อสี ท์สปริงในเดือนกรกฎาคม 2561 โดยรวมธนาคารมีรายได้จากการด�ำเนินงานอยูท่ ี่ 48,042 ล้านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 28.3 จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี ก่อนหน้ า อย่างไรก็ดีคา่ ใช้ จา่ ยในการด�ำเนินงานมีการบริ หารจัดการที่ดีและลดลงร้ อยละ 1.8 มาอยูท่ ี่ 17,475 ล้ านบาท ขณะที่ PPOP เพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 54.7
มาอยูท่ ี่ 30,540 ล้ านบาท
การตัง้ ส�ำรองฯ เพิ่มขึน้ เพื่อเตรี ยมรั บ IFRS 9 และการบริหารจัดการสินเชื่อด้ อยคุณภาพอย่ างรอบคอบ: การบริหารความเสีย่ งอย่างรอบคอบและดูแล
คุณภาพสินทรัพย์เป็ นหนึง่ ในเป้าหมายหลักของธนาคาร ในปี 2561 ทีเอ็มบีดำ� เนินการ write off สินเชือ่ ด้อยคุณภาพเพือ่ ลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึ ้นในอนาคต จาก PPOP
ทีส่ งู ขึ ้น ธนาคารจึงด�ำเนินการตังส�
้ ำรองฯ เพิม่ ขึ ้นจากระดับปกติเพือ่ เตรียมความพร้ อมรองรับ IFRS 9 และปรับลดชันสิ
้ นเชือ่ อย่างรอบคอบ โดยรวมในปี 2561 ทีเอ็มบี
ตังส�
้ ำรองฯ เป็ นจ�ำนวน 16,100 ล้านบาท เทียบกับ 8,915 ล้านบาทในปี 2560 ขณะทีอ่ ตั ราส่วนสินเชือ่ ด้ อยคุณภาพ (NPL ratio) อยูท่ รี่ ้ อยละ 2.76 ส่งผลให้ อตั ราส่วน
ส�ำรองฯ ต่อสินเชือ่ ด้ อยคุณภาพเพิม่ ขึ ้นมาอยูท่ รี่ ้ อยละ 152 จากร้ อยละ 143 ณ เดือนธันวาคม ปี 2560 ซึง่ สะท้ อนถึงความสามารถในการรองรับความเสีย่ ง
หลังหักส�ำรองฯ ทีเอ็มบีมีก�ำไรสุทธิ 11,601 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 33.6 จากปี ก่อน ซึง่ คิดเป็ นอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น หรื อ ROE ที่ร้อยละ 12.4
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บทวิเคราะห์ ผลประกอบการ

ผลการด�ำเนินงานหลักในปี 2561 มีรายละเอียดโครงสร้ างรายได้ และค�ำอธิบายผลการด�ำเนินงานอื่นๆ ดังนี ้
ตาราง 1: รายการส�ำคัญในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(หน่ วย: ล้ านบาท)
รายได้ ดอกเบี ้ย
ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ้ย
รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การ
ค่าใช้ จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้ จากการด�ำเนินงานอื่นๆ
รายได้ ท่ มี ใิ ช่ ดอกเบีย้
รวมรายได้ จากการด�ำเนินงาน
ค่ าใช้ จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นๆ
หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่ อนภาษีเงินได้
ภาษี เงินได้
ก�ำไรส�ำหรั บปี
ก�ำไรส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้ เสียที่ไม่ มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่ อย
ก�ำไรส่ วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นธนาคาร
รวมก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นส�ำหรับงวด - สุทธิจากภาษี เงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรั บปี
ก�ำไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน (บาทต่ อหุ้น)

ปี 2561

ปี 2560

35,128
10,632
24,497
12,764
3,426
9,338
14,208
23,545
48,042
17,475
16,100
14,467
2,866
11,601
           -    
11,601
-48
11,554
0.2646

34,713
9,979
24,734
13,533
2,947
10,586
2,119
12,705
37,439
17,792
8,915
10,732
2,004
8,728
41
8,687
164
8,892
0.1982

% เปลี่ยนแปลง
1.2%
6.5%
-1.0%
-5.7%
16.2%
-11.8%
570.5%
85.3%
28.3%
-1.8%
80.6%
34.8%
43.0%
32.9%
-100.0%
33.6%
-129.2%
29.9%
33.5%

หมายเหตุ: งบการเงินรวม

โครงสร้ างรายได้
ปี 2561 ทีเอ็มบีมีรายได้ จากการด�ำเนินงานรวมทังสิ
้ ้น 48,042 ล้ านบาท
เพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 28.3 จากปี กอ่ น โดยมีโครงสร้ างรายได้ ดังนี ้
รายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิมีสดั ส่วนที่ใหญ่ที่สดุ ในโครงสร้ างรายได้ ของธนาคาร
อย่างไรก็ดี สัดส่วนรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิต่อรายได้ จากการด�ำเนินงานรวม
ในปี 2561 ลดลงจากปี กอ่ น มาอยูท่ รี่ ้ อยละ 51 เนื่องจากในปี 2561 ธนาคาร
มีการรับรู้ก�ำไรจากการลงทุน (Gain on Investment) จากการขาย บลจ.
ทหารไทยออกไปร้ อยละ 65 จึงท�ำให้ สดั ส่วนรายได้ จากการด�ำเนินงานอืน่ ๆ
เพิม่ ขึ ้นมาอยูท่ รี่ ้ อยละ 30 ขณะทีส่ ดั ส่วนรายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 19 และท�ำให้ โดยรวม รายได้ ทมี่ ใิ ช่ดอกเบี ้ย มีสดั ส่วนร้ อยละ
49 ของรายได้ จากการด�ำเนินงานรวมทังหมด
้
ทัง้ นี ้ หากตัด การรั บ รู้ ก� ำ ไรจากการขายดัง กล่า ว โครงสร้ างรายได้ จ ะ
ประกอบด้ วย รายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ ร้อยละ 68 รายได้ ค่าธรรมเนียมและ
บริ การสุทธิร้อยละ 26 และรายได้ จากการด�ำเนินงานอื่นร้ อยละ 6
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

   ตาราง
โครงสร้
างรายได้
ตาราง 2:2:โครงสร้
างรายได้
รายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ
รายได้ จากการด�ำเนินงานอื่น
35,223

รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การสุทธิ (หน่วย: ล้ านบาท)
48,042
37,439
5.6%

29.6%

7.0%
22.7%

28.3%

19.4%

70.3%

66.1%

51.0%

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

หมายเหตุ: งบการเงินรวม
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รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิและส่ วนต่ างรายได้ ดอกเบีย้

ทีเอ็มบีมรี ายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ ณ สิ ้นปี 2561 ทังสิ
้ ้น 24,497 ล้านบาท ลดลงเล็กน้ อยร้ อยละ 1.0 เมือ่ เทียบกับปี กอ่ นหน้ า จากการเปลีย่ นแปลงของรายได้ ดอกเบี ้ยและ
ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ้ย ดังนี ้
รายได้ ดอกเบีย้ : รายได้ ดอกเบี ้ยมีจ�ำนวน 35,128 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.2 จากปี 2560 การเพิ่มขึ ้นเป็ นผลจากการเติบโตของสินเชื่อในระดับปานกลาง
ซึง่ ช่วยลดแรงกดดันจากการลดลงของอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่กอ่ ให้ เกิดรายได้ ตามการชะลอตัวของสินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอีและการขยายตัวของพอร์ ต
สินเชื่อทีอ่ ยูอ่ าศัยและลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่
ค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย้ : ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ้ยมีจำ� นวนทังสิ
้ ้น 10,632 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 6.5 จากปี กอ่ นหน้ า สาเหตุหลักมาจากต้ นทุนทางการเงินทีส่ งู ขึ ้นจาก
การขยายตัวของเงินฝากเพือ่ ออม และการมอบสิทธิประโยชน์ Primary Banking Benefit ให้ กบั ลูกค้ า
ส่ วนต่างรายได้ดอกเบีย:้ การขยายตัวของพอร์ตสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยและสินเชือ่ ธุรกิจเอสเอ็มอีซงึ่ เป็ นสินเชือ่ ทีใ่ ห้ ผลตอบแทนสูงเติบโตอย่างค่อยเป็ นค่อยไปในภาวะที่
เศรษฐกิจชะลอตัว เป็ นปั จจัยหลักทีส่ ง่ ผลให้ สว่ นต่างรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิลดลงมาอยูท่ รี่ ้ อยละ 2.94 จากร้ อยละ 3.13 ในปี 2560
ตาราง 3: รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ

   ตาราง 4: ส่ วนต่ างรายได้ ดอกเบีย้

รายได้ ดอกเบี ้ย
ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ้ย
รายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ
35,631

24,761

(หน่วย: ล้ านบาท)
3.17%
34,713

10,870
ปี 2559
หมายเหตุ: งบการเงินรวม

24,734

9,979
ปี 2560

   ตาราง 5:  รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ
(หน่ วย: ล้ านบาท)
รายได้ ดอกเบีย้

35,128

3.13%

2.94%

24,497

10,632
ปี 2561

ปี 2559
หมายเหตุ: งบการเงินรวม

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2561
35,128

ปี 2560
34,713

1,761

1,824

-3.4%

56

61

-8.2%

1,220

1,214

0.5%

32,082

31,580

1.6%

10

35

-71.6%

ค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย้

10,632

9,979

6.5%

เงินรับฝาก

5,627

4,990

12.8%

686

744

-7.8%

เงินน�ำส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

2,965

2,842

4.3%

ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม

1,278

1,378

-7.3%

ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม

15

20

-23.4%

อื่นๆ

61

6

887.0%

24,497

24,734

-1.0%

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้ า
เงินลงทุนในตราสารหนี ้
เงินให้ สนิ เชื่อ
อื่นๆ

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ
หมายเหตุ: งบการเงินรวม
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% เปลี่ยนแปลง
1.2%

รายได้ ท่ มี ใิ ช่ ดอกเบีย้ และค่ าใช้ จ่ายที่มใิ ช่ ดอกเบีย้

รายได้ ท่ มี ใิ ช่ ดอกเบีย้ : ประกอบด้ วยรายได้ จากค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิ และรายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ยอื่นๆ โดยในปี 2561 ทีเอ็มบีมีรายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ย
23,545 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 85.3 โดยมีรายการส�ำคัญดังนี ้
• รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิมจี ำ� นวน 9,338 ล้านบาท ลดลงร้ อยละ 11.8 YoY ส่วนใหญ่มาจากการชะลอตัวของรายได้คา่ ธรรมเนียมของลูกค้ารายย่อยจาก
การขายกองทุนรวมและแบงก์แอสชัวรันส์ ทังนี
้ ้รายได้ คา่ ธรรมเนียมลูกค้ าธุรกิจมีแนวโน้ มฟื น้ ตัวทีด่ เี ทียบกับช่วงเวลาของปี กอ่ น
• รายได้ จากธุรกรรมเพือ่ ค้ าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศอยูท่ ี่ 1,529 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 33.3 YoY ปั จจัยหลักมาจากการเพิม่ ขึ ้นของรายได้ จากธุรกรรม
เพือ่ ค้ าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจ Trade Finance
• ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสียมีจำ� นวน 64 ล้ านบาท เนือ่ งจากธนาคารถือหุ้น บลจ.ทหารไทยร้ อยละ 35 ซึง่ เป็ นบริษทั ร่วมตังแต่
้ ปลายไตรมาส
3 ปี 2561
• ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุนอยูท่ ี่ 11,963 ล้ านบาท ซึง่ เพิม่ ขึ ้นจากการก�ำไรจากดีล บลจ.ทหารไทยจ�ำนวน 1.18 หมืน่ ล้ านบาท ในไตรมาส 3/2561
ค่ าใช้ จ่ายที่มใิ ช่ ดอกเบีย้ : ส�ำหรับปี 2561 ค่าใช้ จา่ ยทีม่ ใิ ช่ดอกเบี ้ยมีจ�ำนวน 17,475 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 1.8 จากปี 2560 สาเหตุหลักมาจากค่าใช้ จา่ ยพนักงาน
ลดลง โดยมีรายการส�ำคัญ ดังนี ้
• ค่าใช้ จา่ ยพนักงานลดลงร้ อยละ 3.7 YoY มาอยูท่ ี่ 8,198 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากค่าใช้ จา่ ย incentive ลดลง ขณะทีค่ า่ ตอบแทนพนักงานทีส่ งู ขึ ้น
• ค่าใช้ จา่ ยด้ านอาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณ์เพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 1.4 YoY มาอยูท่ ี่ 3,431 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าเช่าและค่าใช้ จา่ ยซ่อมบ�ำรุง
• ค่าใช้ จา่ ยอืน่ ๆ เพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 1.2 YoY มาอยูท่ ี่ 4,537 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจากค่าใช้ จา่ ย Computer Software ทีเ่ พิม่ ขึ ้น
อัตราส่ วนต้ นทุนต่ อรายได้ : อัตราส่วนต้ นทุนต่อรายได้ อยูท่ รี่ ้ อยละ 36 อย่างไรก็ดี หากไม่รวมผลของการบันทึกก�ำไรจากดีล TMBAM อัตราส่วนต้ นทุนต่อรายได้
เพิม่ ขึ ้นเล็กน้ อยมาอยูท่ รี่ ้ อยละ 48 จากร้ อยละ 47 จากช่วงเดียวกันปี กอ่ น ธนาคารยังคงตังเป
้ ้ าหมายทีจ่ ะปรับปรุงประสิทธิภาพการด�ำเนินงานและการเพิ่มรายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ อตั ราส่วนต้ นทุนต่อรายได้ ลดลงอย่างต่อเนื่อง
   ตาราง 6:  รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

   ตาราง 7:  อัตราส่ วนต้ นทุนต่ อรายได้

รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การ ค่าใช้ จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริ การ (หน่วย: ล้ านบาท)
รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การสุทธิ
10,586
13,533
12,764 9,338
7,997
10,168
2,171
ปี 2559
หมายเหตุ: งบการเงินรวม

47.3%
36.4%

3,426

2,947
ปี 2560

46.9%

ปี 2561

ปี 2559
หมายเหตุ: งบการเงินรวม

   ตาราง 8: รายได้ ท่ มี ใิ ช่ ดอกเบีย้
(หน่ วย: ล้ านบาท)
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัล และค� ้ำประกัน
อื่นๆ
ค่ าใช้ จ่ายค่ าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ-สุทธิ
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้ าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากหนี ้สินทางการเงินที่ก�ำหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2561
12,764
484
12,280
3,426
9,338
1,529
-11

ปี 2560
13,533
568
12,965
2,947
10,586
1,147
-24

% เปลี่ยนแปลง
-5.7%
-14.8%
-5.3%
16.2%
-11.8%
33.3%
-54.9%

11,963

64

18,500.5%

ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย

64

-

N/A

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย์
รายได้ เงินปั นผลรับ
รายได้ จากการด�ำเนินงานอื่นๆ

70
19

209
32

-66.7%
-42.3%

574
23,545

691
12,705

-16.9%
85.3%

รายได้ ท่ มี ใิ ช่ ดอกเบีย้
หมายเหตุ: งบการเงินรวม
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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   ตาราง 9: ค่ าใช้ จ่ายที่มใิ ช่ ดอกเบีย้ (ค่ าใช้ จ่ายในการด�ำเนินงานอื่น)
(หน่ วย: ล้ านบาท)
ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษี อากร

ปี 2561
8,198
44
3,431

ปี 2560
8,511
45
3,384

% เปลี่ยนแปลง
-3.7%
-1.5%
1.4%

1,264

1,250

1.1%

ขาดทุนจากการลดค่าทรัพย์สนิ รอการขาย (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการลดค่าทรัพย์สนิ อื่น
ส�ำรองประมาณการหนี ้สินอื่น (โอนกลับ)
อื่นๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายในการด�ำเนินงานอื่นๆ

26
98
-124
4,537
17,475

114
172
-166
4,482
17,792

-76.8%
-43.1%
-25.3%
1.2%
-1.8%

หมายเหตุ: งบการเงินรวม

ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่ อนหักส�ำรองฯ (PPOP)
จากผลของรายได้ และค่าใช้ จ่ายในการด�ำเนินงานข้ างต้ น ก�ำไรจากการด�ำเนินงานหลักก่อนหักส�ำรองฯ จึงอยู่ที่ 30,540 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 54.7
จากปี ก่อนหน้ า
หนีส้ ูญ หนีส้ งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ธนาคารฯ ตังส�
้ ำรองหนี ้สูญหนี ้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้ อยค่าเป็ นจ�ำนวน 16,100 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจ�ำนวน 7,186 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 80.6 เมื่อเทียบ
กับปี ก่อนหน้ า สาเหตุหลักมาจาก ในไตรมาส 3/2561 ธนาคารได้ ตงส�
ั ้ ำรองฯ เพิ่มเติมจากระดับปกติเพื่อด�ำเนินการปรับลดชันสิ
้ นเชื่ออย่างรอบคอบและเตรี ยม
ความพร้ อมในการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานบัญชี IFRS 9 ที่จะใช้ ในปี 2563 ส่งผลให้ อตั ราส่วนส�ำรองฯ ต่อสินเชื่อด้ อยคุณภาพอยูท่ ี่ร้อยละ 152 ณ สิ ้นเดือนธันวาคม
2561 เทียบกับร้ อยละ 143 ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2560
ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร
หลังตังส�
้ ำรองฯ และหักภาษี ก�ำไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นธนาคารมีจ�ำนวนทังสิ
้ ้น 11,601 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 33.6 จากปี ก่อนหน้ า และคิดเป็ นอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ 12.4
   ตาราง 10: กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนหักสำ�รองฯ

   ตาราง 11: กำ�ไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น
(หน่วย: ล้ านบาท)

30,540

18,667

19,736

ปี 2559

ปี 2560

หมายเหตุ: งบการเงินรวม
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ก�ำไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของของผู้ถือหุ้นธนาคาร
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น
10.2%

10.0%

(หน่วย: ล้ านบาท)
12.4%
11,601

ปี 2561

8,226

8,687

ปี 2559

ปี 2560

หมายเหตุ: งบการเงินรวม

ปี 2561

บทวิเคราะห์ สถานะทางการเงิน

ทีเอ็มบีตงเป
ั ้ ้ าที่จะด�ำรงสถานะทางการเงินให้ มีความแข็งแกร่ง เพื่อเป็ นรากฐานส�ำคัญในการเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและยัง่ ยืนในระยะยาว โดยธนาคารมุง่ เน้ น
การขยายธุรกิจโดยการกระจายฐานลูกค้ า เพื่อลดความเสี่ยงการกระจุกตัวของทังเงิ
้ นฝากและสินเชื่อ ขณะเดียวกันก็ด�ำเนินการดูแลคุณภาพสินทรัพย์
อย่างใกล้ ชิด และด้ วยภาวะเศรษฐกิจที่ฟืน้ ตัวอย่างช้ าๆ ธนาคารจึงเร่งแก้ ปัญหาสินเชื่อโดยวิธี Write off เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต และเพื่อคง
ความมั่นคงของสถานะทางการเงิน ในส่วนของสภาพคล่องก็ยังได้ รับการบริ หารจัดการที่ดี ทัง้ ยังคงความแข็งแกร่ งของความเพียงพอของเงินกองทุน
โดยค�ำอธิบายสถานะทางการเงินในประเด็นหลักๆ มีดงั ต่อไปนี ้
   ตาราง 12: รายการส�ำคัญในงบแสดงฐานะทางการเงิน
(หน่ วย: ล้ านบาท)
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุน
		 เงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้ (หักรายได้ รอตัดบัญชี)
		 ดอกเบี ้ยค้ างรับ
		 หัก: ค่าเผือ่ หนี ้สงสัยจะสูญและค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี ้
เงินให้ สินเชื่อแก่ ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้ างรั บ-สุทธิ
ทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นสุทธิ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี ้อื่นสุทธิ
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรั พย์
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืมสุทธิ
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
ส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริ ษัทย่อย
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

ปี 2561
15,234
113,522
7,916
78,054
685,707
1,308
32,975
654,040
2,614
11,876
2,592
401
1,251
4,212
891,713
649,568
64,267
35,124
17,594
26,382
792,934
98,779

ปี 2560
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

% เปลี่ยนแปลง
-14.8%
0.9%
-8.7%
27.3%
6.6%
35.0%
32.1%
5.6%
18.1%
-1.6%
21.6%
-41.3%
-26.0%
-20.9%
5.7%
6.2%
6.5%
5.3%
-6.9%
-12.0%
5.2%
9.9%

98,779
891,713

89,856
843,872

N/A
9.9%
5.7%

หมายเหตุ: งบการเงินรวม
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   ตาราง 13: โครงสร้างสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้  
สินทรั พย์ และคุณภาพสินทรั พย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์รวมเท่ากับ
891,713 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.7 จากปี ก่อนหน้ า โดยปั จจัยหนุนหลัก
มาจากการเพิ่มขึ ้นของเงินให้ สินเชื่อ เงินลงทุน และทรัพย์สินรอการขาย
โดยรายละเอียดมีดงั นี ้
สินทรั พย์ ท่ กี ่ อให้ เกิดรายได้ ประกอบด้ วย เงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู ค้ า ซึง่ มี
สัดส่วนใหญ่ที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 79 ตามมาด้ วยรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน ซึง่ มีสดั ส่วนร้ อยละ 13 และเงินลงทุน สัดส่วนร้ อยละ 8

เงินให้ สนิ เชื่อ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
817
770
7.5%
8.2%
13.8%
14.8%
78.7%
77.0%

ปี 2559

ปี 2560

(หน่วย: พันล้ านบาท)
873
8.4%
13.0%
78.6%

ปี 2561

หมายเหตุ: งบการเงินรวม

เงินให้ สินเชื่อ: เงินให้ สนิ เชื่อ (ไม่รวมดอกเบี ้ยค้ างรับ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�ำนวนทังสิ
้ ้น 685,707 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.6 จากปี ก่อน ปั จจัยหลัก
มาการขยายตัวมาจากสินเชื่อคุณภาพกลุม่ ลูกค้ ารายย่อยและลูกค้ าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่ ขณะทีส่ นิ เชื่อเอสเอ็มอีขนาดเล็กมีสญ
ั ญาณการฟื น้ ตัวจากไตรมาส
ก่อนหน้ า
สินเชื่อคุณภาพ: สินเชือ่ คุณภาพอยูท่ ี่ 663,987 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 6.1 YTD จากสินเชือ่ ลูกค้ ารายย่อยและลูกค้ าธุรกิจ ขณะทีส่ นิ เชือ่ เอสเอ็มอีขนาดเล็ก
มีแนวโน้ มการฟื น้ ตัวที่ดี ดังนี ้
• สินเชื่อลูกค้ ารายย่อยยังคงเป็ นปั จจัยขับเคลื่อนหลัก โดยเติบโตได้ ร้อยละ 17.8 YTD ส่วนใหญ่มาจากการขยายตัวของสินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยร้ อยละ 19.7
• สินเชื่อลูกค้ าธุรกิจ ประกอบด้ วย สินเชื่อลูกค้ าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่และลูกค้ าบรรษัทธุรกิจเติบโต ร้ อยละ 7.1 YTD ขณะที่สนิ เชื่อเอสเอ็มอีขนาดกลาง
และขนาดเล็กลดลงร้ อยละ 5.6 YTD อย่างไรก็ดี สินเชื่อเอสเอ็มอีขนาดเล็ก (SE) ยังคงขยายตัวได้ อย่างต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้ าที่ร้อยละ 2.3 QoQ
และเติบโตร้ อยละ 1.7 YTD
   ตาราง 14: โครงสร้ างสินเชื่อคุณภาพแบ่ งตามกลุ่มลูกค้ า  
ลูกค้ าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่และบรรษัทธุรกิจ
ลูกค้ าผู้ประกอบการขนาดกลาง
ลูกค้ าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก
ลูกค้ ารายย่อย
626
576
29.2%
25.7%

(หน่วย: พันล้ านบาท)
664
32.0%

15.8%
19.3%

14.5%
16.7%

14.0%
14.0%

39.2%

39.6%

40.0%

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

โครงสร้ างสินเชื่อคุณภาพ: แบ่งตามผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้ วย สินเชื่อ
เงินเบิกเกินบัญชี (OD) ร้ อยละ 31 ตามมาด้ วยเงินให้ ก้ ยู ืมที่มีก�ำหนดระยะเวลา
(Term loan) และตัว๋ สัญญาใช้ เงิน (RPN) ร้ อยละ 25 และสินเชือ่ เพื่อที่อยูอ่ าศัย
ร้ อยละ 24 และสินเชื่อเพื่อธุรกิจต่างประเทศ (Trade finance) ร้ อยละ 13 และ
สินเชื่ออเนกประสงค์ บัตรเครดิตร้ อยละ 6 และอื่นๆ ร้ อยละ 1
ส�ำหรั บโครงสร้ างสินเชื่อคุณภาพแบ่งตามประเภทของลูกค้ าเปลี่ยนแปลง
เล็กน้ อยจากสิ ้นปี 2560 โดย สิ ้นเดือนธันวาคม 2561 สินเชื่อลูกค้ าธุรกิจ
ขนาดใหญ่มีสดั ส่วนคิดเป็ นร้ อยละ 40 และตามมาด้ วยสินเชื่อลูกค้ าเอสเอ็มอี
ขนาดกลางและขนาดเล็กที่ร้อยละ 28 และสินเชื่อลูกค้ ารายย่อยที่ร้อยละ 32

หมายเหตุ: งบการเงินเฉพาะ
ธนาคารแบ่งกลุม่ ลูกค้ าดังนี ้
(1) ลูกค้ าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่: ลูกค้ าธุรกิจที่มีรายได้ รวมต่อปี มากกว่า 5,000 ล้ านบาท
ลูกค้ าบรรษัทธุรกิจ: ลูกค้ าธุรกิจที่มีรายได้ รวมต่อปี ตังแต่
้ 1,000 ล้ านบาท ถึง 5,000 ล้ านบาท
(2) ลูกค้ าเอสเอ็มอีขนาดกลาง: ลูกค้ าธุรกิจที่มีรายได้ รวมต่อปี มากกว่า 100 ล้ านบาท ถึง 1,000 ล้ านบาท
(3) ลูกค้ าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก: ลูกค้ าธุรกิจที่มีรายได้ ตอ่ ปี น้ อยกว่า 100 ล้ านบาท
รวมถึงบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว (Owner operator)
(4) ลูกค้ ารายย่อย: ลูกค้ าบุคคลธรรมดา
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สินเชื่อด้ อยคุณภาพและอัตราส่ วนสินเชื่อด้ อยคุณภาพ: ทีเอ็มบีบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างระมัดระวัง และมีการติดตามคุณภาพของสินเชือ่ อย่างใกล้ ชดิ
มาโดยตลอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินให้ สนิ เชือ่ จัดชันต�
้ ำ่ กว่ามาตรฐาน ชันสงสั
้ ย ชันสงสั
้ ยจะสูญและชันสู
้ ญของธนาคารและบริษทั ย่อย มีจำ� นวนรวมทังสิ
้ ้น
21,720 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 4,199 ล้ านบาท ส�ำหรับสินเชื่อด้ อยคุณภาพตามงบเฉพาะธนาคาร มีจ�ำนวนทังสิ
้ ้น 21,674 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 4,201 ล้ านบาท จาก
ปี 2560 การเพิ่มขึ ้นของสินเชื่อด้ อยคุณภาพ เป็ นผลจากการบริ หารจัดการอย่างรอบคอบ โดยการปรับลดชันสิ
้ นเชื่อ (Qualitative Downgrade) เพื่อรองรับ
IFRS 9
ส่งผลให้ อตั ราส่วนสินเชื่อด้ อยคุณภาพต่อสินเชื่อ (งบการเงินรวม) อยูท่ ี่ร้อยละ 2.76 เทียบกับร้ อยละ 2.35 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ส�ำหรับอัตราส่วน
สินเชื่อด้ อยคุณภาพ (งบเฉพาะธนาคาร) อยูท่ ี่ร้อยละ 2.76 เช่นกัน เทียบกับร้ อยละ 2.34 ณ สิ ้นปี 2560
ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ: ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2561 ธนาคารมีคา่ เผื่อหนี ้สงสัยจะสูญตามงบการเงินรวม จ�ำนวนทังสิ
้ ้น 32,975 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 32.1
จากสิ ้นเดือนธันวาคม 2560 สาเหตุหลักมาจากการตังส�
้ ำรองฯ เพิ่มเพื่อรองรับ IFRS 9 และการตังส�
้ ำรองฯ เพื่อรองรับการตัดจ�ำหน่ายสินเชื่อด้ อยคุณภาพหรื อ
Write off โดยธนาคารยังคงเร่งด�ำเนินการ Write off สินเชือ่ ด้ อยคุณภาพเพือ่ ลดความเสีย่ งเชิงลบทีอ่ าจเกิดขึ ้นในอนาคต ในปี 2561 ทีเอ็มบีได้ ดำ� เนินการ Write off
เป็ นจ�ำนวน 7.5 พันล้ านบาท
จากค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ ้น จึงท�ำให้ อตั ราส่วนส�ำรองฯ ต่อสินเชื่อด้ อยคุณภาพหรื อ Coverage ratio ตามงบการเงินรวมและงบเฉพาะธนาคารเพิ่มขึ ้น
มาอยูท่ ี่ร้อยละ 152 เทียบกับร้ อยละ 143 ณ เดือนธันวาคม 2560 สะท้ อนให้ เห็นถึงความสามารถในการรองรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ ้น
ทรั พย์ สินรอการขาย: ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2561 จ�ำนวน 2,614 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18.1 เมื่อเทียบกับสิ ้นเดือนธันวาคม 2560 ทังนี
้ ้ อัตราส่วนทรัพย์สนิ
รอการขายต่อสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้นมาอยูท่ ี่ร้อยละ 0.29 เทียบกับร้ อยละ 0.26 ในปี 2560 ยังคงสอดคล้ องกับแผนของธนาคาร
   ตาราง 15: สินเชื่อด้ อยคุณภาพและอัตราส่ วนสินเชื่อด้ อยคุณภาพ  

   ตาราง 16: อัตราส่ วนส�ำรองฯ ต่ อสินเชื่อด้ อยคุณภาพ   

(หน่วย: ล้ านบาท)

สินเชื่อด้ อยคุณภาพ
อัตราส่วนสินเชื่อด้ อยคุณภาพ

21,720
17,605
2.53%

ปี 2559

17,521

152%
143%

143%

ปี 2559

ปี 2560

2.76%
2.35%

ปี 2560

ปี 2561

หมายเหตุ: งบการเงินรวม

หมายเหตุ: งบการเงินรวม

หนีส้ ินและสภาพคล่ อง
ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2561 หนีส้ ินตามงบการเงินรวม มีจ�ำนวนทัง้ สิ ้น
792,934 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.2 YTD รายละเอียดมีดงั นี ้:

   ตาราง 17: โครงสร้ างหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้    

เงินรับฝากยังคงเป็ นองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สดุ ของหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย
โดย ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2561 เงินรับฝากคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 87 ของ
หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยทังหมด
้
ตามมาด้ วยรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินที่ร้อยละ 9 และตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืมที่ร้อยละ 5

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินฝาก
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม

ปี 2561

(หน่วย: พันล้ านบาท)
749
4.7%
8.6%

684
5.8%
6.6%

705
4.7%
8.6%

87.6%

86.7%

86.7%

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

หมายเหตุ: งบการเงินรวม
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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เงินฝาก: ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2561 เงินรับฝากตามงบการเงินรวม มีจ�ำนวน 649,568 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.2 YTD ปั จจัยหลักมาจากทังเงิ
้ นฝาก
ฐานลูกค้ ารายย่อยและลูกค้ าธุรกิจ การเติบโตดังกล่าวเป็ นผลจากการน�ำเสนอแนวคิด “Get MORE with TMB” ท�ำให้ เงินฝากเติบโตได้ ดี
   ตาราง 18: โครงสร้ างเงินฝากแบ่ งตามผลิตภัณฑ์     
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
เงินฝากไม่ประจ�ำโนฟิ กซ์

เงินฝากไม่ประจ�ำ ME
เงินฝากประจ�ำ

(หน่วย: พันล้ านบาท)

650

599

612

19.2%
6.9%

13.6%
7.1%

11.6%
7.4%

33.7%

38.3%

41.3%

31.7%
8.5%
ปี 2559

32.4%
8.6%
ปี 2560

30.7%

หมายเหตุ: งบการเงินเฉพาะ

9.0%
ปี 2561

ทังนี
้ ้ เงินฝากที่เป็ นผลิตภัณฑ์เด่นของธนาคาร เติบโตได้ อย่างดี โดยเงินฝาก
เพื่อออม (Non-Transactional Deposit) เติบโตร้ อยละ 13.9 YTD หนุนโดย
เงินฝาก No-Fixed เติบโตร้ อยละ 14.3 YTD และ ME SAVE ซึง่ เป็ นเงินฝาก
บนดิจิทลั แพลทฟอร์ มขยายตัวได้ ร้อยละ 11.5 YTD ส่วนเงินฝากเพื่อการท�ำ
ธุรกรรม หรื อ Transactional Deposit ขยายตัวปานกลางได้ ร้อยละ 2.1 YTD
หนุนโดย SME One Bank เงินฝากเพือ่ การท�ำธุรกรรมส�ำหรับลูกค้ าธุรกิจเติบโต
ร้ อยละ 14.6 YTD ขณะที่ TMB ALL Free เงินฝากเพื่อการท�ำธุรกรรมส�ำหรับ
ลูกค้ ารายย่อยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.9 YTD
อัตราส่วนเงินฝากเพื่อการท�ำธุรกรรม หรื อเงินกระแสรายวันและเงินฝาก
ออมทรัพย์ตอ่ เงินฝากรวม ไม่รวมบัญชีเงินฝาก No-Fixed และ ME (CASA
ไม่รวม No-Fixed และ ME) อยู่ที่ร้อยละ 40 คงที่เมื่อเทียบกับ ณ สิ ้นเดือน
ธันวาคม 2560
เงินรับฝากจากกลุม่ ลูกค้ ารายย่อยยังคงมีสดั ส่วนทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโครงสร้ างเงินฝาก
โดยธนาคารมุง่ ลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (Concentration) ของผู้ฝาก
เงินรายใหญ่และเน้ นการสร้ างฐานเงินฝากจากลูกค้ ารายย่อย โดย ณ สิ ้นเดือน
ธันวาคม 2561 เงินฝากกลุม่ ลูกค้ ารายย่อยมีสดั ส่วนร้ อยละ 69 ของเงินฝากรวม
ส่วนเงินฝากกลุม่ ลูกค้ าธุรกิจคิดเป็ นร้ อยละ 31

รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ มีจ�ำนวน 64,267 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.5 YTD เป็ นไปตามการบริ หารสภาพคล่องของธนาคาร
ตราสารหนีท้ ่อี อกและเงินกู้ยมื (ตามงบการเงินรวม) เพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 5.3 YTD อยูท่ ี่จ�ำนวน 35,124 ล้ านบาท การเพิม่ ขึ ้นมีสาเหตุหลักมาจากการออกพันธบัตร
สีเขียว (Green Bond) สกุลเงินดอลลาร์ สรอ.จ�ำนวน 60 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในเดือนมิถนุ ายน 2561 และจ�ำนวน 90 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในเดือนธันวาคม 2561
ซึง่ ชดเชยการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันสกุลเงินหยวน 600 ล้ านหยวน ในเดือนมีนาคม 2561
ทังนี
้ ้ โครงสร้ างของเงินกู้ยืมประกอบด้ วย ตราสารหนี ้ด้ อยสิทธิ ซึง่ มีสดั ส่วนร้ อยละ 58 ของเงินกู้ยืมทังหมด
้
ตามด้ วยเงินกู้ยืมระยะยาวร้ อยละ 42
และตัว๋ เงินกู้ยืมร้ อยละ 0.01
สภาพคล่ อง
ธนาคารด�ำรงสภาพคล่องในระดับแข็งแกร่ง และคงระดับสินทรัพย์ทมี่ สี ภาพคล่องและความเสีย่ งต�ำ่ ในระดับสูงมาโดยตลอด ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2561 สินทรัพย์
สภาพคล่องตามงบการเงินรวม คิดเป็ นร้ อยละ 18 ของสินทรัพย์รวม โดยสินทรัพย์สภาพคล่องประกอบไปด้ วย เงินสดร้ อยละ 2 รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินร้ อยละ 13 และเงินลงทุนระยะสันร้
้ อยละ 3
ส�ำหรับอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (Loan to deposit ratio : LDR) ตามงบการเงินรวม อยูท่ ี่ร้อยละ 106 เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 104 ณ สิ ้นเดือนกันยายน 2561
และร้ อยละ 105 ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2560
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ส่ วนของผู้ถือหุ้นและความเพียงพอของเงินกองทุน
ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมอยูท่ ี่ 98,779 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 9.9 จากสิ ้นเดือนธันวาคม 2560 จากการ
รับรู้ก�ำไรระหว่างงวด
ธนาคารยังคงด�ำรงฐานะเงินกองทุนในระดับสูงภายใต้ เกณฑ์ Basel III
ธนาคารด�ำรงเงินกองทุนในระดับแข็งแกร่งมาโดยตลอด ทังนี
้ ้ ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2561 อัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CAR) ของธนาคาร อยู่ที่
ร้ อยละ 17.5 ขณะที่เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CET 1) และเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1) อยูท่ ี่ร้อยละ 13.6
ซึง่ เป็ นระดับที่สงู กว่าเกณฑ์ขนต�
ั ้ ่ำ (รวม Conservation buffer) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดไว้ ที่ร้อยละ 10.375 ร้ อยละ 6.375 และร้ อยละ 7.875 ของ
CAR, CET 1 และ Tier 1 ตามล�ำดับ
ทัง้ นี ้ ทีเอ็มบียังคงตัง้ เป้าหมายที่จะพัฒนาการเติบโตของรายได้ พร้ อมกับการขยายสินเชื่อโดยค�ำนึงถึงผลตอบแทนที่จะต้ องสอดคล้ องกับระดับ
ความเสี่ยง (Risk-adjusted return) ขณะเดียวกันก็จะยังคงให้ ความส�ำคัญกับการดูแลคุณภาพสินทรั พย์ และรั กษาระดับอัตราส่ วนส�ำรองฯ
ต่ อสินเชื่อด้ อยคุณภาพและระดับเงินกองทุนให้ อยู่ในระดับสูงต่ อไป
   ตตาราง 19: อัตราส่ วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ต่ อสินทรั พย์ เสี่ยง   
อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เกณฑ์ขนตํ
ั ้ ่าของธนาคารแห่งประเทศไทย

12.8%
6.625%

ปี 2559
หมายเหตุ: งบการเงินเฉพาะ

อัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เกณฑ์ขนตํ
ั ้ ่าของธนาคารแห่งประเทศไทย

7.25%

ปี 2560

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

7.875%

ปี 2561

17.5%

17.3%

18.1%

13.6%

13.2%

ตาราง 20: อัตราส่ วนเงินกองทุนรวมต่ อสินทรั พย์ เสี่ยง    

9.125%

ปี 2559
หมายเหตุ: งบการเงินเฉพาะ

9.75%

ปี 2560

10.375%

ปี 2561
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> การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
ตารางด้ านล่างแสดงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารทหารไทย โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ มูดีส์ อินเวสท์เตอร์ สแตนดาร์ ด แอนด์ พัวร์ ส
และฟิ ทช์ เรทติ ้งส์ โดยมีการเปลี่ยนแปลงในปี 2561 ดังนี ้
• 21 มิถนุ ายน 2561: มูดีส์ปรับอันดับเรทติ ้งส์ Baseline Credit Assessment ของธนาคารจาก ba2 เป็ น ba1
และปรับแนวโน้ ม หรื อ Outlook จาก Stable เป็ น Positive
• 24 กันยายน 2561: ฟิ ทช์ เรทติ ้งส์ปรับอันดับเรทติ ้งส์ National Long-Term Rating ของธนาคารจาก A+(tha) เป็ น AA-(tha)
และ National Subordinated Debt Rating ของธนาคารจาก A เป็น A+
สถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

Bank Deposits

Baa2 / P-2

Baa2 / P-2

Baseline Credit Assessment

ba2

ba1

Senior Unsecured

(P)Baa2

(P)Baa2

แนวโน้ ม

Stable

Positive

Long-Term Counterparty

BBB-

BBB-

Short-Term Counterparty

A-3

A-3

Stand-Alone Credit Rating Profile (SACP)

bb+

bb+

Senior Unsecured

BBB-

BBB-

แนวโน้ ม

Stable

Stable

Long-Term IDR

BBB-

BBB-

Long-Term IDR

F3

F3

Senior Unsecured

BBB-

BBB-

ระยะยาว

A+(tha)

AA-(tha)

ระยะสัน้

F1+(tha)

F1+(tha)

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

A(tha)

A+(tha)

Viability Rating

bbb-

bbb-

Support Rating

3

3

Supporting Rating Floor

BB+

BB+

แนวโน้ ม

Stable

Stable

มูดสี ์ อินเวสท์ เตอร์
สกุลเงินต่ างประเทศ

สแตนดาร์ ด แอนด์ พัวร์ ส (เอสแอนด์ พ)ี
สกุลเงินต่ างประเทศ

ฟิ ทช์ เรทติง้ ส์
สกุลเงินต่ างประเทศ

ภายในประเทศ
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รายงานของผู้สอบบัญชี
และงบการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถอื หุ้นธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารของธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุม่ ธนาคาร) และของเฉพาะธนาคาร
ทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ธนาคาร) ตามล�ำดับ ซึง่ ประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมและงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเฉพาะธนาคาร งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจ้ าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของเฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคาร ส�ำหรับปี สิ ้นสุด
วันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซงึ่ ประกอบด้ วยสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและเรื่ องอื่นๆ
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารข้ างต้ นนี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะธนาคารของกลุม่ ธนาคารและธนาคาร
ตามล�ำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะธนาคาร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะธนาคาร
ส�ำหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ปฎิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ ในวรรค ความรับผิ ดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะธนาคาร ในรายงานของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ามีความเป็ นอิสระจากกลุม่ ธนาคารและธนาคารตามข้ อกําหนดจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร และข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิ
ตามความรับผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึง่ เป็ นไปตามข้ อก�ำหนดเหล่านี ้ ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
ใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่สดุ ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้ าพเจ้ าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะธนาคารส�ำหรับปี ปั จจุบนั ข้ าพเจ้ าได้ น�ำเรื่ องเหล่านี ้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวมและใน
การแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าไม่ได้ แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี ้
ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญส�ำหรั บเงินให้ สินเชื่อแก่ ลูกหนี ้
ส�ำหรับการเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับความเสีย่ งด้ านสินเชือ่ ของเงินให้ สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี ้ และค่าเผือ่ หนี ้สงสัยจะสูญ อ้ างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 3, 11 และ 13
เรื่ องส�ำคัญในการตรวจสอบ

ได้ ตรวจสอบเรื่ องดังกล่ าวอย่ างไร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้ในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร เป็ นจ�ำนวนเงิน 685.79 พันล้ านบาท และ 685.75
พันล้ านบาท (คิดเป็ นร้ อยละ 76.91 และร้ อยละ 77.21 ของสินทรัพย์รวม)
โดยมีคา่ เผือ่ หนี ้สงสัยจะสูญเป็ นจ�ำนวนเงิน 31.98 พันล้ านบาท และ 31.95
พันล้ านบาท ตามล�ำดับ

ในการวางแผนวิธีการการตรวจสอบ ข้ าพเจ้ าได้ ประเมินความเสีย่ งโดยพิจารณา
ปั จจัยภายใน และปั จจัยภายนอกซึง่ อาจมีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของ
ลูกหนี ้รายตัว กลุม่ อุตสาหกรรมหรือกลุม่ ลูกค้ าหรือปั จจัยอืน่ ซึง่ อาจมีผลต่อการ
ใช้ ดลุ ยพินจิ และการประมาณการ

การประมาณการค่าเผือ่ หนี ้สงสัยจะสูญเกี่ยวข้ องกับการใช้ ดลุ ยพินจิ ทังระยะ
้
เวลาการรับรู้ และการประมาณจ�ำนวนเงินของค่าเผือ่ หนี ้สงสัยจะสูญของเงินให้
สินเชือ่ แก่ลกู หนี ้เป็ นรายตัวและกลุม่ ลูกหนี ้ ค่าเผือ่ หนี ้สงสัยจะสูญจะพิจารณา
จากปั จจัยทีส่ ำ� คัญได้ แก่ ข้ อมูลค่าความสูญเสียในอดีต ข้ อมูลค่าความสูญเสีย
ที่คาดว่าจะเกิด ความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ หลักประกัน ภาวะเศรษฐกิจ และ
ประสบการณ์ของฝ่ ายบริหาร ดังนันจึ
้ งพิจารณาเป็ นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
ผู้บริ หารก�ำหนดกรอบการควบคุมกระบวนการในการพิจารณาการด้ อยค่า
ซึง่ รวมถึงวิธกี ารก�ำกับดูแล การสอบทานและการอนุมตั โิ ดยฝ่ ายบริหาร และการ
ควบคุมเพือ่ ให้ ได้ มนั่ ใจถึงความน่าเชือ่ ถือของข้ อมูลทีใ่ ช้ ในกระบวนการในการ
พิจารณาการด้ อยค่าและเป็ นไปตามข้ อก�ำหนดทีเ่ กี่ยวข้ อง ภายใต้ กรอบการ
ควบคุมดังกล่าว

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

วิธีการตรวจสอบของข้ าพเจ้ ารวมถึงการทดสอบประสิทธิผลของการออกแบบ
และการควบคุมการปฏิบตั ทิ เี่ ลือกโดยครอบคลุมกระบวนการให้ สนิ เชือ่ และการ
พิจารณาการด้ อยค่า
วิธีการการสอบทานเงินให้ สนิ เชื่อปฏิบตั โิ ดยสุม่ ตัวอย่าง เงินให้ สนิ เชื่อ รวมถึง
การสอบทานรายละเอียดของแฟ้มสินเชื่อรายตัวและข้ อมูลอื่นที่เกี่ ยวข้ อง
ซึง่ ข้ าพเจ้ าปฏิบตั ิอย่างเป็ นอิสระ โดยตัวอย่างที่เลือกรวมถึงลูกหนี ้รายตัวที่มี
ขนาดความเสีย่ งสูง เงินให้ สนิ เชือ่ ทีม่ กี ารปรับโครงสร้ างหนี ้และการเปลีย่ นแปลง
เงื่อนไขการจ่ายช�ำระหนี ้ รวมถึงการเลือกเงินให้ สินเชื่อที่ระบุในการประเมิน
ความเสีย่ งของข้ าพเจ้ า
วิธีการค�ำนวณและสมมติฐานของแบบจ�ำลองได้ ทดสอบความเหมาะสม รวม
ถึ ง การเกี่ ย วข้ อ งโดยผู้เ ชี่ ย วชาญความเสี่ ย งทางด้ า นเครดิ ต ของข้ า พเจ้ า
การกระทบยอดข้ อมูลกับระบบที่เกี่ยวข้ อง และการทดสอบ “Back-testing”
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เรื่ องส�ำคัญในการตรวจสอบ

ได้ ตรวจสอบเรื่ องดังกล่ าวอย่ างไร

• ผู้บริ หารพิจารณาเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้รายตัว ตามการจัดอันดับเครดิต
และการจัดชันเงิ
้ นให้ สนิ เชื่อ ประมาณการมูลค่าหลักประกันเป็ นปั จจัยร่วม
ในการพิจารณาการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
• ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญจะพิจารณาแบบรายกลุ่มส�ำหรับเงินให้ สินเชื่อที่มี
ลักษณะความเสี่ยงคล้ ายคลึงกัน ได้ ถกู เลือก อนุมตั แิ ละน�ำไปใช้ เป็ นข้ อมูล
พื น้ ฐานที่ เกี่ ยวข้ องในการค� ำนวณ แบบจ� ำลองและข้ อสมมติฐาน เช่น
พฤติกรรมลูกค้ า
การวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน และมูลค่ายุตธิ รรม อ้ างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 3 และ 5
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั ด้ วยมูลค่ายุตธิ รรมใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็ นจ�ำนวนเงิน 50.04 พันล้านบาท
และ 50.04 พันล้ านบาท ตามล�ำดับ หนีส้ ินทางการเงินที่วดั ด้ วยมูลค่า
ยุติธรรมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็ นจ�ำนวนเงิน
7.72 พันล้ านบาท และ 7.72 พันล้ านบาท ตามล�ำดับ ซึง่ รายการทังหมดจั
้
ด
ล�ำดับชันของมู
้
ลค่ายุติธรรมเป็ นข้ อมูลระดับ 2 ดังนันได้
้ ใช้ ดลุ ยพินิจในการ
ประมาณมูลค่ายุตธิ รรม การใช้ เทคนิคการวัดมูลค่าและข้ อสมมติฐานที่แตก
ต่างกัน อาจได้ มลู ค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน

ส�ำหรับเครื่ องมือทางการเงิน ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจตัวอย่างที่สมุ่ ส�ำหรับข้ อมูลที่ใช้
ในการก�ำหนดราคาจากแหล่งข้ อมูลภายนอก และท�ำการใส่ข้อมูลที่ถกู ต้ องใน
แบบจ�ำลองการค�ำนวณราคา ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านการวัดมูลค่าของ
ข้ าพเจ้ าในการประเมินความเหมาะสมของแบบจ�ำลองดังกล่าว และได้ วดั
มูลค่าของตราสารหนี ้และตราสารอนุพนั ธ์ของกลุม่ ธนาคารและธนาคารอย่าง
เป็ นอิสระ และเปรี ยบเทียบกับมูลค่าที่กลุม่ ธนาคารและธนาคารค�ำนวณได้

ข้ อมูลอื่น
ผู้บริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบต่อข้ อมูลอื่น ข้ อมูลอื่นประกอบด้ วยข้ อมูลซึง่ รวมอยูใ่ นรายงานประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารและ
รายงานของผู้สอบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนัน้ ซึง่ คาดว่ารายงานประจ�ำปี จะถูกจัดเตรี ยมให้ ข้าพเจ้ าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี ้
ความเห็นของข้ าพเจ้ าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารไม่ครอบคลุมถึงข้ อมูลอื่นและข้ าพเจ้ าไม่ได้ ให้ ความเชื่อมัน่ ต่อข้ อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารคือการอ่านข้ อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้ นเมื่อจัดท� ำแล้ ว
และพิจารณาว่าข้ อมูลอื่นมีความขัดแย้ งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารหรื อกับความรู้ที่ได้ รับจากการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
หรื อปรากฏว่าข้ อมูลอื่นมีการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระส�ำคัญหรื อไม่
เมื่อข้ าพเจ้ าได้ อา่ นรายงานประจ�ำปี หากข้ าพเจ้ าสรุปได้ วา่ มีการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระส�ำคัญ ข้ าพเจ้ าต้ องสือ่ สารเรื่ องดังกล่าวกับผู้มีหน้ า
ที่ในการก�ำกับดูแลและขอให้ ท�ำการแก้ ไข
ความรั บผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการก�ำกับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
ผู้บริหารมีหน้ าทีร่ ับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเหล่านี ้โดยถูกต้ องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ บู ริ หารพิจารณาว่าจ�ำเป็ นเพื่อให้ สามารถจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารที่ปราศจากการ
แสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระส�ำคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ผู้บริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ ธนาคารและธนาคารในการด�ำเนิน
งานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้ เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องเว้ นแต่ผ้ บู ริ หารมี
ความตังใจที
้ ่จะเลิกกลุม่ ธนาคารและธนาคาร หรื อหยุดด�ำเนินงานหรื อไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้ าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้ าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุม่ ธนาคารและธนาคาร
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ ได้ ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวมปราศจากการแสดงข้ อมูล
ทีข่ ดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรื อข้ อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของข้ าพเจ้ าอยูด่ ้ วย
ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้ เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
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ข้ อมูลทีข่ ดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระส�ำคัญทีม่ อี ยูไ่ ด้ เสมอไป ข้ อมูลทีข่ ดั ต่อข้ อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมือ่ คาดการณ์
ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ ดั ต่อข้ อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะธนาคารเหล่านี ้
ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิ
งานของข้ าพเจ้ ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้ อมูลทีข่ ดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระส�ำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารไม่วา่ จะเกิดจากการ
		 ทุจริตหรื อข้ อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธีการตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้ หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ พียงพอและ
		 เหมาะสมเพือ่ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้ อมูลทีข่ ดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระส�ำคัญซึง่ เป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูง
		 กว่าความเสีย่ งที่เกิดจากข้ อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตังใจละเว้
้
นการแสดงข้ อมูล
		 การแสดงข้ อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้ อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้ าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้ องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์
		 ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุม่ ธนาคารและธนาคาร
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผ้ ูบริ หารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
		 ซึง่ จัดท�ำขึ ้นโดยผู้บริ หาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้ รับ สรุปว่ามีความ
		 ไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอี่ าจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อความสามารถของกลุม่ ธนาคารและธนาคาร
		 ในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่ ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญ ข้ าพเจ้ าต้ องกล่าวไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ าโดย
		 ให้ ข้อสังเกตถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร หรื อถ้ าการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้ าพเจ้ าจะ
		 เปลีย่ นแปลงไป ข้ อสรุปของข้ าพเจ้ าขึ ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้ รับจนถึงวันทีใ่ นรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
		 สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ กลุม่ ธนาคารและธนาคารต้ องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง
• ประเมินการน�ำเสนอโครงสร้ างและเนื ้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
		 เฉพาะธนาคารแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ ำ� ให้ มกี ารน�ำเสนอข้ อมูลโดยถูกต้ องตามทีค่ วรหรือไม่
• ได้ รบั หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ หมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่ วกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุม่ หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุม่ ธนาคารเพือ่ แสดง
		 ความเห็นต่องบการเงินรวม ข้ าพเจ้ ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุม่ ธนาคาร ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบ
		 แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ สื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่ส�ำคัญซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้ วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั
ส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้ อบกพร่องที่มีนยั ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้ าพเจ้ าได้ พบในระหว่างการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ ให้ ค�ำรับรองแก่ผ้ มู ีหน้ าที่ในการก�ำกับดูแลว่าข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิตามข้ อก�ำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องกับความเป็ นอิสระและได้ สื่อสารกับผู้มีหน้ าที่
ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ทงหมดตลอดจนเรื
ั้
่ องอื่นซึง่ ข้ าพเจ้ าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บคุ คลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของ
ข้ าพเจ้ าและมาตรการที่ข้าพเจ้ าใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้ ข้าพเจ้ าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สอื่ สารกับผู้มีหน้ าที่ในการก�ำกับดูแล ข้ าพเจ้ าได้ พจิ ารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั ส�ำคัญที่สดุ ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
ในปี ปั จจุบนั และก�ำหนดเป็ นเรื่ องส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้ าพเจ้ าได้ อธิบายเรื่ องเหล่านี ้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้ นแต่กฎหมายหรื อข้ อบังคับไม่ให้ เปิ ดเผย
ต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ ้น ข้ าพเจ้ าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้ าพเจ้ าเพราะการ
กระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ตอ่ ส่วนได้ เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(ชาญชัย สกุลเกิดสิน)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 6827
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
กรุงเทพมหานคร
14 กุมภาพันธ์ 2562
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน จ�ำกัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิ
น
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์

หมายเหตุ

ทรั พย์
เงิสินนสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินสด
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
ทรัพนย์ในบริ
ตราสารอนุ
นั ธ์ ษัทร่วมสุทธิ
เงิสินนลงทุ
ษัทย่อพยและบริ

หมายเหตุ

ธิ ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ
เงิเงินนให้ลงทุ
สินนเชืสุ่อทแก่
เงิเงินนลงทุ
ษัทลย่กู อหนี
ยและบริ
ษัทร่วมสุทธิ
ให้ สนินในบริ
เชื่อแก่
้
เงิดอกเบี
นให้ สิน้ยค้เชืา่องรัแก่บลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ
เงินให้นสให้ินเชื
้ ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ
รวมเงิ
สิน่อเชืแก่่อลแก่กู หนี
ลกู หนี

้ยค้ราอตั
งรับดบัญชี
หัดอกเบี
ก รายได้
สินเชื
่อแก่
ลกู หนี
หัรวมเงิ
ก ค่านเผืให้่อหนี
้สงสั
ยจะสู
ญ ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ

หัก รายได้ รอตัดบัญชี
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี ้
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี ้
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สทุ ธิ
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นสุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สทุ ธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นสุทธิ
ลูกหนี ้อื่นสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
ลูกหนีน้อืทรั
่นสุพทย์ธิ
รวมสิ
สินทรัพย์อื่นสุทธิ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม

งบการเงิ
นรวม
2561 งบการเงิ
2560
นรวม
ธันวาคม
3131
ธันวาคม
(พันบาท)
2561
2560
15,234,235
17,871,736

7, 34.2

113,522,391
15,234,235
7,916,452

8
7, 934.2

113,522,391
73,476,647
7,916,452
4,577,259

108
9
11, 34.2
10

11, 34.2

11.7
11.4, 13, 34.2
11.7
14

15
14
16
15
17
16
18
17
19, 34.2
18
19, 34.2

รวมสินทรั พย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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111,275,311
17,871,549
8,673,716

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

73,476,647

7,916,452
221,942
73,476,629

4,577,259
685,793,189

643,424,651-

221,942
685,747,048

3,753,633
643,376,740

1,308,437
685,793,189
687,101,626
1,308,437
(86,234)

969,067
643,424,651
644,393,718
969,067
(51,604)

1,308,437
685,747,048
687,055,485
1,308,437
(86,234)

969,067
643,376,740
644,345,807
969,067
(51,604)

4,211,807

5,324,833

4,212,122

5,234,269

891,713,310

7

112,534,388(พันบาท) 113,522,391
17,871,736
15,231,053
8,673,716
7,916,452
112,534,388
113,522,391
61,305,161
73,476,629
8,673,71661,305,161

687,101,626
(31,975,862)
(86,234)
(999,484)
(31,975,862)
654,040,046
(999,484)
2,613,771
654,040,046
11,876,263
2,613,771
2,592,359
11,876,263
400,882
2,592,359
1,251,198
400,882
4,211,807
1,251,198
891,713,310

11.4, 13, 34.2

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม
งบการเงิ
เฉพาะธนาคาร
2561
2560
งบการเงินนเฉพาะธนาคาร
31ธัธันนวาคม
วาคม
31
2561
2560
15,231,053
17,871,549

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

687,055,485
(31,947,442)
(86,234)
(999,484)
(31,947,442)
654,022,325
(999,484)
2,613,771
654,022,325
11,876,236
2,613,771
2,592,345
11,876,236
1,245,983
2,592,345
1,220,229
1,245,983
4,212,122
1,220,229
888,151,478
888,151,478

58,179,756

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

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิ
น
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

งบการเงิ
นรวม
งบการเงิ
นรวม
31
ธั
น
วาคม
31 ธันวาคม
2561
2560

หมายเหตุ

งบการเงิ
เฉพาะธนาคาร
งบการเงินน
เฉพาะธนาคาร
31
ธั
นวาคม
31 ธันวาคม
2561

2560

(พันบาท)
หนี้สิน
เงินรับฝาก

20, 34.2

649,568,443

611,429,815

649,574,715

611,508,489

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

21, 34.2

64,266,589

60,349,098

64,266,589

60,349,098

3,504,740

3,664,924

3,504,740

3,664,924

หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี ้สินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม

22

396,560

385,698

396,560

385,698

หนี ้สินตราสารอนุพนั ธ์

8

7,327,950

8,558,761

7,327,950

8,558,761

23, 34.2

35,124,014

33,351,579

35,124,014

33,351,579

ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์ของพนักงาน

24

1,220,760

1,301,442

1,219,606

1,270,859

ประมาณการหนี ้สินอื่น

25

630,217

544,224

630,061

541,977

รายได้ รอตัดบัญชี

26

17,593,616

18,907,907

17,593,634

18,907,925

27, 34.2, 34.4

13,301,508

15,522,773

13,271,849

15,340,480

792,934,397

754,016,221

792,909,718

753,879,790

41,903,302

41,903,302

41,903,302

41,903,302

28

41,659,299

41,647,866

41,659,299

41,647,866

28

403,596

378,931

403,596

378,931

4,810,560

5,097,303

4,810,560

5,097,113

3,000,000

2,550,000

3,000,000

2,550,000

48,905,458

40,181,447

45,368,305

39,422,615

98,778,913

89,855,547

95,241,760

89,096,525

-

-

-

-

98,778,913

89,855,547

95,241,760

89,096,525

891,713,310

843,871,768

888,151,478

842,976,315

ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืมสุทธิ

หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 44,108,738,479 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.95 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
หุ้นสามัญ 43,851,893,110 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.95 บาท
(31 ธันวาคม 2560: หุ้นสามัญ 43,839,858,871 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.95 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสารองตามกฎหมาย

30, 31

ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของธนาคาร
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

นายปิ ติ ตัณฑเกษม

นายประสงค์ พูนธเนศ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

ประธานกรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

8
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

153

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
ธนาคารทหารไทย จากันดและก�ำไรขาดทุ
(มหาชน) และบริษัทย่ อน
ย เบ็ดเสร็ จอื่น
งบก�ำไรขาดทุ
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หมายเหตุ

งบการเงิ
รวม
งบการเงิ
นนรวม
่ 31 ธัธันนวาคม
ส�ำหรับสปีาหรัสิ บ้นสุปี สิด้นสุวันดวัทีน่ ที31
วาคม
2561

งบการเงินนเฉพาะธนาคาร
เฉพาะธนาคาร
งบการเงิ
ิ ้นสุดดวัวันนทีที่ 31
ส�ำหรัสาหรั
บปีบสิปี ส้นสุ
่ 31ธันวาคม
ธันวาคม

2560

2561

2560

34,713,277

35,096,749

34,636,811

(พันบาท)
รายได้ ดอกเบี ้ย

34.1, 37

35,128,359

ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย
รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ

34.1, 38

10,631,612

9,979,431

10,659,172

9,979,723

24,496,747

24,733,846

24,437,577

24,657,088

รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริการ

34.1, 39

12,763,657

13,532,892

11,676,463

12,295,154

ค่าใช้ จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิ

39

3,426,064

2,947,211

3,165,876

2,670,289

9,337,593

10,585,681

8,510,587

9,624,865

กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้ าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

40

1,528,793

1,146,756

1,528,793

1,146,756

ขาดทุนสุทธิจากหนี ้สินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม

41

(10,862)

(24,064)

(10,862)

(24,064)

กาไรสุทธิจากเงินลงทุน

42

11,963,440

64,319

7,992,485

130,319

63,944

-

-

-

662,575

932,103

1,449,697

1,028,448

48,042,230

37,438,641

43,908,277

36,563,412

8,198,289

8,511,083

7,991,436

8,247,098

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
รายได้ จากการดาเนินงานอื่น ๆ
รวมรายได้ จากการดาเนินงาน

34.1

ค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ

34.3, 34.4
34.3

ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร

44,415

45,108

44,236

44,768

3,430,873

3,384,031

3,383,822

3,321,952

1,263,576

1,249,909

1,262,435

1,247,879

อื่น ๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ

34.1, 43

4,537,510

4,602,285

4,388,382

4,400,164

17,474,663

17,792,416

17,070,311

17,261,861

หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า
กาไรจากการดาเนินงานก่ อนภาษีเงินได้

34.1, 44

16,100,376

8,914,695

16,114,041

8,924,607

14,467,191

10,731,530

10,723,925

10,376,944

ภาษีเงินได้
กาไรสาหรั บปี

17

2,865,956

2,003,847

1,906,466

1,904,839

11,601,235

8,727,683

8,817,459

8,472,105

กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

(79,978)

102,943

(79,740)

103,051

ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ

(10,128)

(50,517)

(10,128)

(50,517)

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รายการทีต่ ้ องจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ภาษีเงินได้ เกี่ยวกับรายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

17

18,021

(10,485)

17,973

(10,507)

(72,085)

41,941

(71,895)

42,027

(48,526)

(39,855)

(48,526)

(39,855)

24

79,137

192,772

85,956

189,900

17

(6,122)

(30,584)

(7,486)

(30,009)

รายการทีต่ ้ องไม่ จัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยสาหรับ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ภาษีเงินได้ เกี่ยวกับรายการที่ต้องไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้
ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรั บปี - สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรั บปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

9

154

24,489

122,333

29,944

120,036

(47,596)
11,553,639

164,274
8,891,957

(41,951)
8,775,508

162,063
8,634,168

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
ธนาคารทหารไทย
จากันดและก�ำไรขาดทุ
(มหาชน) และบริษัทย่ อน
ย เบ็ดเสร็ จอื่น
งบก�ำไรขาดทุ
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงิ
นนรวม
งบการเงิ
รวม
ส�ำหรับสปีาหรัสิบ้นสุ
วาคม
ปี สิด้นสุวัดนวัทีน่ที31
่ 31 ธัธันนวาคม
หมายเหตุ

2561

งบการเงิ
งบการเงินนเฉพาะธนาคาร
เฉพาะธนาคาร
ส�ำหรัสาหรั
บปีบสิปี ส้นสุ
่ 31ธันวาคม
ธันวาคม
ิ ้นสุดดวัวันนทีที่ 31

2560

2561

2560

(พันบาท)
การแบ่ งปั นกาไร
ส่วนที่เป็ นของธนาคาร

11,601,235

8,686,655

8,817,459

8,472,105

ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรสาหรับปี

11,601,235

41,028
8,727,683

8,817,459

8,472,105

ส่วนที่เป็ นของธนาคาร

11,553,639

8,850,642

8,775,508

8,634,168

ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

11,553,639

41,315
8,891,957

8,775,508

8,634,168

กาไรต่อหุ้นขั ้นพื ้นฐาน (บาท)

0.2646

0.1982

0.2011

0.1933

กาไรต่อหุ้นปรับลด (บาท)

0.2646

0.1981

0.2011

0.1932

การแบ่ งปั นกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม

45

กาไรต่ อหุ้น

นายปิ ติ ตัณฑเกษม

นายประสงค์ พูนธเนศ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

ประธานกรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

10

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

155

156

28.1, 28.3

-

403,596

41,659,299

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-

-

-

-

โอนไปกาไรสะสม

24,665

-

(486)

25,151

-

-

-

-

378,931

โอนไปสารองตามกฎหมาย

11,433

31

รวมเงินทุนทีไ่ ด้ รับและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคาร

เงินปั นผลจ่าย

-

28.3

ค่าใช้ จา่ ยในการออกหุ้นสามัญให้ แก่พนักงาน

-

11,433

28.3

ออกหุ้นสามัญให้ แก่พนักงาน

ค่าใช้ จา่ ยโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบของหุ้นสามัญให้ พนักงาน

-

-

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น

รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จสาหรั บปี
เงินทุนทีไ่ ด้ รับและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคาร

-

กาไรสาหรับปี

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จสาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

41,647,866

378,931

41,647,866

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

-

-

โอนไปกาไรสะสม

-

-

โอนไปสารองตามกฎหมาย

-

-

-

53,525

-

(512)

54,037

-

-

-

-

325,406

มูลค่าหุ้น

ส่วนเกิน

รวมการเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้ เสียในบริ ษัทย่ อย

โดยอานาจควบคุมไม่เปลีย่ นแปลง

การได้ มาซึง่ ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

10.1

-

30,864

31

รวมเงินทุนทีไ่ ด้ รับและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคาร
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนได้ เสียในบริ ษัทย่ อย

เงินปั นผลจ่าย

-

28.3

ค่าใช้ จา่ ยในการออกหุ้นสามัญให้ แก่พนักงาน

-

30,864

28.3

ออกหุ้นสามัญให้ แก่พนักงาน

ค่าใช้ จา่ ยโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบของหุ้นสามัญให้ พนักงาน

-

-

รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จสาหรั บปี
เงินทุนทีไ่ ด้ รับและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคาร

-

41,617,002

และชาระแล้ ว

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น

28.1, 28.3

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุ้นที่ออก

กาไรสาหรับปี

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จสาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ าของ

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ าของ

-

-

-

(35,877)

-

-

(36,584)

707

-

-

-

35,877

35,877

-

-

-

-

(69,500)

-

-

(84,901)

15,401

-

-

-

4,828,409

(139,961)

-

-

-

-

-

-

(38,820)

(38,820)

-

5,007,190

5,007,190

(121,120)

-

-

-

-

-

-

-

-

(31,884)

(31,884)

-

5,160,194

(หมายเหตุ 29)

(หมายเหตุ 28)

105,377

สินทรัพย์สทุ ธิ

11

(37,311)

-

-

-

-

-

-

-

(63,983)

(63,983)

-

26,672

26,672

-

-

-

-

-

-

-

-

-

82,355

82,355

-

(55,683)

(หมายเหตุ 9.4)

เผื่อขายสุทธิ

มูลค่าเงินลงทุน

จากการตีราคา

ส่วนเกินทุนจาก
การเปลีย่ นแปลง

ส่วนเกินทุน

หุ้นเป็ นเกณฑ์

การจ่ายโดยใช้

ทุนสารองอื่น -

19,462

-

-

-

-

-

-

-

(8,102)

(8,102)

-

27,564

27,564

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(40,414)

(40,414)

-

67,978

(พันบาท)

ในต่างประเทศสุทธิ

จากการดาเนินงาน

แปลงค่างบการเงิน

ผลต่างจากการ

องค์ประกอบอื
่นของส่
วนของเจ้
องค์ประกอบอื
่นของส่วนของเจ้
าของ าของ

4,810,560

(139,961)

-

(35,877)

-

-

(36,584)

707

(110,905)

(110,905)

-

5,097,303

5,097,303

(121,120)

-

-

-

(69,500)

-

-

(84,901)

15,401

10,057

10,057

-

5,277,866

ของส่วนของเจ้ าของ

3,000,000

-

450,000

-

-

-

-

-

-

-

-

2,550,000

2,550,000

-

430,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,120,000

ตามกฎหมาย

ทุนสารอง

48,905,458

139,961

(450,000)

(2,630,494)

(2,630,494)

-

-

-

11,664,544

63,309

11,601,235

40,181,447

40,181,447

121,120

(430,000)

(109,786)

(109,786)

(2,622,968)

(2,622,968)

-

-

-

8,840,585

153,930

8,686,655

34,382,496

ยังไม่ได้ จดั สรร

งบการเงินรวม
กำ�ไรสะสม
กาไรสะสม

รวมองค์ประกอบอื่น

งบการเงินรวม

98,778,913

-

-

(2,630,273)

(2,630,494)

(486)

-

707

11,553,639

(47,596)

11,601,235

89,855,547

89,855,547

-

-

(109,786)

(109,786)

(2,608,079)

(2,622,968)

(512)

-

15,401

8,850,642

163,987

8,686,655

83,722,770

ธนาคาร

รวมส่วนของ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(148,426)

(148,426)

(17,925)

(17,925)

-

-

-

41,315

287

41,028

125,036

อานาจควบคุม

ที่ไม่มี

ส่วนได้ เสีย

98,778,913

-

-

(2,630,273)

(2,630,494)

(486)

-

707

11,553,639

(47,596)

11,601,235

89,855,547

89,855,547

-

-

(258,212)

(258,212)

(2,626,004)

(2,640,893)

(512)

-

15,401

8,891,957

164,274

8,727,683

83,847,806

เจ้ าของ

รวมส่วนของ

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

157

-

403,596

41,659,299

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-

-

โอนไปกาไรสะสม

-

-

24,665

-

(486)

25,151

-

-

-

-

378,931

โอนไปสารองตามกฎหมาย

11,433

31

รวมเงินทุนที่ได้ รับและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคาร

เงินปั นผลจ่าย

-

28.3

ค่าใช้ จ่ายในการออกหุ้นสามัญให้ แก่พนักงาน

11,433

28.3

-

-

ออกหุ้นสามัญให้ แก่พนักงาน

ค่าใช้ จ่ายโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบของหุ้นสามัญให้ พนักงาน

รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จสาหรับปี
เงินทุนที่ได้ รับและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคาร

-

กาไรสาหรับปี

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จสาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
41,647,866

378,931

41,647,866

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

-

-

โอนไปกาไรสะสม

-

-

53,525

-

(512)

54,037

-

-

-

-

325,406

มูลค่าหุ้น

ส่วนเกิน

โอนไปสารองตามกฎหมาย

28.1, 28.3

30,864

31

รวมเงินทุนที่ได้ รับและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคาร

เงินปั นผลจ่าย

-

28.3

ค่าใช้ จ่ายในการออกหุ้นสามัญให้ แก่พนักงาน

30,864

28.3

-

-

ออกหุ้นสามัญให้ แก่พนักงาน

ค่าใช้ จ่ายโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบของหุ้นสามัญให้ พนักงาน

รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จสาหรับปี
เงินทุนที่ได้ รับและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคาร

-

41,617,002

และชาระแล้ ว

กาไรสาหรับปี

28.1, 28.3

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้นทีอ่ อก

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จสาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ าของ

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ าของ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย

(หมายเหตุ 29)

(หมายเหตุ 28)

-

-

-

12

(35,877)

-

-

(36,584)

707

-

-

-

35,877

35,877

-

-

(69,500)

-

-

(84,901)

15,401

-

-

-

105,377

4,828,409

(139,961)

-

-

-

-

-

-

(38,820)

(38,820)

-

5,007,190

5,007,190

(121,120)

-

-

-

-

-

-

(31,884)

(31,884)

-

5,160,194

เผื่อขายสุทธิ

สินทรัพย์สทุ ธิ

หุ้นเป็ นเกณฑ์

(37,311)

-

-

-

-

-

-

-

(63,793)

(63,793)

-

26,482

26,482

-

-

-

-

-

-

-

82,441

82,441

-

(55,959)

19,462

-

-

-

-

-

-

-

(8,102)

(8,102)

-

27,564

27,564

-

-

-

-

-

-

-

(40,414)

(40,414)

-

67,978

ในต่างประเทศสุทธิ

จากการดาเนินงาน

แปลงค่างบการเงิน

ผลต่างจากการ

(พันบาท)

มูลค่าเงินลงทุน
(หมายเหตุ 9.4)

การเปลีย่ นแปลง

ส่วนเกินทุน

การจ่ายโดยใช้

จากการตีราคา

ทุนสารองอื่น -

ส่วนเกินทุนจาก

4,810,560

(139,961)

-

(35,877)

-

-

(36,584)

707

(110,715)

(110,715)

-

5,097,113

5,097,113

(121,120)

-

(69,500)

-

-

(84,901)

15,401

10,143

10,143

-

5,277,590

ของส่วนของเจ้ าของ

รวมองค์ประกอบอื่น

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
องค์ประกอบอื
่นของส่
วนของเจ้
องค์ประกอบอื
่นของส่วนของเจ้
าของ าของ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

3,000,000

-

450,000

-

-

-

-

-

-

-

-

2,550,000

2,550,000

-

430,000

-

-

-

-

-

-

-

-

2,120,000

ตามกฎหมาย

ทุนสารอง

45,368,305

139,961

(450,000)

(2,630,494)

(2,630,494)

-

-

-

8,886,223

68,764

8,817,459

39,422,615

39,422,615

121,120

(430,000)

(2,622,968)

(2,622,968)

-

-

-

8,624,025

151,920

8,472,105

33,730,438

ยังไม่ได้ จดั สรร

กำ�ไรสะสม
กาไรสะสม

95,241,760

-

-

(2,630,273)

(2,630,494)

(486)

-

707

8,775,508

(41,951)

8,817,459

89,096,525

89,096,525

-

-

(2,608,079)

(2,622,968)

(512)

-

15,401

8,634,168

162,063

8,472,105

83,070,436

เจ้ าของ

รวมส่วนของ

ธนาคารทหารไทย
จำ�กัและบริ
ด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ษัทย่ อย
งบกระแสเงิ
น
สด
งบกระแสเงิ
สด
ธนาคารทหารไทยน
จากั
ด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สงบการเงิ
าหรับปี สิ ้นสุดนวันรวม
ที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
2561
ส�ำหรับปีสสิาหรั้นสุบปีดสวัิ ้นสุนดทีวั่น31
วาคม
ที่ 31ธัธันน2560
วาคม
2561

2560

14,467,191

(พันบาท)
10,731,530

10,723,925

10,376,944

14,467,191

10,731,530

10,723,925

10,376,944

1,425,419
16,100,376
1,425,419
9,572
16,100,376
124,509
9,572
156,565
124,509
1,263
156,565
1,569
1,263
1,569
(17,238)
(113,108)
(17,238)
(11,851,595)
(113,108)
(11,851,595)
10,862
(471,317)
10,862
(74,106)
(471,317)
707
(74,106)
(63,944)
707
(24,496,747)
(63,944)
(18,563)
(24,496,747)
33,593,350
(18,563)
(9,338,927)
33,593,350
(1,288,316)
(9,338,927)
18,157,522
(1,288,316)

1,339,981
8,914,695
1,339,981
22,828
8,914,695
286,663
22,828
18,866
286,663
(21,781)
18,866
(343)
(21,781)
8,743
(343)
(42,918)
8,743
(42,538)
(42,918)
(42,538)

1,327,548
8,924,607
1,327,548
22,828
8,924,607
283,702
22,828
11,728
283,702
(87,781)
11,728
(343)
(87,781)
8,743
(343)
(42,618)
8,743
(42,538)
(42,618)
(42,538)

24,064
(382,743)
24,064
(1,027,504)
(382,743)
15,401
(1,027,504)
15,401
(24,733,846)
(32,153)
(24,733,846)
33,783,015
(32,153)
(8,625,760)
33,783,015
(2,252,353)
(8,625,760)
17,983,847
(2,252,353)

1,417,228
16,114,041
1,417,228
9,572
16,114,041
124,497
9,572
158,618
124,497
(28,390)
158,618
1,569
(28,390)
1,569
(17,209)
(112,897)
(17,209)
(7,851,198)
(112,897)
(7,851,198)
10,862
(471,317)
10,862
(74,106)
(471,317)
707
(74,106)
707
(24,437,577)
(818,563)
(24,437,577)
33,560,218
(818,563)
(9,366,810)
33,560,218
(1,170,218)
(9,366,810)
17,772,952
(1,170,218)

24,064
(382,743)
24,064
(1,027,504)
(382,743)
15,401
(1,027,504)
15,401
(24,657,088)
(157,628)
(24,657,088)
33,751,311
(157,628)
(8,626,052)
33,751,311
(2,166,513)
(8,626,052)
17,556,068
(2,166,513)

18,157,522

17,983,847

17,772,952

17,556,068

(5,031,505)
(674,300)
(5,031,505)
(50,469,452)
(674,300)
(209,272)
(50,469,452)
358,410
(209,272)
249,383
358,410
(313,598)
249,383
(313,598)

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

(2,290,223)
(674,300)
(2,290,223)
(50,465,397)
(674,300)
(209,272)
(50,465,397)
391,494
(209,272)
286,835
391,494
(319,666)
286,835
(319,666)

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กกระแสเงิ
าไรจากการด
าเนินงานก่
อนภาษีาเนิ
เงินนได้งาน
นสดจากกิ
จกรรมด
รายการปรั
บกระทบก
าไรจากการด
กาไรจากการด
าเนินงานก่
อนภาษี เงินได้าเนินงานก่ อนภาษีเงินได้ เป็ น

เงินสดรั บ (จ่ าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
รายการปรั บกระทบกาไรจากการดาเนินงานก่ อนภาษีเงินได้ เป็ น
ค่าเสือ่ มราคาและรายการตัดบัญชี
เงินสดรั บ (จ่ าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า
ค่าเสือ่ มราคาและรายการตัดบัญชี
ขาดทุนจากการด้ อยค่าทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของทรัพย์สินรอการขายและสินทรัพย์อื่น
ขาดทุนจากการด้ อยค่าทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
สารองประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์ของพนักงานและประมาณการหนี ้สินอื่น
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของทรัพย์สินรอการขายและสินทรัพย์อื่น
ขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุน (กลับรายการ)
สารองประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์ของพนักงานและประมาณการหนี ้สินอื่น
ขาดทุน (กาไร) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้ า
ขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุน (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุน (กาไร) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้ า
กาไรจากการจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน
กาไรจากการจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์
กาไรทีเ่ กิดจากการสูญเสียการควบคุมในบริ ษัทย่อย
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน
ขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึ ้นจริ งจากการปรับมูลค่าหนี ้สินทางการเงิน
กาไรทีเ่ กิดจากการสูญเสียการควบคุมในบริ ษัทย่อย
ทีก่ าหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึ ้นจริงจากการปรับมูลค่าหนี ้สินทางการเงิน
กาไรทีย่ งั ไม่เกิดขี ้นจากอัตราแลกเปลีย่ นจากตราสารอนุพนั ธ์
ทีก่ าหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม
กาไรทีย่ งั ไม่เกิดขี ้นจากอัตราแลกเปลีย่ นจากหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว
กาไรทีย่ งั ไม่เกิดขี ้นจากอัตราแลกเปลีย่ นจากตราสารอนุพนั ธ์
ค่าใช้ จา่ ยโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบของหุ้นสามัญให้ แก่พนักงาน
กาไรทีย่ งั ไม่เกิดขี ้นจากอัตราแลกเปลีย่ นจากหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
ค่าใช้ จา่ ยโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบของหุ้นสามัญให้ แก่พนักงาน
รายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
รายได้ เงินปั นผล
รายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ
เงินสดรับดอกเบี ้ย
รายได้ เงินปั นผล
เงินสดจ่ายดอกเบี ้ย
เงินสดรับดอกเบี ้ย
เงินสดจ่ายภาษี เงินได้
เงินสดจ่ายดอกเบี ้ย
กาไรจากการดาเนินงานก่ อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรั พย์ และหนีส้ ินดาเนินงาน
เงินสดจ่ายภาษี เงินได้
กาไรจากการดาเนินงานก่ อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรั พย์ และหนีส้ ินดาเนินงาน
สินทรั พย์ ดาเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้ )
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิ
น
สินทรั พย์ ดาเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้ )
เงินลงทุนเพื่อค้ า
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
เงินลงทุนเพื่อค้ า
ทรัพย์สินรอการขาย
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
ลูกหนี ้อื่น
ทรัพย์สินรอการขาย
รายได้ ค้างรับอื่น
ลูกหนี ้อื่น
สินทรัพย์อื่น
รายได้ ค้างรับอื่น
สินทรัพย์อื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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13
13

สาหรับปี สิ น
้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงิ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
เฉพาะธนาคาร
2561
ส�ำหรัสบาหรัปี บสิปี้นสุ
ด
่ 31ธัน2560
ธัวาคม
นวาคม
สิ ้นสุดวัวัน
นทีที่ 31
(พันบาท) 2561
2560

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกระแสเงิ
สด
ธนาคารทหารไทย น
จากั
ด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม
งบการเงิ
นรวม
งบการเงิ
นรวม
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ที่ 31ธัธันนวาคม
วาคม
ส�ำหรับปีสาหรั
สิ ้นสุบปีดสวัิ ้นสุนดทีวัน่ 31

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
กาไรจากการด
เงิ
นรับฝาก าเนินงานก่อนภาษีเงินได้
รายการปรั บากระทบก
าไรจากการด
รายการระหว่
งธนาคารและตลาดเงิ
น าเนินงานก่ อนภาษีเงินได้ เป็ น
จากกิจกรรมดาเนินงาน
หนีเงิ้สินนสดรั
จ่ายคืบน(จ่
เมืาอ่ ย)
ทวงถาม
ค่ตราสารหนี
าเสือ่ มราคาและรายการตั
ญชี ้น
้ทีอ่ อกและเงินกู้ยดืมบัระยะสั
หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสู
ญ และขาดทุนนทรัจากการด้
า
ประมาณการหนี
้สินจากการโอนสิ
พย์ด้อยคุอยค่
ณภาพ
ขาดทุนจากการด้้สิอนยค่
าทีด่ ิน อาคารและอุ
กรณ์
ประมาณการหนี
ผลประโยชน์
ของพนักปงาน
ขาดทุนจากการด้้สิอนยค่
ประมาณการหนี
อื่นาของทรัพย์สินรอการขายและสินทรัพย์อื่น
สเจ้ารองประมาณการหนี
้สินผลประโยชน์ของพนักงานและประมาณการหนี ้สินอื่น
าหนี ้อื่น
ขาดทุ
น
จากการด้
อ
ยค่
า
เงิ
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่ายอื่น นลงทุน (กลับรายการ)
ขาดทุนรอตั
(กาไร)
บมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้ า
รายได้
ดบัญจากการปรั
ชี
ขาดทุ
น
จากการจ
าหน่
า
ยสิ
น
ทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หนี ้สินอื่น
กาไรจากการจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน
กระแสเงิ
สดจากกิญจเสีกรรมลงทุ
กาไรทีเ่ กิดนจากการสู
ยการควบคุนมในบริ ษัทย่อย
เงิ
น
สดรั
บ
จากดอกเบี
้ย
ขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึ ้นจริ งจากการปรับมูลค่าหนี ้สินทางการเงิน
เงิทีนก่ สดรั
บจากเงิ
นปั นวผลยมูลค่ายุติธรรม
าหนดให้
แสดงด้
เงิ
นสดจ่ย่ งัาไม่
ยในการซื
้อเงินลงทุ
นเผื่อขายย่ นจากตราสารอนุพนั ธ์
กาไรที
เกิดขี ้นจากอั
ตราแลกเปลี
นสดรัย่ บงั ไม่
จากการจ
าหน่าตยเงิ
นลงทุนเผืย่ นจากหุ
่อขาย ้ นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว
กเงิาไรที
เกิดขี ้นจากอั
ราแลกเปลี
ายในการซื ้อเงิ
นลงทุสในรู
นในตราสารหนี
ะถือญจนครบก
ค่เงิานใช้สดจ่
จา่ ยโครงการจ่
ายโบนั
ปแบบของหุ้น้ทีจ่ สามั
ให้ แก่พนัาหนด
กงาน
สดรังบกจากการไถ่
อนตราสารหนี
จ่ ะถืเอสีจนครบก
าหนด
ย
ส่เงิวนนแบ่
าไรจากเงินถลงทุ
นตามวิธีสว่ ้ทีนได้
เงิ
นสดรัดบอกเบี
จากการจ
รายได้
้ยสุทธิาหน่ายเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินสดจ่เงิานยในการซื
รายได้
ปั นผล ้อเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
จากการลดทุ
เงินสดรับดอกเบี
้ย นและจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เงินสดจ่ายดอกเบี
ยในการซื้ย้ออาคารและอุปกรณ์
ยเพื่อสิเงิทนธิได้
การเช่า
เงินสดจ่ายภาษี
นสดจ่ายในการซื
ทรัพย์อไนการเปลี
ม่มีตวั ตน ่ ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนีส้ ินดาเนินงาน
กเงิาไรจากการด
าเนิ้อสินนงานก่
เงินสดรับจากการจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์
สดสุ
ใช้ ไนปในกิ
จกรรมลงทุ
สิเงินนทรั
พย์ทดธิาเนิ
งานลดลง
(เพิ่มขึนน้ )

ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด
รายการทีม่ ิใช่เงินสด:
การออกหุ้นสามัญให้ แก่พนักงาน
กลับรายการประมาณการหนี ้สินจากการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
สุทธิจากการตัดจาหน่ายตัว๋ สัญญาใช้ เงินและดอกเบี ้ยค้ างรับ

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

2560
2560

14,467,191
38,072,664
3,917,491
(160,184)
1,425,41916,100,3769,572
(246,061)
124,509
(51,090)
156,565
182,982
1,263
(214,261)
1,569
(1,309,599)

10,731,530
12,415,970
14,931,619
(367,264)
1,339,981
(748,396)
8,914,695
(1,317,048)
22,828
(144,042)
286,663
(19,171)
18,866
323,123
(21,781)
991,044
(343)
18,680,416
8,743
3,669,256
(42,918)
18,559,367
(42,538)

13
14

(พันบาท)
(พันบาท)

2561
2561

2560
2560

10,723,925
38,069,993
3,917,491
(160,184)
1,417,22816,114,0419,572
(246,061)
124,497
(51,090)
158,618
174,698
(28,390)
(128,879)
1,569
(1,309,599)

10,376,944
12,421,459
14,931,619
(367,264)
1,327,548
(748,396)
8,924,607
(1,317,048)
22,828
(144,042)
283,702
(19,171)
11,728
323,068
(87,781)
954,422
(343)
18,680,433
8,743
3,635,159
(42,618)
18,353,040
(42,538)

33,783,015(1,019,780)
(8,625,760)
(1,783)
(2,252,353)
(761,356)
17,983,847
132,328
(8,398,408)

(2,258,545)
(17,209)
2,500,247
(112,897)
(7,851,198)
1,369,051
818,563
10,862
(80,860,373)
(471,317)
73,679,531
(74,106)
(12,899,503)
707
5,285,578102,292
(24,437,577)
(25,000)
(818,563)
11,437,527
33,560,218
(1,059,435)
(9,366,810)
(4,782)
(1,170,218)
(1,005,315)
17,772,952
135,579
(3,026,287)

(5,031,505)
(674,300)
(12,679)
(50,469,452)
(1,319,889)
(209,272)
4,868,100
358,410
(3,008,880)
249,383
(486)
(313,598)
(2,630,494)
(2,104,328)
(10,128)
(2,637,501)

1,327,100
9,594,034
(12,465)
(59,532,181)
(1,195,744)
251,911
5,430,000
166,111
(10,350,000)
(197,598)
(512)
550,636
(2,622,968)
(17,925)
(8,769,614)
(50,517)
1,340,828

(2,290,223)
(674,300)
(12,679)
(50,465,397)
(1,319,889)
(209,272)
4,868,100
391,494
(3,008,880)
286,835
(486)
(319,666)
(2,630,494)
(2,104,328)
(10,128)
(2,640,496)

1,652,366
9,594,034
(12,465)
(59,542,093)
(1,195,744)
251,911
5,430,000
112,018
(10,350,000)
(190,767)
(512)
569,264
(2,622,968)
(8,751,689)
(50,517)
1,341,505

17,871,736
15,234,235

16,530,908
17,871,736

17,871,549
15,231,053

16,530,044
17,871,549

36,584

84,901

36,584

84,901

-

337,668

-

337,668

(18,563)11,437,527
33,593,350
(1,068,129)
(9,338,927)
(4,782)
(1,288,316)
(1,019,035)
18,157,522
141,311
(688,193)

เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

2561
2561

(2,093,982)
(17,238)
165,148
(113,108)
(11,851,595)
1,373,467
18,563
10,862
(80,860,373)
(471,317)
76,804,891
(74,106)
(12,899,503)
707
5,285,578
(63,944)
102,292
(24,496,747)

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินลงทุนเพื่อค้ า
เงินสดจ่ายชาระคืนตราสารหนี ้ทีอ่ อกและเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
เงินสดจ่ายดอกเบี ้ยตราสารหนี ้ทีอ่ อกและเงินกู้ยืมระยะยาว
ทรัพย์สินรอการขาย
เงินสดรับจากการออกจาหน่ายหุ้นกู้
ลูกหนี ้อื่น
เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนหุ้นกู้
รายได้ ค้างรับอื่น
ค่สินาใช้
้ นสามัญให้ แก่พนักงาน
ทรัจพา่ ย์ยในการออกหุ
อื่น
จ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคาร
จ่ายเงินปั นผลให้ กบั ส่วนได้ เสียทีไ่ ม่มีจานวนควบคุม
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ
เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
งบการเงิ
เฉพาะธนาคาร
งบการเงิ
นนเฉพาะธนาคาร
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สิ ้นสุดดวัวัน
นทีที่ 31
ส�ำหรัสบาหรัปี บสิปี้นสุ
่ 31ธันธัวาคม
นวาคม

1,302,289
32,152
24,064
(50,780,623)
(382,743)
41,534,706
(1,027,504)
(3,984,166)
15,401
5,284,587121,450
(24,733,846)
(258,212)
(32,153)

1,302,147
157,627
24,064
(43,030,197)
(382,743)
33,840,606
(1,027,504)
(3,984,166)
15,401
5,284,587121,450
(24,657,088)
(258,212)
(157,628)
33,751,311(1,011,959)
(8,626,052)
(1,783)
(2,166,513)
(760,180)
17,556,068
130,751
(8,209,329)
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

160

สารบัญ
ข้ อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
การบริ หารความเสี่ยงของธนาคาร
มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนี ้สิน
การดารงเงินกองทุน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมสุทธิ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ
สินทรัพย์จดั ชัน้
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นสุทธิ
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและภาษี เงินได้
ลูกหนี ้อื่นสุทธิ
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี ้สิน)
หนี ้สินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืมสุทธิ
ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี ้สินอื่น
รายได้ รอตัดบัญชี
หนี ้สินอื่น

15

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

สารบัญ
การจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์ - โครงการจ่ายโบนัสในรู ปแบบของหุ้นสามัญให้ พนักงานธนาคาร
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ทุนสารองตามกฎหมาย
การจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผล
สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพันและข้ อจากัด
ภาระผูกพันและหนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้น
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ส่วนงานดาเนินงาน
ฐานะและผลการดาเนินงานที่สาคัญจาแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ
รายได้ ดอกเบี ้ย
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิ
กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้ าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนสุทธิจากหนี ้สินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
กาไรสุทธิจากเงินลงทุน
ค่าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ
หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้ อยค่า
กาไรต่อหุ้น
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
งบการเงินนี ้ได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ออกงบการเงินจากคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
1

ข้ อมูลทั่วไป
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็ นนิติบุคคลที่จัดตังขึ
้ น้ ในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียนตังอยู
้ ่เลขที่ 3000
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
ธนาคารจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2526
ธนาคารประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทย่อยจัดตังเป็
้ นบริ ษัทจากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย
โดยด าเนิน ธุร กิ จหลัก ในการให้ บ ริ การด้ านการบริ หารสิ น ทรั พ ย์ รายละเอี ยดของบริ ษั ทย่อยและบริ ษั ทร่ วมของธนาคาร ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ได้ เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 10

2

เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน

(ก)

เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงินนี จ้ ัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญ ชี ที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพ บัญ ชี ฯ
(“สภาวิชาชีพบัญ ชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง และแสดงรายการ
ตามข้ อกาหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 21/2558 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เรื่ อง การจัดทาและการประกาศ
งบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริ ษัทโฮลดิ ้งที่เป็ นบริ ษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
สภาวิชาชีพบัญชีได้ ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับซึง่ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ ม
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่นนั ้ มีผลให้ เกิดการ
เปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญ ชีของธนาคารและบริ ษัทย่อยในบางเรื่ อ ง การเปลี่ยนแปลงนีไ้ ม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญ
ต่องบการเงิน
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ข้างต้ น สภาวิชาชีพบัญชีได้ ออกมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินใหม่ ซึง่ ยังไม่มีผลบังคับในปั จจุบนั ธนาคารและบริ ษัทย่อยไม่ได้ ใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวในการจัดทา
งบการเงิน ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของธนาคารและบริ ษัทย่อย
กาหนดให้ ถือปฏิบตั กิ บั งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม ในปี ดังต่อไปนี ้
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มีผล
บังคับใช้
2563

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 7*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เครื่ องมือทางการเงิน

2563

รายได้ จากสัญญาที่ทากับลูกค้ า

2562

ฉบับที่ 9*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15

การแสดงรายการสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32*
การตี ค วามมาตรฐานการรายงาน การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ทางการเงิน ฉบับที่ 16*
การตี ค วามมาตรฐานการรายงาน การชาระหนี ้สินทางการเงินด้ วยตราสารทุน

2563
2563
2563

ทางการเงิน ฉบับที่ 19*

* มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มเครื ่องมื อทางการเงิ น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทากับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ให้ หลักการโดยรวมในการรับรู้ รายได้ ทังจ
้ านวนที่รับรู้ และช่วงเวลาที่รับรู้ โดยรายได้
จะรับรู้ เมื่ อ (หรื อ ณ วันที่) กิจการส่งมอบการควบคุมสินค้ าหรื อบริ การให้ แก่ลูกค้ าด้ วยมูลค่าของรายได้ ที่กิจการคาดว่าจ ะได้ รับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี ้นามาใช้ แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการรับรู้ รายได้ ดังต่อไปนี ้
-

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี ่ยนเกี ่ยวกับบริ การโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์ และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

ธนาคารและบริ ษั ท ย่ อ ยได้ ป ระเมิ น ผลกระทบเบื อ้ งต้ น ที่ อ าจเกิ ด ขึน้ จากการถื อ ปฏิ บัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 เป็ นครัง้ แรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ซึง่ คาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสาคัญต่องบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคารในงวดแรกที่ถือปฏิบตั ิ
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านีใ้ ห้ ข้อกาหนดเกี่ย วกับนิยามสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ ินทางการเงินตลอดจนการรับรู้
การวัดมูลค่า การด้ อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพนั ธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
ขณะนีผ้ ้ ูบริ หารกาลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากการถื อปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเ งินกลุ่มเครื่ อ งมื อ
ทางการเงินเป็ นครัง้ แรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
(ข)

เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินนี ้จัดทาขึ ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้ นรายการที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินต่อไปนี ้วัดมูลค่า
ด้ วยราคายุตธิ รรม
-

(ค)

ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อค้ า
เงินลงทุนเพื่อค้ า และเผื่อขาย
หนี ้สินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
ที่ดนิ และอาคาร

สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบการเงินนี จ้ ัดทาและแสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาทซึง่ เป็ นสกุลเงินที่ใช้ ใ นการดาเนินงานของธนาคารและบริ ษัทย่อ ย ข้ อมูล
ทางการเงินทังหมดมี
้
การปั ดเศษเพื่อให้ แสดงเป็ นหลักพันบาท และในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้ แสดงเป็ นหลักล้ านบาท
ยกเว้ นที่ระบุไว้ เป็ นอย่างอื่น

(ง)

การใช้ ดุลยพินิจและการประมาณการ
ในการจัด ท างบการเงิ น ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผู้ บริ ห ารต้ อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ การประมาณการและ
ข้ อสมมติฐานหลายประการ ซึง่ มีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจานวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี ้สิน
รายได้ และค่าใช้ จ่าย ผลที่เกิดขึ ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้
ประมาณการและข้ อ สมมติฐานที่ใช้ ในการจัดทางบการเงินจะได้ รับการทบทวนอย่างต่อ เนื่ อ ง การปรั บประมาณการทางบัญ ชี
จะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป
ข้ อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการที่สาคัญประกอบด้ วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 8
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 13
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ตราสารอนุพนั ธ์
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
3

นโยบายการบัญชีท่ สี าคัญ
นโยบายการบัญชีที่นาเสนอดังต่อไปนี ้ได้ ถือปฏิบตั โิ ดยสม่าเสมอสาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก)

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้ วยงบการเงินของธนาคารและบริ ษัทย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มธนาคาร”)
การรวมธุรกิ จ
ธนาคารบันทึกบัญ ชี สาหรั บการรวมธุรกิจตามวิธีซือ้ เมื่ อ การควบคุมถูกโอนไปยังธนาคารและบริ ษัทย่อ ย ยกเว้ น ในกรณี ที่เป็ น
การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
การควบคุมเกิดขึ ้นเมื่อธนาคารเปิ ดรับหรื อมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้ องกับกิจการนันและมี
้
ความสามารถในการใช้
อานาจเหนือกิจการนัน้ ทาให้ เกิดผลกระทบต่อจานวนเงินผลตอบแทนของธนาคาร วันที่ซื ้อกิจการคือวันที่อานาจในการควบคุมนัน้
ได้ ถูกโอนไปยังผู้ซื ้อ การกาหนดวันที่ซื ้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอานาจควบคุมจากฝ่ ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ ายหนึ่งต้ องใช้
ดุลยพินิจเข้ ามาเกี่ยวข้ อง
ค่าความนิยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซื ้อโดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ ซงึ่ รวมถึงการรับรู้ จานวนส่วนได้ เสียที่ไม่มี
อานาจควบคุมในผู้ถูกซื ้อหักด้ วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุตธิ รรม) ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ ที่ได้ มาและหนี ้สินที่รับมาซึง่ วัดมูลค่า ณ วันที่ซื ้อ
กาไรจากการซื ้อในราคาต่ากว่ามูลค่ายุตธิ รรมรับรู้ ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ ต้องวัดด้ วยมูลค่ ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนไป หนี ส้ ินที่ธนาคารก่อขึน้ เพื่ อจ่ายชาระให้ แก่เจ้ าของเดิมและ
ส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของที่ออกโดยธนาคาร ทังนี
้ ้สิ่งตอบแทนที่โอนให้ ยงั รวมถึงมูลค่ายุตธิ รรมของหนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้น
หนี ส้ ิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึน้ ของธนาคารที่ ถูก ซือ้ ที่ รั บ มาจากการรวมธุร กิ จ รั บ รู้ เป็ นหนี ส้ ิ น หากมี ภ าระผูก พัน ในปั จ จุ บัน ซึ่งเกิ ด ขึน้ จาก
เหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุตธิ รรมได้ อย่างน่าเชื่อถือ
ต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อของธนาคารที่เกิดขึน้ ซึ่งเป็ นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที่ปรึ กษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
และค่าที่ปรึกษาอื่น ๆ ถือเป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อเกิดขึ ้น
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การรวมธุรกิ จภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกันบันทึกบัญชีโดยใช้ วิธีเสมือนว่าเป็ นวิธีการรวมส่วนได้ เสีย โดยวิธีการดังกล่าวผู้ซื ้อต้ องรับรู้
สินทรั พย์ แ ละหนี ส้ ินของธุรกิจที่ถูกซื ้อด้ วยมูลค่าตามบัญ ชีข องธุรกิจดังกล่าวตามงบการเงินรวมของบริ ษั ทใหญ่ ในลาดับสูงสุด
ณ วันที่เกิดรายการ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของธุรกิจที่ถกู นามารวมดังกล่าวกับค่าตอบแทนที่จ่ายรับรู้ เป็ นส่วนเกินหรื อ
ส่วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกันในส่วนของเจ้ าของ รายการส่วนเกินหรื อส่วนขาดจะถูกโอนไปยังกาไรสะสม
เมื่อมีการขายเงินลงทุนในธุรกิจที่ซื ้อดังกล่าวไป
ผลการดาเนินงานของธุรกิจที่ถูกซื ้อจะรวมอยู่ในงบการเงินรวมของผู้ซื ้อนับตังแต่
้ วนั ที่ต้นงวดของงบการเงินเปรี ยบเทียบหรื อวันที่
ธุรกิจเหล่านันอยู
้ ่ภายใต้ การควบคุมเดียวกันแล้ วแต่ระยะเวลาใดจะสันกว่
้ า จนถึงวันที่การควบคุมสิ ้นสุด
บริ ษทั ย่อย
บริ ษัทย่อยเป็ นกิจการที่อยู่ภายใต้ การควบคุมของธนาคาร การควบคุมเกิดขึ ้นเมื่อธนาคารเปิ ดรับหรื อมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปร
จากการเกี่ยวข้ องกับกิจการนัน้ และมีความสามารถในการใช้ อานาจเหนือกิจการนันท
้ าให้ เกิดผลกระทบต่อจานวนเงินผลตอบแทน
ของกลุ่มธนาคาร งบการเงินของบริ ษัทย่อยได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ ้นสุดลง
งบการเงินของบริ ษัทย่อยได้ จดั ทาขึ ้นโดยใช้ นโยบายการบัญชีที่สาคัญเช่นเดียวกันกับของธนาคาร
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
ณ วันที่ซื ้อธุรกิจ ธนาคารวัดมูลค่าส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมตามอัตราส่วนได้ เสียในสินทรัพย์สทุ ธิที่ได้ มาจากผู้ถกู ซื ้อ
การเปลี่ ยนแปลงส่วนได้ เสี ยในบริ ษัทย่อ ยของธนาคารที่ไม่ ทาให้ ธนาคารสูญ เสี ยอ านาจการควบคุมจะบันทึกบัญ ชี โดยถื อ เป็ น
รายการในส่วนของเจ้ าของ
การสูญเสียการควบคุม
เมื่อธนาคารสูญเสียการควบคุมในบริ ษัทย่อย ธนาคารตัดรายการสินทรัพย์และหนี ้สินของบริ ษัทย่อยนันออก
้
รวมถึงส่วนได้ เสียที่ไม่มี
อานาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้ าของที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทย่อยนัน้ กาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ ้นจากการสูญเสียอานาจ
ควบคุมในบริ ษัทย่อยรั บรู้ ในกาไรหรื อขาดทุน ส่วนได้ เสียในบริ ษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้ วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
สูญเสียอานาจควบคุม
การตัดรายการในงบการเงิ นรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่มธนาคารที่เป็ นสาระสาคัญ รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้ จ่ายที่ยงั ไม่ เกิดขึ ้นจริ งซึง่ เป็ น
ผลมาจากรายการระหว่างกิจการภายในกลุ่มธนาคาร ถูกตัดรายการในการจัดทางบการเงินรวม
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(ข)

เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีทีเ่ ป็ นเงิ นตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานของแต่ละบริ ษัทในกลุ่ มธนาคาร โดยใช้ อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรั พย์และหนีส้ ินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยนอ้ างอิงตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่รายงาน
สินทรัพย์และหนี ้สินที่ไม่เป็ นตัวเงินซึง่ เกิดจากรายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศซึง่ บันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็ น
สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานโดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ ้นจากการแปลงค่าให้ รับรู้ เป็ นกาไรหรื อขาดทุนในงวดบัญ ชีนนั ้ แต่ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
ที่เกิดขึ ้นจากการแปลงค่าของตราสารทุนที่ถือไว้ เผื่อขายจะรับรู้ เข้ ากาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
หน่วยงานในต่างประเทศ
สินทรัพย์และหนี ้สินของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายได้ แ ละค่าใช้ จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้ อัต ราแลกเปลี่ ยนที่ใกล้ เคี ยงกับอัตรา ณ วัน ที่
เกิดรายการ
งบการเงินของสาขาต่างประเทศของธนาคารแปลงค่าเป็ นเงินบาทด้ วยอัตราแลกเปลี่ ยนอ้ างอิงตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ณ วันที่รายงาน ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่เกิดจากการแปลงค่าบันทึกไว้ ในส่วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น
จนกว่าจะมีการเลิกกิจการของสาขา ยกเว้ นสาขาหมู่เกาะเคย์แมนรับรู้ ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินของสาขา
ดังกล่าวในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน

(ค)

เงินสด
เงินสด หมายถึงเงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรี ยกเก็บ
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(ง)

หลักทรัพย์ ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน/หลักทรัพย์ ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
ธนาคารมีการทาสัญญาซื ้อหลักทรัพย์โดยมีสญ
ั ญาขายคืนหรื อมีการทาสัญญาขายหลักทรัพย์โดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืน โดยมี ก ารกาหนด
วัน และราคาที่แ น่น อนในอนาคต จานวนเงิน ที่จ่า ยสาหรั บ หลักทรั พ ย์ซือ้ โดยมี สัญ ญาขายคืนในอนาคตแสดงเป็ นสินทรั พย์
ในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้ บญ
ั ชี “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (ด้ านสินทรั พย์) ” หรื อ “เงินให้ สินเชื่อแก่ลูกหนี ”้
ขึน้ อยู่กับประเภทของคู่ค้า โดยหลักทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาขายคืนดังกล่าวถือเป็ นหลักประกัน ในขณะที่ หลักทรัพย์ขายโดยมีสญ
ั ญา
ซื ้อคืนในอนาคตแสดงเป็ นหนี ้สินในงบแสดงฐานะการเงิน ภายใต้ บญ
ั ชี “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้ านหนี ้สิน)” หรื อ
“ตราสารหนี ท้ ี่ อ อกและเงินกู้ยืม สุทธิ ” ขึน้ อยู่กับประเภทของคู่ค้ า ด้ ว ยจ านวนเงิน ที ่ไ ด้ รั บ มาจากการขายหลัก ทรั พ ย์ด งั กล่า ว
โดยหลักทรั พย์ ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อคืนถือเป็ นหลักประกัน
ผลต่างระหว่างราคาซื ้อและราคาขายจะถูกรับรู้ ตามระยะเวลาของรายการซึง่ แสดงรวมอยู่ในรายได้ ดอกเบี ้ยหรื อค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย
แล้ วแต่กรณี

(จ)

เงินลงทุน
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงมูลค่าด้ วยวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อขาดทุนจากการ
ด้ อยค่า (ถ้ ามี) ขาดทุนจากการด้ อยค่าบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
ในงบการเงินรวมใช้ วธิ ีส่วนได้ เสีย
ในกรณีที่ธนาคารและบริ ษัทย่อยได้ ห้ นุ มาจากการปรับโครงสร้ างหนี ้ถึงแม้ วา่ การได้ มาดังกล่าวจะทาให้ ธนาคารและบริ ษัทย่อยถือหุ้น
เกินกว่าอัตราร้ อยละ 50 หรื ออัตราร้ อยละ 20 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัทดังกล่าว ธนาคารและบริ ษัทย่อยจะไม่ถือเงินลงทุนดังกล่าว
เป็ นเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมตามลาดับ เนื่องจากธนาคารและบริ ษัทย่อยมี ค วามตัง้ ใจที่จ ะถื อ เงินลงทุนดังกล่าวเป็ น
การชั่ว คราว และจะจัด ประเภทเงิน ลงทุน ดัง กล่า วเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึ่งแสดงมูลค่าด้ วยวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อขาดทุนจากการ
ด้ อยค่า (ถ้ ามี)
ธนาคารและบริ ษัทย่อยไม่ถือว่าการลงทุนในกองทุนรวมที่มีสัดส่วนการลงทุนเกินกว่าอัตราร้ อยละ 50 หรื ออัตราร้ อยละ 20 ของหน่วยที่
ออกจาหน่ายแล้ วของกองทุนดังกล่าว เป็ นเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วม ตามลาดับ เนื่องจากธนาคารและบริ ษัทย่อยไม่มีอานาจ
ควบคุมหรื อมีอิทธิพลในการกาหนดนโยบายการเงินและการดาเนินงานของกองทุนรวมดังกล่าวซึง่ อยู่ภายใต้ การจัดการที่เป็ นอิสระ
ของผู้จดั การกองทุนตามรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม และอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ และจะจัด ประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึง่ แสดงมูลค่าด้ วยราคาทุนสุทธิหัก
ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้ อยค่า (ถ้ ามี)
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เงิ นลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนอื ่น
ตราสารหนี ้และตราสารทุนซึง่ เป็ นหลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาดซึง่ ถือไว้ เพื่อค้ า จัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเพื่อค้ าและแสดงใน
มูลค่ายุตธิ รรม กาไรหรื อขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้ บนั ทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ตราสารหนี ้ซึง่ ธนาคารและบริ ษัทย่อยตังใจและสามารถถื
้
อจนครบกาหนดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด เงินลงทุน
ที่จะถื อจนครบกาหนดแสดงในราคาทุนตัดจาหน่ายหักค่าเผื่ อขาดทุนจากการด้ อ ยค่า ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื ้อมากับมูลค่ า
ไถ่ถอนของตราสารหนี ้จะถูกตัดจาหน่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ งตลอดอายุคงเหลือของตราสารหนี ้
ตราสารหนี ้และตราสารทุนซึง่ เป็ นหลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้ เพื่อค้ าหรื อตังใจถื
้ อไว้ จนครบกาหนด
จัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู้ มูลค่าในครัง้ แรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุตธิ รรม และการเปลี่ยนแปลงที่
ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็ นตัวเงินจะถูก บันทึกโดยตรงในส่วนของ
เจ้ าของ ส่วนผลขาดทุนจากการด้ อยค่าและผลต่างจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้ ในกาไรหรื อขาดทุน
เงิน ลงทุน ใน (ก) ตราสารทุน ที่ ไม่ ใช่ ห ลัก ทรั พ ย์ ในความต้ อ งการของตลาด (ข) เงิ น ลงทุน ในหน่ ว ยลงทุน ที่ มี เงื่ อ นไขการจ่ า ย
ผลตอบแทนในลักษณะเดียวกันกับตราสารหนี ้ (ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ได้ มาจากการปรั บโครงสร้ างหนี ห้ รื อ (ง) เงินลงทุ น
ในกองทุนรวมที่ไม่ได้ ถือเป็ นเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วม จัดประเภทเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไปและแสดงมูลค่าในราคาทุนหัก
ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้ อยค่า (ถ้ ามี)
การรับรู้รายการ
รายการซื ้อขายเงินลงทุนในตราสารหนี ้บันทึก ณ วันที่ชาระราคา (Settlement date)
รายการซื ้อขายเงินลงทุนในตราสารทุนบันทึก ณ วันที่ที่เกิดรายการ (Trade date)
การจาหน่ายเงิ นลงทุน
เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจานวนเงินสุทธิที่ได้ รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกาไรหรื อขาดทุนสะสมจากการ
ตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องที่เคยบันทึกในส่วนของเจ้ าของ จะถูกบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
สาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี ้และตราสารทุน การคานวณต้ นทุนของเงินลงทุนที่จาหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยงั ถืออยู่ใช้ วิธีถวั เฉลี่ย
ถ่วงน ้าหนัก
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(ฉ)

เงินให้ สินเชื่อแก่ ลูกหนี้
เงินให้ สินเชื่ อแก่ลูกหนี แ้ สดงด้ วยเงินต้ นไม่รวมดอกเบีย้ ค้ างรั บ (ยกเว้ นเงินเบิกเกินบัญชี แสดงด้ วยยอดเงินต้ นรวมดอกเบีย้ ค้ างรั บ )
ส่วนลดของเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้ที่หกั ไว้ ล่วงหน้ าที่ยงั ไม่รับรู้ เป็ นรายได้ แสดงเป็ นรายการหักจากเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้

(ช)

ธุรกรรมการรับซื้อตั๋วเงิน ธุรกรรมสินเชื่อเพื่อการค้ าและธุรกรรมแฟ็ กเตอริ่ง
ธนาคารจัดประเภทธุรกรรมการรับซื ้อตัว๋ เงิน ธุรกรรมสินเชื่อเพื่อการค้ า (Trade finance) โดยการรับซื ้อ ซื ้อลด รับช่วงซื ้อลดตราสาร
ภายใต้ เล็ตเตอร์ ออฟเครดิต และธุรกรรมแฟ็ กเตอริ่ ง เป็ นสินทรั พย์ โดยพิจารณาจากประเภทธุรกิจของคู่สัญ ญาที่ธนาคารมี สิทธิ
ไล่เบีย้ ตามกฎหมาย กรณี ที่มีสถาบันการเงินอื่นรั บรอง อาวัล หรื อคา้ ประกันจะจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ ภ ายใต้ บัญ ชี “รายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (ด้ านสินทรัพย์) ” และกรณี ที่ไม่มีสถาบันการเงินอื่นรับรอง อาวัล หรื อค ้าประกันจะจัดประเภทเป็ น
สินทรัพย์ภายใต้ บญ
ั ชี “เงินให้ สินเชื่อแก่ลูกหนี”้ หรื อ “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (ด้ านสินทรัพย์) ” ขึ ้นอยู่กบั ประเภท
ธุรกิจของคูส่ ญ
ั ญา
ธนาคารบันทึกผลต่างระหว่างจานวนเงินที่จ่ายและภาระหนี ้ตามตัว๋ เงินเป็ นส่วนลดรับโดยจะแสดงเป็ นรายการหักจาก “เงินให้ สินเชื่อ
แก่ลูกหนี ้” หรื อ “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (ด้ านสินทรัพย์) ” แล้ วแต่กรณีและจะทยอยรับรู้ ส่วนลดรับดังกล่าวเป็ น
รายได้ ดอกเบี ้ยด้ วยอัตราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ งตามระยะเวลาในการรับซื ้อลดหรื อรับช่วงซื ้อลด

(ซ)

ค่ าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
การตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญถือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้ อกาหนดของ ธปท. ที่เกี่ยวข้ อง โดยค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของเงินให้ สินเชื่อ
ประกอบด้ วย (ก) ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญในอัตราร้ อยละขันต
้ ่าตามประกาศ ธปท. (ข) ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญส่วนที่เกินกว่าอัตราขัน้
ต่าตามประกาศ ธปท. เพื่อครอบคลุมความเสี ยหายซึง่ ได้ เกิดขึ ้นแล้ วแต่ยงั ไม่ได้ รับรายงาน และ (ค) สารองส่วนเพิ่มเพื่อให้ เป็ นไป
ตามแผนธุรกิจและการจัดการบริ หารหนี ้ด้ อยคุณภาพ ทังนี
้ ้การคานวณค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญจะคิดคานวณจากยอดหนี ้คงค้ างตาม
บัญชีหลังหักมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับในอนาคตจากลูกหนี ้หรื อมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะ
ได้ รับในอนาคตจากการจาหน่ายหลักประกันซึง่ เป็ นไปตามวิธีการของประกาศ ธปท.
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญส่วนที่เกินกว่าอัตราร้ อยละขันต
้ ่าตามประกาศ ธปท. เพื่อครอบคลุมความเสียหายซึง่ ได้ เกิดขึ ้นแล้ วแต่ยงั ไม่ได้
รับรายงานพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น ประเภทสินเชื่อ ส่วนสูญเสียในอดีต ความเสี่ยงด้ านเครดิตของลูกหนี ้ และประสบการณ์
ของฝ่ ายบริ หาร เป็ นต้ น และสารองส่วนเพิ่มพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ เช่น ความสามารถในการชาระหนี ้ของลูกหนี ้ มูลค่าที่คาดว่า
จะได้ จากหลักประกัน และแผนการบริ หารจัดการหนี ้ เป็ นต้ น
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญที่ตงเพิ
ั ้ ่มถือเป็ นค่าใช้ จ่ายในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ธนาคารและบริ ษัทย่อยตัดหนี ้สูญกับค่าเผื่อหนี ้สงสัย
จะสูญเมื่อธนาคารและบริ ษัทย่อยไม่สามารถเรี ยกหนี ้คืนได้ และหนี ้สูญได้ รับคืน (ส่วนของเงินต้ น) จะบันทึกบัญชีเพิ่มค่าเผื่อหนี ้สงสัย
จะสูญ
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(ฌ)

การปรับโครงสร้ างหนี้ที่มีปัญหา
ธนาคารและบริ ษัทย่อยจะบันทึกสินทรั พย์ที่รับโอนมาจากการปรับโครงสร้ างหนีท้ ี่มีปัญ หาด้ วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้ รับ แต่ไม่
สูงกว่ามูลหนีต้ ามบัญ ชีบวกดอกเบี ้ยที่ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีสิทธิได้ รับตามกฎหมายที่ ยังไม่ได้ บนั ทึกบัญ ชี ในกรณี ที่การปรั บ
โครงสร้ างหนีท้ ี่เป็ นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชาระหนี ้ จะมีการคานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับใน
อนาคตจากลูกหนี ้โดยใช้ อตั ราคิดลด ผลต่างของมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับในอนาคตและมูลค่า ตามบัญชีของ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ ละดอกเบี ้ยค้ างรับจะถูกบันทึกเป็ นค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี ้แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน หลังจากนัน้ ธนาคารและบริ ษั ท ย่ อ ยจะทบทวนค่า เผื่ อ การปรั บ มูลค่า ดังกล่ าวโดยใช้ มูล ค่าปั จ จุบัน ของประมาณการ
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับตามระยะเวลาที่เหลืออยู่
การคานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับในอนาคตจากลูกหนี ้ สาหรับสัญญาปรับโครงสร้ างหนี ท้ ี่ธนาคาร
เข้ าทาสัญ ญาก่อ นวันที่ 1 มกราคม 2557 ธนาคารใช้ อัตราดอกเบีย้ ตลาด ณ วันที่มีการปรั บโครงสร้ างหนีเ้ ป็ นอัตราคิดลด และ
สาหรับสัญญาปรั บโครงสร้ างหนี ต้ งแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มกราคม 2557 ธนาคารใช้ อัตราดอกเบีย้ ที่แท้ จริ งตามสัญ ญาเดิมเป็ นอัตราคิดลด
ยกเว้ นลูกหนี ้เอสเอ็มอีที่ธนาคารใช้ อตั ราดอกเบี ้ยตลาดเป็ นอัตราคิดลด

(ญ)

ทรัพย์ สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขายแสดงตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ขาดทุนจากการด้ อยค่ารับรู้ เป็ น
ค่าใช้ จ่ายในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายจะรับรู้ ในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนเมื่อมีการจาหน่าย
ราคาทุนของทรั พ ย์ สิน รอการขายกรณี ที่ ได้ มาจากการรั บโอนชาระหนี จ้ ากลูกหนี ้ แสดงราคาทุน ถื อ ตามมูลค่ายุติธรรมหัก ด้ วย
ประมาณการค่าใช้ จ่ายทางตรงในการขาย แต่ไม่เกินกว่ามูลหนีต้ ามบัญ ชีบวกดอกเบี ้ยที่ธนาคารและบริ ษัทย่อยมี สิทธิได้ รับตาม
กฎหมายที่ยังไม่ได้ บนั ทึกบัญชี ราคาทุนของทรัพย์สินรอการขายกรณี ท่ีธนาคารและบริ ษัทย่อยเข้ าซื ้อจากการขายทอดตลาดของ
กรมบังคับคดี ได้ แก่ราคาที่ธนาคารและบริ ษัทย่อยเข้ าซื ้อ บวกค่าใช้ จ่ายในการรับโอนกรรมสิทธิ์ และหักด้ วยประมาณการค่าใช้ จ่าย
ทางตรงในการขาย
ธนาคารและบริ ษัทย่อยพิจารณามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้ รับของทรั พย์ สินรอการขายเป็ นรายหน่วย มูลค่าสุทธิที่จะได้ รับได้ แก่
มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับจากการจาหน่ายทรัพย์สินรอการขายหักด้ วยประมาณการค่าใช้ จ่ายในการขาย ทังนี
้ ้มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับ
จากการขายอ้ างอิงจากราคาประเมินของทรั พย์ สินแต่ละหน่วยและปรั บลดลงในอัตราที่แ ตกต่างกันโดยพิจารณาจากคุณ ภาพ
ทรั พย์สิน (ทาเลที่ตงั ้ สาธารณูปโภค และศักยภาพในการใช้ ประโยชน์ของทรั พย์สิน) ระยะเวลาถือครอง ข้ อมูลการขายทรั พย์สิน
รอการขายในอดีต และความต้ องการของตลาด

(ฎ)

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่หกั ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้ อยค่า (ถ้ ามี) อาคารแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่หกั ค่าเสื่อมราคา
สะสมและค่าเผื่อขาดทุนจากการด้ อยค่า (ถ้ ามี) อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อขาดทุนจากการ
ด้ อยค่า (ถ้ ามี)
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ธนาคารและบริ ษัท ย่อ ยบันทึก มูล ค่า เริ่ ม แรกของที่ดิน อาคารและอุป กรณ์ ในราคาทุน ณ วัน ที่ไ ด้ สินทรัพย์มา ราคาทุนรวมถึง
ต้ นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้ องกับการได้ มาของสินทรัพย์ ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ ที่เป็ นระบบปฏิบตั ิงานหลักของอุปกรณ์ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของ
ต้ นทุนอุปกรณ์
ส่วนประกอบของรายการที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ ประโยชน์ไม่เท่ากันต้ องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มี
นัยสาคัญแยกต่างหากจากกัน
ต้ นทุนในการเปลี่ ยนแทนส่วนประกอบจะรั บรู้ เป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญ ชีข องรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ ามีความ
เป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ที่ธนาคารและบริ ษัทย่อยจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวัดมูลค่าต้ นทุน
ของรายการนัน้ ได้ อย่างน่าเชื่อถื อ ชิน้ ส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจาหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้ นทุนที่เกิดขึ ้นในการซ่อมบารุ ง
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ ้นเป็ นประจาจะรับรู้ ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ ้น
หลังจากนันธนาคารได้
้
จดั ให้ มีการประเมินราคาของที่ดินและอาคารอย่างสม่าเสมอโดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรั พ ย์
ดังกล่าวในราคาที่ตีใหม่ (ราคาที่ตีใหม่ หมายถึง มูลค่ายุตธิ รรมประเมินขึ ้นโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้ เกณฑ์ราคาตลาดสาหรับ
สินทรั พย์ประเภทที่ดิน และเกณฑ์ราคาต้ นทุนเปลี่ ยนแทนหลังหักค่าเสื่ อมราคาสาหรั บสินทรั พย์ประเภทอาคาร) เพื่ อมิให้ ร าคา
ตามบัญชี ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุตธิ รรมอย่างมีสาระสาคัญ
ธนาคารบันทึกส่วนเกิน/ส่วนต่าซึง่ เกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี ้
(1)

ธนาคารบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ ้นจากการตีราคาใหม่ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและรั บรู้ จานวนสะสม
ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นนเคยมี
ั้
การตีราคาลดลงและธนาคารได้ รับรู้ ราคาที่ลดลงเป็ นค่าใช้ จ่ายในกาไรหรื อขาดทุนแล้ ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี ้จะถูก
รับรู้ เป็ นรายได้ ไม่เกินจานวนที่เคยลดลงซึง่ รับรู้ เป็ นค่าใช้ จ่ายปี ก่อนแล้ ว

(2)

ธนาคารรับรู้ ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในกาไรหรื อขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นนเคย
ั้
มีการตีราคาเพิ่มขึ ้นและยังมียอดคงค้ างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” อยู่ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของ
เจ้ าของ ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรั บรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นในจานวนที่ไม่เกินยอดคงเหลื อ ของบัญ ชี
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” และจะรับรู้ ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ที่เกินกว่ายอดคงเหลือของบัญชี “ส่วนเกิน
ทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในกาไรหรื อขาดทุน

การเช่าซึง่ ความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่าเป็ นของธนาคารและบริ ษัทย่อยจัดประเภทเป็ น
สัญ ญาเช่าการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ได้ มาโดยทาสัญ ญาเช่าการเงินบันทึกเป็ นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่า
ปั จจุบนั ของจานวนเงินขันต
้ ่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า หักด้ วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการ
ด้ อยค่า ค่าเช่าที่ชาระจะแยกเป็ นส่วนที่เป็ นค่าใช้ จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหนีส้ ินตามสัญญา เพื่อทาให้ อตั ราดอกเบี ้ย
แต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สาหรับยอดคงเหลือของหนี ้สิน ค่าใช้ จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกาไรหรื อขาดทุน
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ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คานวณจากราคาทุนของสินทรั พย์หรื อราคาที่ตีใหม่โดยวิธีเส้ นตรงตามอายุการให้ ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย์ (ยกเว้ นค่าเสื่อมราคาสาหรับสาขาต่างประเทศคานวณในอัตราตามกฎหมายของประเทศนันซึ
้ ง่ กาหนด
ในอัตราร้ อยละ 20 ต่อปี หรื ออายุการใช้ งานโดยประมาณ 5 ปี ) ดังต่อไปนี ้
อาคาร
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
อุปกรณ์

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

ค่าเสื่อ มราคาบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในกาไรหรื อขาดทุน ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรั บที่ดิน สินทรั พย์ระหว่างก่อสร้ าง และงาน
ระหว่างติดตัง้ วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือถูกทบทวนอย่างน้ อยที่สุดทุกสิ ้นรอบปี
บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์จะทยอยตัดจาหน่ายโดยใช้ วิธีเส้ นตรงตามอายุการใช้ งานโดยประมาณที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์
นัน้ และบันทึกโอนไปยังกาไรสะสมโดยตรง และเมื่อใดที่ธนาคารและบริ ษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์ที่มีการตีราคาเพิ่ม ส่วนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพย์ที่คงเหลืออยู่ ณ วันตัดรายการจะถูกโอนไปยังกาไรสะสมโดยตรง
ธนาคารและบริ ษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่ อจาหน่ายสินทรั พย์ หรื อคาดว่าจะไม่ได้ รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้ หรื อการจาหน่ายสินทรั พย์ รายการผลกาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรั พย์ (ผลต่างระหว่าง
สิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้ รับจากการจาหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์ นนั ้ ) จะรับรู้ ในกาไรหรื อ ขาดทุน เมื่ อธนาคารและ
บริ ษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นนออกจากบั
ั้
ญชี
(ฏ)

สิทธิการเช่ า
สิทธิ การเช่าแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผื่ อขาดทุนจากการด้ อ ยค่า โดยธนาคารและบริ ษัทย่อยแสดงเป็ น
ส่วนหนึง่ ของรายการ “สินทรัพย์อื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน ค่าตัดจาหน่ายรับรู้ เป็ นค่าใช้ จ่ายโดยวิธีเส้ นตรงตามอายุสญ
ั ญาเช่า

(ฐ)

สัญญาเช่ าดาเนินงาน
การเช่าซึง่ ความเสี่ยงและผลตอบแทนความเป็ นเจ้ าของส่วนใหญ่ยงั คงอยู่กบั ผู้ให้ เช่าถือเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน
รายจ่ายภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้ นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ ้นต้ องนามารวมคานวณจานวนเงินขันต
้ ่าที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้ รับ การยืนยันการ
ปรับค่าเช่า
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(ฑ)

ค่ าความนิยมและสินทรัพย์ ไม่ มีตัวตนอื่น
ค่าความนิ ยม
ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื ้อกิจการของบริ ษัทย่อยรับรู้ ในสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน การรับรู้ มลู ค่าเริ่ มแรกของค่าความนิยม ได้ อธิบายใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 3 (ก) ภายหลังจากการรับรู้ เริ่ มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้ วยวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อขาดทุนจาก
การด้ อยค่า
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื ่น ๆ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น ๆ ที่ธนาคารและบริ ษัทย่อยซื ้อมาและมีอายุการใช้ งานจากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและ
ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้ อยค่า
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู้ รายการจะรับรู้ เป็ นสินทรัพย์เมื่อก่อให้ เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็ นสินทรัพย์ที่สามารถ
ระบุได้ ที่เกี่ยวข้ องนัน้ ค่าใช้ จ่ายอื่นรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ ้นภายในรับรู้ ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ ้น
ค่าตัดจาหน่าย
ค่าตัดจาหน่ายคานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรื อจานวนอื่นที่ใช้ แทนราคาทุนหักด้ วยมูลค่าคงเหลือ
ค่าตัดจาหน่ายรั บรู้ ในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้ นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่ จะสะท้ อนรู ปแบบที่คาดว่าจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากสินทรั พย์ นนั ้ ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้ รับประโยชน์ จากสินทรั พย์ไม่มีตัวตนซึ่งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ่ มตัด
จาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสินทรั พย์นัน้ พร้ อมที่จะให้ ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้ รับประโยชน์สาหรับปี ปั จจุบนั และ
ปี เปรี ยบเทียบแสดงได้ ดงั นี ้
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

เฉลี่ย

5 ปี

วิธีการตัดจาหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้ รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้ รับการทบทวนทุกสิน้ รอบปี บัญ ชีและปรับปรุ ง
ตามความเหมาะสม
(ฒ)

การด้ อยค่ า
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของธนาคารและบริ ษัทย่อยได้ รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี เ้ รื่ องการด้ อยค่าหรื อไม่ ในกรณี
ที่มีข้อบ่งชี ้จะทาการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้ รับคืน
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ขาดทุนจากการด้ อ ยค่ารั บรู้ เมื่ อมูลค่าตามบัญ ชี ของสินทรั พย์ หรื อมูลค่าตามบัญ ชี ของหน่วยสินทรั พย์ที่ก่อให้ เกิดเงินสดสูงกว่า
มูลค่าที่จะได้ รับคืน ขาดทุนจากการด้ อยค่าบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
เมื่ อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึง่ ได้ บนั ทึกโดยตรงในส่วนของเจ้ าของ และมี ความชัดเจนว่า
สินทรัพย์ดงั กล่าวมีการด้ อยค่า ยอดขาดทุนซึง่ เคยบันทึกในส่วนของเจ้ าของจะถูกบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนโดยไม่ต้องปรับกับยอด
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บนั ทึกในกาไรหรื อขาดทุนเป็ นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื ้อกับมูลค่ายุตธิ รรมในปั จจุบนั
ของสินทรัพย์หกั ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนัน้ ๆ ซึง่ เคยรับรู้ แล้ วในกาไรหรื อขาดทุน
การคานวณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รับคื น
มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของหลักทรัพย์ที่ถือไว้ จนกว่าจะครบกาหนดที่บนั ทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย คานวณโดยการหามูลค่า
ปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้ รับในอนาคต คิดลดด้ วยอัตราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ งตามสัญญาเดิม
มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินสาหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย คานวณโดยอ้ างอิงถึงมูลค่ายุตธิ รรม
มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของเงินให้ สินเชื่อแก่ลูกหนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับคานวณขึ ้นตามที่กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อที่
3 (ฉ) ถึง (ฌ)
มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพ ย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใช้ ของสินทรัพย์หรื อมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์หกั ต้ นทุนในการขายแล้ วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสด
ที่จะได้ รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบันโดยใช้ อัต ราคิดลดก่ อ นคานึงภาษี เงินได้ เพื่ อ ให้ สะท้ อ นมูลค่าที่อ าจประเมิน ได้
ในตลาดปั จจุบนั ซึง่ แปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สาหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจาก
สินทรัพย์อื่นจะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นนเกี
ั ้ ่ยวข้ องด้ วย
การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้ อ ยค่าของสินทรั พย์ทางการเงินจะถูกกลั บรายการ เมื่ อ มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนเพิ่มขึน้ ในภายหลัง และการ
เพิ่มขึ ้นนันสั
้ มพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้ อยค่าที่เคยรับรู้ ในกาไรหรื อขาดทุน สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่บนั ทึกโดยวิธีราคา
ทุนตัดจาหน่ายและตราสารหนี ท้ ี่จัดประเภทเป็ นหลักทรั พย์เผื่อ ขาย เงินลงทุนทัว่ ไป และเงินลงทุนในบริ ษัทย่อ ยและบริ ษั ทร่ วม
การกลับรายการจะถูกบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรั บปรุ ง กลับรายการ ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรั พย์ที่ไม่ใช่สินทรั พย์
ทางการเงินอื่น ๆ ที่เคยรับรู้ ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี ้เรื่ องการด้ อยค่าหรื อไม่ ขาดทุนจากการ
ด้ อ ยค่าจะถูกกลับ รายการ หากมี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการที่ใช้ ในการคานวณมูลค่ าที่คาดว่าจะได้ รั บคืน ขาดทุนจากการ
ด้ อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรื อค่าตัด
จาหน่ายเสมือนหนึง่ ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้ อยค่ามาก่อน
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(ณ) ตราสารทางการเงินแบบผสม
ธนาคารบันทึกบัญชีหนี ้สินทางการเงินที่มีลกั ษณะเป็ นตราสารทางการเงินแบบผสมโดยอ้ างอิงประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่ง ก าหนดให้ ธนาคารปฏิ บัติ ต ามมาตรฐานการบัญ ชี ร ะหว่ า งประเทศฉบับที่ 39 (IAS 39) ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับหนี ส้ ิ นทางการเงิ น
โดยธนาคารสามารถเลือกจัดประเภทหนี ้สินทางการเงิ นเป็ นหนีส้ ินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมเมื่อเป็ นไปตาม
เงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึง่ ดังนี ้
1. เพื่ อลดความผันผวนในกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากวิธีการบัญ ชีที่ต่างกันระหว่างสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ ินทางการเงิน
หรื อ
2. เพื่อการบริ หารและประเมินผลงานกลุ่มสินทรั พย์ทางการเงินหรื อหนีส้ ินทางการเงินตามนโยบายการบริ หารความเสี่ยงหรื อ
กลยุทธ์การลงทุนซึง่ ได้ กาหนดไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร หรื อ
3. เป็ นตราสารทางการเงินที่มีอนุพนั ธ์แฝง
มูลค่ายุติธรรมของหนี ้สินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม จะถูกคานวณจากแบบจาลองมูลค่าโดยใช้ ข้อมูลตลาด
ที่หาได้ จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมบันทึกรับรู้ เป็ นรายได้ หรื อค่าใช้ จ่ายในกาไรหรื อขาดทุน
ทังนี
้ ้ หากธนาคารไม่เลือ กจัดประเภทเป็ น “หนี ส้ ินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ ายุติธรรม” หรื อ ไม่เป็ นไปตามเงื่อ นไข
ดังกล่าวข้ างต้ น ธนาคารจะจัดประเภทและบันทึกบัญชีหนีส้ ิน ที่เป็ นตราสารทางการเงินแบบผสมตามแนวทางของมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศฉบับที่ 39 (IAS 39) เกี่ยวกับตราสารทางการเงินแบบผสม โดยพิจารณาตามเงื่อนไขทุกข้ อต่อไปนี ้
1. ตราสารทางการเงินแบบผสมไม่ได้ ถกู วัดค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรมที่รับรู้ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมในกาไรหรื อขาดทุน
2. อนุพนั ธ์แฝงที่แยกออกมายังคงมีเงื่อนไขครบตามคานิยามของตราสารอนุพนั ธ์
3. ลักษณะเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ยงของตราสารทางการเงินหลักและอนุพนั ธ์แฝงไม่มีความสัมพันธ์ อย่างใกล้ ชิด
หากเข้ าเงื่อนไขทัง้ 3 ข้ อ ธนาคารจะบันทึกตราสารทางการเงินหลักในราคาทุนหรื อราคาทุนตัดจาหน่าย และบันทึกแยกอนุพันธ์ แ ฝง
ออกจากตราสารทางการเงินหลักโดยวัดมูลค่าอนุพนั ธ์แฝงด้ วยมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมเป็ นรายได้
หรื อค่าใช้ จ่ายในกาไรหรื อ ขาดทุน แต่หากไม่เข้ าเงื่อนไขเพียงข้ อใดข้ อหนึ่ง ธนาคารจะบันทึกบัญ ชีตราสารทางการเงินแบบผสม
ดังกล่าวในราคาทุนหรื อราคาทุนตัดจาหน่าย
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(ด)

ตราสารอนุพันธ์
ตราสารอนุพันธ์ เพื่ อ ค้ า (Trading book) จะถูกบันทึกบัญ ชี เมื่ อ วันเริ่ มแรกและภายหลังวันเริ่ มแรกด้ วยมูลค่ายุติธรรม กาไรหรื อ
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุตธิ รรมตราสารอนุพนั ธ์รับรู้ เป็ นรายได้ หรื อค่าใช้ จ่ายในกาไรหรื อขาดทุน
ตราสารอนุพัน ธ์ เพื่ อ การบริ ห ารความเสี่ ยง (Banking book) ที่มี ลัก ษณะของดอกเบี ย้ บัน ทึกตามวิธีเกณฑ์ คงค้ างเช่ นเดียวกับ
สินทรัพย์หรื อหนีส้ ินที่ถูกป้องกันความเสี่ยง คือรั บรู้ รายได้ ดอกเบี ้ยหรื อค่าใช้ จ่ายดอกเบีย้ ตลอดอายุของสัญ ญา ส่วนรายการที่มี
ลักษณะของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะบันทึกบัญชีโดยแปลงค่าด้ วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
กาไรหรื อขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ ้นจริ งจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศรั บรู้ ในกาไรหรื อขาดทุน และทยอยรับรู้ ผลต่างระหว่างอัตรา
แลกเปลี่ยนตามสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ ากับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันทาสัญญาโดยทยอยรับรู้ เป็ นรายได้ หรื อค่าใช้ จ่ายด้ วยวิธีเส้ นตรง
ตามอายุของสัญญา

(ต)

ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสัน้
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้ าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รับรู้ เป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานเมื ่อเกษี ยณอายุและผลประโยชน์ระยะยาวอื ่น
โครงการสมทบเงิน
ธนาคาร บริ ษัทย่อยและพนักงานได้ ร่วมกันจัดตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพ ซึง่ ประกอบด้ วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่ธนาคาร
และบริ ษัทย่อยจ่ายสมทบให้ เป็ นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสารองเลี ้ยงชีพได้ แยกออกจากสินทรัพย์ของธนาคารและบริ ษัทย่อย
เงินที่ธนาคารและบริ ษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์
ธนาคารและบริ ษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้ แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และผลประโยชน์อื่น (ถ้ ามี)
เป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานเมื่อเกษี ยณอายุและภาระผูกพันจากการมอบของที่ระลึกให้ แก่พนักงานเมื่อทางานครบ
ตามระยะเวลาที่กาหนดเป็ นโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นได้ ประเมินขึ ้นโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ
ตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยใช้ วิธีคิด ลดแต่ละหน่ วยที่ ป ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ทัง้ นี ้ ในการ
คานวณตามหลักคณิตศาสตร์ ดงั กล่าวเกี่ยวข้ องกับข้ อสมมติฐานต่าง ๆ ได้ แก่ ตัวแปรด้ านประชากรศาสตร์ (เช่น อัตราการลาออก
ของพนักงาน อัตราการมรณะ เป็ นต้ น) และตัวแปรทางการเงิน (เช่น อัตราการขึ ้นเงินเดือน และอัตราคิดลด เป็ นต้ น)
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กาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
จะรับรู้ ในส่วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และรับรู้ เป็ นส่วนหนึง่ ของกาไรสะสม
กาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นจะรับรู้ ในส่วนของ
กาไรหรื อขาดทุน
การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
รายจ่ายสาหรับโครงการจ่ายโบนัสด้ วยหุ้นสามัญสาหรับพนักงานธนาคาร (โครงการ) (TMB Performance Share Bonus Project)
รั บรู้ เมื่ อได้ รับบริ การจากพนักงานแล้ ว โดยธนาคารวัดมูลค่าของรายจ่ายโครงการโดยอ้ างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน
ที่ออกให้ ณ วันที่ให้ สิทธิ (วันที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่พนักงาน)
รายจ่ายโครงการรับรู้ เป็ นค่าใช้ จ่ายในกาไรหรื อขาดทุนโดยในขณะเดียวกันบันทึกเป็ นส่วนเพิ่มในรายการ “ทุนสารองอื่น - การจ่าย
โดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์ ” ในส่วนของเจ้ าของ ตลอดระยะเวลาที่เงื่อ นไขของระยะเวลาการให้ บริ การโดยพนักงานและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
ผลงานที่กาหนดไว้ ในโครงการเป็ นผลสาเร็ จ ธนาคารรับรู้ รายจ่ายโครงการสะสมทุกวันสิ ้นรอบระยะเวลารายงานจนถึงวันที่ได้ รับสิทธิ
โดยรายจ่ายโครงการสะสมคานวณตามจานวนหุ้นสามัญ ที่คาดว่าจะได้ รับสิทธิที่ประมาณการอย่างดีที่สุดโดยฝ่ ายบริ หารของ
ธนาคาร การเปลี่ยนแปลงของรายจ่ายโครงการสะสม ณ วันต้ นปี และวันสิ ้นปี บัญชีที่รายงาน รับรู้ เป็ นค่าใช้ จ่ายหรื อรายการโอนกลับ
ค่าใช้ จ่ายในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
(ถ)

ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนีส้ ินจะรับรู้ ก็ต่อเมื่อธนาคารและบริ ษัทย่อยมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึน้
ในปั จจุบนั อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ ในอดีตซึง่ สามารถประมาณจานวนของภาระผูกพันได้ อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็ นไปได้
ค่อนข้ างแน่ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้ องถูกจ่ายไปเพื่อชาระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี ส้ ินพิจารณาจากการคิดลด
กระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้ อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคานึงถึงภาษี เงินได้ เพื่อให้ สะท้ อนจานวนที่อาจประเมินได้
ในตลาดปั จจุบนั ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี ้สิน ประมาณการหนีส้ ินส่วนที่เพิ่มขึ ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้ เป็ น
ต้ นทุนทางการเงิน
ประมาณการผลขาดทุนทีอ่ าจเกิ ดขึ้นจากภาระผูกพันทีม่ ี ความเสีย่ งด้านเครดิ ต
ธนาคารตังประมาณการหนี
้
้สินสาหรับลูกหนี ้ที่มีภาระผูกพันทางการเงิน (off-balance sheet items) ที่มีความเสี่ยงด้ านเครดิต เช่น
การค ้าประกันการกู้ยืม การอาวัล หรื อภาระผู กพันที่สถาบันการเงินไม่สามารถยกเลิกได้ และสาหรับภาระตามหนังสือค ้าประกัน
ที่ธนาคารถูกเรี ยกร้ อง โดยอัตราการตังประมาณการหนี
้
้สินสาหรับภาระผูกพันทางการเงิน (off-balance sheet items) ดังกล่าวใช้
หลักเกณฑ์เช่นเดียวกันกับการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญตามที่กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อที่ 3 (ซ)
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(ท)

รายได้
รายได้ดอกเบีย้
ธนาคารและบริ ษัทย่อยรับรู้ รายได้ ดอกเบี ้ยจากเงินให้ สินเชื่อโดยใช้ เกณฑ์คงค้ าง ยกเว้ นเงินให้ สินเชื่อที่ค้างชาระเกิน 3 เดือน หรื อถูก
จัดชันต
้ ่ากว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญตามข้ อกาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย รายได้ ดอกเบี ้ยของเงินให้ สินเชื่อกลุ่มนี ้
จะถือเป็ นรายได้ เมื่อได้ รับชาระและธนาคารและบริ ษัทย่อยจะบันทึกบัญชียกเลิกรายได้ ดอกเบี ้ยค้ างรับที่เคยรับรู้ เป็ นรายได้ ไว้ แล้ ว
ทังหมด
้
ทังนี
้ ้ลูกหนี ้ที่ได้ มีการปรับโครงสร้ างหนี ้แล้ วจะสามารถกลับมารับรู้ รายได้ ต ามเกณฑ์คงค้ างได้ เมื่อลูกหนีเ้ ข้ าเงื่อนไขทุกข้ อ
ดังต่อไปนี ้
1. เป็ นเงินให้ สินเชื่อจัดชันปกติ
้
2. ไม่มียอดดอกเบี ้ยคงค้ างและส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้ างหนี ้
ดอกเบี ้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี ้รับรู้ เป็ นรายได้ ด้วยวิธีอตั ราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ งตลอดอายุการลงทุนในตราสารหนี ้
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ ค่าธรรมเนียมรับรู้ เป็ นรายได้ ตามเกณฑ์คงค้ าง รายได้ ค่าบริ การรับรู้ เมื่อได้ ให้ บริ การแล้ วโดยพิจารณาถึงขันความส
้
าเร็ จของ
งานและเงื่อนไขของสัญญา ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้ าบันทึกเป็ น “รายได้ รอตัดบัญชี ” ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะบันทึกรับรู้
เป็ นรายได้ เมื่อได้ ให้ บริ การ ทังนี
้ ้ในกรณีที่ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีการให้ โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้ า อาทิ การให้ คะแนนสะสมเพื่อ
แลกเป็ นสินค้ าหรื อบริ การต่าง ๆ เป็ นต้ น ในการใช้ บริ การจากธนาคารและบริ ษัทย่อยในแต่ละคราวเพื่อเป็ นแรงจูงใจให้ ลกู ค้ ากลับมา
ใช้ บริ การจากธนาคารและบริ ษัทย่อยอยู่อย่างสม่ าเสมอนัน้ ธนาคารและบริ ษัทย่อยจะต้ องปั นส่วนสิ่งตอบแทนที่ได้ รับจากการ
ให้ บริ การดังกล่าวในแต่ละคราวด้ วยมูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสม ซึ่งบันทึกเป็ น “รายได้ รอตัดบัญชี ” ในงบแสดงฐานะการเงิน
และจะบันทึกรับรู้ เป็ นรายได้ ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อลูกค้ ามาใช้ สิทธิพิเศษดังกล่าว
เงิ นปันผลรับ
ธนาคารและบริ ษัทย่อยบันทึกเงินปั นผลรับเป็ นรายได้ ในกาไรหรื อขาดทุนในวันที่ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีสิทธิได้ รับเงินปั นผล

(ธ)

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
ธนาคารและบริ ษัทย่อยรับรู้ คา่ ใช้ จ่ายดอกเบี ้ยตามเกณฑ์คงค้ าง
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ
ธนาคารและบริ ษัทย่อยรับรู้ คา่ ใช้ จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การตามเกณฑ์คงค้ าง
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(น) ภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ สาหรั บ ปี ประกอบด้ วยภาษี เงินได้ ของปี ปั จจุบนั และภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ภาษี เงินได้ ของปี ปั จจุบนั และ
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี รับรู้ ในกาไรหรื อขาดทุนเว้ นแต่ในส่วนที่เกี่ ยวกับรายการที่เกี่ยวข้ องในการรวมธุรกิจหรื อรายการที่รับรู้
โดยตรงในส่วนของเจ้ าของหรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษี เงินได้ ของปี ปั จจุบนั ได้ แก่ภาษี ที่คาดว่าจะจ่ายชาระหรื อได้ รับชาระ โดยคานวณจากกาไรหรื อขาดทุนสาหรับปี ที่ต้องเสียภาษี โดย
ใช้ อตั ราภาษีที่ประกาศใช้ หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อน ๆ
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และหนี ้สินและ
จานวนที่ใช้ เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้ เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี ้ การรับรู้
ค่าความนิยมในครัง้ แรก การรับรู้ สินทรัพย์หรื อหนี ้สินในครัง้ แรกซึง่ เป็ นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนันไม่
้ มีผลกร ะทบ
ต่อ กาไรขาดทุนทางบัญ ชี หรื อ ทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ ยวข้ องกับ เงินลงทุนในบริ ษั ทย่อยหากเป็ นไปได้ ว่าจะไม่มีการกลับ
รายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีต้องสะท้ อนถึงผลกระทบทางภาษี ที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่ธนาคารและบริ ษัทย่อย
คาดว่าจะได้ รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรื อจะจ่ายชาระหนี ้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้ อตั ราภาษี ที่คาดว่าจะใช้ กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้ อตั ราภาษี ที่
ประกาศใช้ หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการกาหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ธนาคารและบริ ษัทย่อยต้ องคานึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ ทางภาษี ที่ไม่แน่นอนและอาจทาให้ จานวนภาษี ที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ ้นและมีดอกเบี ้ยที่ต้องชาระ ธนาคารและบริ ษัทย่อย
เชื่อว่าได้ ตงภาษี
ั้
เงินได้ ค้างจ่ายเพียงพอสาหรับภาษี เงินได้ ที่จะจ่ายในอนาคตซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย
รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี ้อยู่บนพื ้นฐานการประมาณการและข้ อสมมติฐาน
และอาจจะเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุ การณ์ ในอนาคต ข้ อมูลใหม่ ๆ อาจจะทาให้ ธนาคารและบริ ษัทย่อยเปลี่ยนการ
ตัดสินใจโดยขึ ้นอยู่กบั ความเพียงพอของภาษี เงินได้ ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษี เงินได้ ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้ จ่าย
ภาษีเงินได้ ในปี ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
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สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญ ชีและหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้ เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนา
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ ของปี ปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี ้สินภาษี เงินได้ ของปี ปั จจุบนั และภาษี เงินได้ นี ้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี
หน่วยงานเดียวกันสาหรับหน่วยภาษี เดียวกันหรื อหน่วยภาษี ต่างกัน สาหรับหน่วยภาษี ต่างกันนันกิ
้ จการมีความตังใจจะจ่
้
ายชาระ
หนี ้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ ของปี ปั จจุบนั ด้ วยยอดสุทธิหรื อตังใจจะรั
้
บคืนสินทรัพย์และจ่ายชาระหนี ้สินในเวลาเดียวกัน
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ว่ากาไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจานวนเพียงพอ
กับการใช้ ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว กาไรเพื่ อเสียภาษี ในอนาคตต้ องพิจารณาถึงการกลับรายการผลแตกต่าง
ชัว่ คราวที่เกี่ยวข้ อง ดังนัน้ กาไรเพื่อเสียภาษี ในอนาคตหลังปรับปรุ งการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่พิจารณาจากแผนธุรกิจ
ของแต่ละบริ ษัทย่อยในกลุ่มบริ ษัทแล้ วอาจมี จานวนไม่เพียงพอที่จะบันทึกสินทรั พย์ภ าษี เงินได้ ทงั ้ จานวน สินทรั พย์ภ าษี เงินได้
รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้ จริ ง
(บ)

กาไรต่ อหุ้น
ธนาคารและบริ ษัทย่อยแสดงกาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานและกาไรต่อหุ้นปรับลดสาหรับหุ้นสามัญ กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานคานวณโดยการ
หารกาไรของผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคาร ด้ วยจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย ถ่วงน ้าหนักที่ออกจาหน่ายระหว่างปี ปรับปรุ งด้ วยจานวนหุ้น
สามั ญ ที่ ซื อ้ คื น ก าไรต่ อ หุ้น ปรั บ ลดค านวณโดยการหารก าไรของผู้ ถื อ หุ้น สามัญ ด้ ว ยจ านวนหุ้น สามัญ ถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งน า้ หนั ก
ที่ออกจาหน่ายและปรับปรุ งด้ วยจานวนหุ้นสามัญ ที่ซื ้อคืน และผลกระทบของจานวนหุ้นสามัญ ที่อาจต้ องออกตามโครงการจ่าย
โบนัสด้ วยหุ้นสามัญสาหรับพนักงานธนาคาร

(ป)

ส่ วนงานดาเนินงาน
ผลการด าเนิ น งานของส่ ว นงานที่ ร ายงานต่อ คณะประธานเจ้ าหน้ า ที่ บ ริ ห ารของธนาคาร (ผู้มี อ านาจตัด สิ น ใจสูงสุด ด้ านการ
ดาเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึน้ จากส่วนงานดาเนินงานนัน้ โดยตรงรวมถึงรายการที่ได้ รับการปั นส่วนอย่างสมเหตุสมผล
สาหรับรายการที่ไม่ได้ ใช้ ในการตัดสินใจด้ านการดาเนินงานไม่ได้ มีการแยกตามส่วนงาน

(ผ)

การหักกลบ
สิน ทรั พย์ ทางการเงินและหนี ส้ ินทางการเงินจะแสดงหักกลบกันเพื่ อ รายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้ วยจานวนสุทธิ ก็ต่อ เมื่ อ
ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีสิทธิตามกฎหมายในการนาจานวนที่รับรู้ ไว้ ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบหนี ้กัน และธนาคารและ
บริ ษัทย่อยตังใจที
้ ่จะรับหรื อจ่ายชาระด้ วยยอดสุทธิ

4

การบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารได้ จดั โครงสร้ างการบริ หารความเสี่ยงเพื่อให้ การบริ หารความเสี่ยงหลัก ได้ แก่ ความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ ความเสี่ยงด้ านตลาด
ความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บัติก าร ความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ ง ความเสี่ ย งด้ า นชื่ อ เสี ย ง และความเสี่ ย งด้ า นกลยุท ธ์ เป็ นไปอย่ า งมี
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ประสิทธิ ภ าพ รวมทัง้ ได้ กาหนดนโยบายและกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงต่าง ๆ ขึน้ เพื่ อ เป็ นแนวทางและเป็ นมาตรฐานที่ จะ
นาไปใช้ ให้ สอดคล้ องกันทังธนาคารและบริ
้
ษัทย่อย
ธนาคารบริ หารความเสี่ ยงด้ านต่าง ๆ ภายใต้ หลักการคือต้ องสามารถระบุ วัด ติดตาม รายงาน วิเคราะห์ และควบคุมความเสี่ยง
หลักดังกล่าวได้ ทังนี
้ ก้ ิจกรรมต่างๆของธนาคารจะต้ องบริ หารภายใต้ กรอบการดาเนินงานด้ านความเสี่ยงและผลตอบแทน (Riskreturn framework) เพื่อให้ มนั่ ใจว่าธนาคารได้ รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่รับไว้
โครงสร้ างการกากับดูแลด้ านความเสี่ยงของธนาคารประกอบด้ วย คณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors) ซึง่ เป็ นผู้รับผิดชอบ
ในการบริ หารความเสี่ยงของธนาคารโดยรวม คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ได้ รับมอบอานาจ
จากคณะกรรมการธนาคารให้ ทาหน้ าที่ทบทวนและดูแลการบริ หารความเสี่ยงทุกด้ านของธนาคารและได้ รับมอบอานาจให้ อนุมัติ
กลยุทธ์ นโยบาย กรอบงานและมาตรฐานของการบริ หารความเสี่ยง รวมถึงกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และการกระจุกตัว
นอกจากนี ย้ ั ง มี ค ณ ะกรรมการย่ อ ยเฉพาะด้ าน ประกอ บด้ วยคณะนโยบายบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk Policy Committee)
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงิน (Bank Non-Financial Risk Committee) คณะกรรมการบริ หารสินทรั พย์และ
หนี ้สิน (The Asset and Liability Management Committee) คณะบริ หารติดตามพอร์ ตสินเชื่อ (Portfolio Monitoring Committee)
และคณะกรรมการควบคุมธุรกิจการเงิน (Financial Markets Control Committee) โดยมี คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร
(Audit Committee) เป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบสอบทานให้ ธ นาคารมี ก ารควบคุม ภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
ในขณะที่หน่วยธุรกิจต่าง ๆ เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการบริ หารความเสี่ยงภายใต้ ความรับผิดชอบของหน่วยงานเองตามกรอบการ
ดาเนินงานที่กาหนดไว้ หน่วยงานบริ หารความเสี่ยงซึง่ อยู่ภายใต้ การควบคุมดูแลของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านบริ หารความเสี่ยง
มีหน้ าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริ หารความเสี่ยง ประกอบด้ วยหน่วยงานบริ หารความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ หน่วยงานบริ หารความ
เสี่ยงสินเชื่อเชิงกลยุทธ์ หน่วยงานบริ หารความเสี่ยงด้ านตลาด หน่วยงานบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการองค์กร หน่วยงานกากับ
การปฏิ บตั ิงาน หน่วยงานกฎหมายและหน่ วยงานควบคุม ผลิ ตภัณ ฑ์ ทัง้ นี ห้ น่ วยงานบริ ห ารความเสี่ ยงด้ านสิน เชื่ อ ยังได้ จัดตัง้
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรั บผิดชอบการบริ หารในแต่ละพอร์ ตสินเชื่อตามที่ธนาคารได้ กาหนดไว้ อันประกอบด้ วยหน่วยงานพิจารณา
สินเชื่อธุรกิจ หน่วยงานพิจารณาสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กและลูกค้ ารายย่อย หน่วยงานพัฒนาสินทรัพย์ หน่วยงานบริ หารคุณภาพและ
ติดตามกลุ่มสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก หน่วยงานติดตามหนี ้รายย่อย และหน่วยงานบริ หารนโยบายและควบคุมความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ
ซึง่ หน่วยงานเหล่านี ้มีหน้ าที่รับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย และแนวทางการบริ หารความเสี่ยงขององค์กร รวมทังพั
้ ฒนาเครื่ องมือ
ที่ใช้ ในการบริ หารความเสี่ยง นาเสนอกลยุทธ์ในการบริ หารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของธนาคารเพื่อพิจารณา
อนุมตั ใิ ช้ ในการติดตาม ควบคุมและบริ หารจัดการระดับความเสี่ยงของธนาคาร
4.1

ความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ (Credit risk)
ความเสี่ยงด้ านสินเชื่อเป็ นความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นจากการที่ผ้ กู ้ แู ละ/หรื อคูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถชาระคืนเงินกู้แก่ธนาคารหรื อไม่ปฏิบตั ติ าม
ภาระข้ อผูกพันตามสัญญาที่ได้ ตกลงไว้ กบั ธนาคาร ความเสี่ยงด้ านสินเชื่อส่วนใหญ่เกิดจากธุรกรรมการให้ สินเชื่อและหนี ้สินที่อาจ
เกิดขึ ้น และภาระผูกพันทางการเงิน (Off-balance sheet items) เช่น การค ้าประกันการกู้ยืมเงิน และตราสารอนุพนั ธ์ เป็ นต้ น
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มูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงด้ านสินเชื่อคือ มูลค่าตามบัญ ชีข องสินทรั พย์ ทางการเงินหักด้ วยสารองค่าเผื่อผลขาดทุนที่แสดงไว้ ใน
งบแสดงฐานะการเงิน และประมาณการหนี ้สินสาหรับภาระผูกพันทางการเงินซึง่ เกิดจากการค ้าประกันการกู้ยืมและค ้าประกันอื่น ๆ
นโยบายสิ นเชือ่ /ขอบเขตงาน
คณะกรรมการธนาคารทาหน้ าที่อนุมัติกลยุทธ์และระดับความเสี่ยงด้ านสินเชื่อที่ธนาคารจะยอมรั บได้ และเพื่อให้ ธนาคารบริ หาร
ความเสี่ ยงด้ านสินเชื่ อ ได้ อ ย่างเหมาะสม ธนาคารจัดทานโยบายหลักด้ านการบริ หารความเสี่ยงด้ านสินเชื่ อ (Core Credit Risk
Policies) และกาหนดกรอบการดาเนินงานเพื่อให้ แน่ใจว่าการตัดสินใจด้ านสินเชื่อเป็ นไปได้ อย่างระมัดระวังและการบริ หารความ
เสี่ยงด้ านสินเชื่อรวมเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของการทาธุรกรรมสินเชื่อทังหมด
้
ทังนี
้ ห้ น่วยธุรกิจและหน่วยสนับสนุนที่เกี่ยวข้ องจะต้ องออก
นโยบายสาหรับแต่ละหน่วยงานตามแนวทางที่กาหนดโดยนโยบายหลัก ในขณะเดียวกันธนาคารได้ กาหนดนโยบายเพื่อควบคุม
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของพอร์ ตสินเชื่อได้ แก่ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวอยู่ที่ลูกค้ ารายใดรายหนึ่งหรื อกลุ่ มใดกลุ่มหนึ่งที่
พึ่งพากันและกัน ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวตามภาคธุรกิจหรื อภาคอุตสาหกรรมและความเสี่ยงจากการกระจุกตัวอยู่ที่ประเทศ
คูค่ ้ าประเทศใดประเทศหนึ่ง นอกจากนี ้ธนาคารมีนโยบายการทดสอบภาวะวิกฤติเป็ นกรอบในการประเมินระดับความสามารถของ
ธนาคารในการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจากสถานการณ์วกิ ฤติเมื่อเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงในทางลบ
ขัน้ ตอนการอนุมตั ิ สินเชือ่
ในการจัดการความเสี่ ยงด้ านสิน เชื่ อ ธนาคารได้ แ ยกบทบาทและหน้ าที่ความรั บผิดชอบของหน่วยงานด้ านการตลาดออกจาก
หน่วยงานที่ทาหน้ าที่อนุมตั ิสินเชื่อเพื่อการตรวจสอบและถ่วงดุล ความเสี่ยงด้ านสินเชื่อแต่ละรายจะถูกวิเคราะห์และประเมินผลโดย
เจ้ าหน้ าที่สินเชื่อที่มีประสบการณ์และอนุมตั โิ ดยผู้มีอานาจตามขนาดและระดับความเสี่ยงสินเชื่อของสินเชื่อที่ขอกู้
ธนาคารอาจขอให้ ลูกค้ าวางหลักทรัพย์เพื่อเป็ นการค ้าประกันหนีต้ ามความเหมาะสม เช่น ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง เงินฝากธนาคาร
หลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ และการค ้าประกันโดยบุคคลหรื อนิตบิ คุ คล เป็ นต้ น
ธนาคารมีหนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้นจากการค ้าประกันการกู้ยืม และการค ้าประกันอื่น รวมทังการออกเล็
้
ตเตอร์ ออฟเครดิตและการอาวัล
ตัว๋ เงินให้ กบั ลูกค้ า ในการก่อภาระผูกพันดังกล่าว ธนาคารได้ มีการพิจารณาข้ อมูลทางการเงินของลูกค้ าและได้ จดั ทามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานโดยการกาหนดเงื่อ นไขต่าง ๆ เพื่ อ ป้องกันความเสี่ ยงที่อ าจเกิดขึน้ โดยใช้ หลักเกณฑ์การพิจารณาเช่นเดียวกับการให้
สินเชื่อ
การสอบทานสิ นเชือ่
หน่ วยงานตรวจสอบซึ่งเป็ นหน่ วยงานอิ ส ระรั บ ผิด ชอบในการประเมิ น และแนะนาแนวทางในการปรั บ ปรุ งความเพี ย งพอและ
ประสิทธิภาพของกระบวนต่าง ๆ ด้ านสินเชื่อ ตลอดจนกระบวนการบริ หารความเสี่ยง นอกจากนี ้ยังมีทีมสอบทานสินเชื่อ ภายใต้
หน่วยงานตรวจสอบทาหน้ าที่สอบทานลูกหนีแ้ ต่ละรายเพื่อให้ มั่นใจว่ากระบวนการด้ านสินเชื่อและการดูแลบัญชีได้ ถูกดาเนินการ
ตามนโยบาย ตลอดจนคูม่ ือปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้ องกับกฎระเบียบของทางการ
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4.2

ความเสี่ยงด้ านตลาด (Market risk)
ความเสี่ยงด้ านตลาด หมายถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี ้ย และราคาตราสารทุน
ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์และหนี ้สินของธนาคาร รวมทังภาระผู
้
กพันทางการเงิน (Off-balance sheet items)
คณะกรรมการบริ หารสินทรั พย์และหนี ส้ ินทาหน้ าที่ช่วยคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงดูแลให้ การ
บริ ห ารความเสี่ ย งด้ านตลาดของธนาคารเป็ นไปตามนโยบายบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เกี่ ยวข้ อ งและระดับ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้
ของธนาคารที่ได้ กาหนดไว้ ธนาคารแบ่งการบริ หารความเสี่ยงด้ านตลาดออกเป็ น 2 ส่วน คือบัญชีเพื่อค้ า (Trading Book) และบัญชี
เพื่อการธนาคาร (Banking Book) โดยธนาคารได้ มีการจัดทานโยบายเพื่อ กาหนดคานิยามของบัญ ชีดังกล่าว หลักเกณฑ์ในการ
แบ่งแยกธุรกรรม และวิธีปฎิบตั สิ าหรับแต่ละบัญชี
ความเสีย่ งด้านตลาดของบัญชีเพือ่ ค้า
ความเสี่ยงด้ านตลาดของบัญชีเพื่อค้ า ประกอบด้ วยความเสี่ยงด้ านตลาดที่เกิดจากฐานะของเครื่ องมือทางการเงิน และตราสาร
อนุพนั ธ์ที่ถือครองไว้ โดยมีเจตนาเพื่อการค้ าหรื อเพื่อป้องกันความเสี่ยงของฐานะอื่น ๆ ในบัญชีเพื่อค้ า ธนาคารได้ จดั ทานโยบายการ
บริ หารความเสี่ยงด้ านตลาดสาหรับบัญชีเพื่อค้ า เพื่อควบคุมให้ การบริ หารความเสี่ยงด้ านตลาดในบัญชีดงั กล่าวเป็ นไปอย่างถูกต้ อง
และเหมาะสม รวมถึงมีการกาหนดเพดานความเสี่ยงเพื่อควบคุมความเสี่ยงในบัญชี ดงั กล่าวให้ อยู่ภายในระดับความเสี่ยงที่ธนาคาร
ยอมรับได้
ความเสีย่ งด้านตลาดของบัญชีเพือ่ การธนาคาร
ความเสี่ยงด้ านตลาดของบัญชีเพื่อการธนาคารประกอบด้ วยความเสี่ยงด้ านตลาดของรายการในงบแสดงฐานะการเงิน และภาระ
ผูกพันทางการเงิน (Off-balance sheet items) รวมถึงฐานะอนุพันธ์ ทางการเงินที่ใช้ ในการป้องกันความเสี่ยงของบัญ ชีเพื่ อการ
ธนาคาร
ธนาคารได้ จดั ทานโยบายการบริ หารความเสี่ยงด้ านตลาดสาหรับบัญชีเพื่อการธนาคาร เพื่อกาหนดแนวทางการบริ หารความเสี่ยง
ด้ านตลาดในบัญ ชีเพื่ อการธนาคาร รวมทังมี
้ การกาหนดเพดานความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ให้ เหมาะสมกับความเสี่ ยงของฐานะ
ในบัญชีดงั กล่าวและอยู่ภายในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของธนาคาร
ทังนี
้ ้ ธนาคารมี การวิเคราะห์ความเสี่ ยงรวมทัง้ มีการประเมินผลกระทบอย่างสม่ าเสมอ เพื่ อ นามาใช้ เป็ นเครื่ อ งมื อในการบริ หาร
จัดการโครงสร้ างของสินทรัพย์และหนี ้สินให้ เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด
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(ก)

ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี้ย (Interest rate risk)
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ย หมายถึงความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของดอกเบี ้ยตลาดในอนาคต รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี ้ยของสินทรัพย์ และหนีส้ ินที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี ้ย (Rate sensitive) ซึง่ ส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลการ
ดาเนินงานและกระแสเงินสด รวมถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคารและบริ ษัทย่อย
สินทรัพย์ทางการเงินหลักของธนาคารและบริ ษัทย่อยได้ แก่ เงินให้ สินเชื่อแก่ลูกหนี ้ ซึ่งส่วนใหญ่ มีผลตอบแทนเป็ นอัตราดอกเบีย้
ลอยตัว อ้ างอิงกับ MRR, MLR, MOR อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจา หรื ออัตราดอกเบีย้ ลอยตัวอ้ างอิงอื่น ๆ เช่น BIBOR, LIBOR
เป็ นต้ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงินจาแนกตามประเภทอัตราดอกเบี ้ย ได้ ดงั นี ้

อัตราดอกเบี ้ย
ปรับ
ขึ ้นลงตาม
อัตราตลาด

งบการเงินรวม
2561
อัตรา
ดอกเบี ้ย
คงที่
ไม่มีดอกเบี ้ย
(ล้านบาท)

รวม

สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิจาก
รายได้ รอตัดบัญชี
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมสุทธิ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้สุทธิจาก
รายได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
รวมสินทรัพย์ ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี ้สินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดงด้ วย
มูลค่ายุตธิ รรม
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี ้สินทางการเงินอื่น
รวมหนีส้ ินทางการเงิน
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-

-

15,234

15,234

39,239
4,145
-

66,757
69,095
-

7,562
237
4,577

113,558
73,477
4,577

442,718
719
486,821

233,148
369,000

9,841
3,751
41,202

685,707
4,470
897,023

549,950
5,544
-

75,074
57,487
-

24,544
1,236
3,505

649,568
64,267
3,505

298
4,867
2,061
562,720

30,251
162,812

6
11,167
40,458

298
35,124
13,228
765,990
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งบการเงินรวม
2560
อัตราดอกเบี ้ย
ปรับ
ขึ ้นลงตาม
อัตราตลาด
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิจาก
รายได้ รอตัดบัญชี
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้สุทธิจาก
รายได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
รวมสินทรัพย์ ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี ้สินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดงด้ วย
มูลค่ายุตธิ รรม
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี ้สินทางการเงินอื่น
รวมหนีส้ ินทางการเงิน
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อัตรา
ดอกเบี ้ย
คงที่

ไม่มีดอกเบี ้ย
(ล้านบาท)

รวม

-

-

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
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
อัตราดอกเบี ้ย
ปรับ
ขึ ้นลงตาม
อัตราตลาด

อัตรา
ดอกเบี ้ย
คงที่
ไม่มีดอกเบี ้ย
(ล้านบาท)

รวม

สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิจาก
รายได้ รอตัดบัญชี
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมสุทธิ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้สุทธิจาก
รายได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
รวมสินทรัพย์ ทางการเงิน

-

-

15,231

15,231

39,239
4,145
-

66,757
69,095
-

7,562
237
222

113,558
73,477
222

442,672
719
486,775

233,148
369,000

9,841
3,721
36,814

685,661
4,440
892,589

549,956
5,544
-

75,074
57,487
-

24,545
1,236
3,505

649,575
64,267
3,505

298
4,867
2,061
562,726

30,251
162,812

6
11,138
40,430

298
35,124
13,199
765,968

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี ้สินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดงด้ วย
มูลค่ายุตธิ รรม
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี ้สินทางการเงินอื่น
รวมหนีส้ ินทางการเงิน

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
อัตราดอกเบี ้ย
ปรับ
ขึ ้นลงตาม
อัตราตลาด
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิจาก
รายได้ รอตัดบัญชี
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมสุทธิ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้สุทธิจาก
รายได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
รวมสินทรัพย์ ทางการเงิน

อัตรา
ดอกเบี ้ย
คงที่
ไม่มีดอกเบี ้ย
(ล้านบาท)

รวม

-

-

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

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี ้สินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดงด้ วย
มูลค่ายุตธิ รรม
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี ้สินทางการเงินอื่น
รวมหนีส้ ินทางการเงิน
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ธนาคารทหารไทย
ธนาคารทหารไทย
จากัดจากั
(มหาชน)
ด (มหาชน)
และบริ
และบริ
ษัทย่ษอัทยย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น น
นทีธั่ 31
ธันวาคม
สาหรัสบาหรั
ปี สิบ้นปีสุสิด้นวัสุนดทีวั่ 31
นวาคม
25612561
ณ วันณที่ 31
วันทีธั่ น31วาคม
ธันวาคม
25612561
และ 2560
และ 2560
สินทรัสิพนย์ทรั
และหนี
พย์และหนี
้สินทางการเงิ
้สินทางการเงิ
นที่สาคั
นทีญ่สจาคัาแนกตามการเปลี
ญจาแนกตามการเปลี
่ยนแปลงอั
่ยนแปลงอั
ตราดอกเบี
ตราดอกเบี
้ย ได้ ด้ยงั นีได้้ ดงั นี ้
งบการเงิ
งบการเงิ
นรวมนรวม
25612561
ระยะเวลาในการปรั
ระยะเวลาในการปรั
บอัตราดอกเบี
บอัตราดอกเบี
้ยใหม่้ยใหม่
มากกว่
มากกว่
า า
สินทรัสิพนย์ทรัที่ไพม่ย์ที่ไม่
ภายใน
ภายใน 3 เดือ3นเดือน
ก่อให้ก่เกิอดให้ เกิด
ไม่มี ไม่มี
3 เดือ3นเดือน ถึง 1 ถึปีง 1 ปี มากกว่
มากกว่
า 1 ปีา 1 ปี รายได้รายได้ ดอกเบีดอกเบี
้ย ้ย
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
สินทรัสิพนย์ทรัทพางการเงิ
ย์ ทางการเงิ
น น
เงินสดเงินสด
- - - รายการระหว่
รายการระหว่
างธนาคารและตลาดเงิ
างธนาคารและตลาดเงิ
น น
สุทธิจสุากรายได้
ทธิจากรายได้
รอตัดรบัอตั
ญดชีบัญชี
105,352
105,352
644 644
- เงินลงทุ
เงินนลงทุ
สุทธินสุทธิ
8,9968,996 23,114
23,114 41,130
41,130
เงินลงทุ
เงินนลงทุ
ในบรินในบริ
ษัทย่อษยัทย่อย
และบริและบริ
ษัทร่ วษมสุ
ัทร่ทวธิมสุทธิ
- - - เงินให้เงิสนินให้เชืส่อินแก่เชืล่อกู แก่
หนีล้สุกู ทหนี
ธิจ้สุาก
ทธิจาก
รายได้รายได้
รอตัดรบัอตั
ญดชีบัญชี
451,245
451,245 77,987
77,987 124,914
124,914
สินทรัสิพนย์ทรัทางการเงิ
พย์ทางการเงิ
นอื่น นอื่น
719 719
- - รวมสิรวมสิ
นทรัพนย์ทรัทพางการเงิ
ย์ ทางการเงิ
น น
566,312
566,312 101,745
101,745 166,044
166,044

15,234
15,234

รวม รวม

-

-

15,234
15,234

-

-

7,5627,562 113,558
113,558
237 237 73,477
73,477

-

-

4,5774,577

4,5774,577

21,720
21,720
- 21,720
21,720

9,8419,841 685,707
685,707
3,7513,751
4,4704,470
41,202
41,202 897,023
897,023

้สินทางการเงิ
หนี้สหนี
ินทางการเงิ
น น
เงินรับเงิฝาก
นรับฝาก
581,935
581,935
รายการระหว่
รายการระหว่
างธนาคารและตลาดเงิ
างธนาคารและตลาดเงิ
น น 61,400
61,400
หนี ้สินหนี
จ่า้สิยคื
นจ่นาเมื
ยคื่อนทวงถาม
เมื่อทวงถาม
- หนี ้สินหนี
ทางการเงิ
้สินทางการเงิ
นที่กาหนดให้
นที่กาหนดให้
แสดงด้แสดงด้
วย วย
มูลค่ามูยุลตค่ธิ ารรม
ยุตธิ รรม
298 298
ตราสารหนี
ตราสารหนี
้ที่ออกและเงิ
้ที่ออกและเงิ
นกู้ยืมนกู้ยืม
5 5
หนี ้สินหนี
ทางการเงิ
้สินทางการเงิ
นอื่น นอื่น
2,0612,061
645,699
645,699
รวมหนี
รวมหนี
ส้ ินทางการเงิ
ส้ ินทางการเงิ
น น

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

38,871
38,871
1,1511,151
- -

4,2184,218
480 480
- -

-

-

24,544
24,544 649,568
649,568
1,2361,236 64,267
64,267
3,5053,505
3,5053,505

- 19,874
19,874
- 59,896
59,896

- 15,239
15,239
- 19,937
19,937

-

-

- 298 298
6 6 35,124
35,124
11,167
11,167 13,228
13,228
40,458
40,458 765,990
765,990

44 44
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ธนาคารทหารไทย
ธนาคารทหารไทย
จากัดจากั
(มหาชน)
ด (มหาชน)
และบริ
และบริ
ษัทย่ษอัทยย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น น
นทีธั่ 31
ธันวาคม
สาหรัสบาหรั
ปี สิบ้นปีสุสิด้นวัสุนดทีวั่ 31
นวาคม
25612561

งบการเงิ
งบการเงิ
นรวมนรวม
25602560
ระยะเวลาในการปรั
ระยะเวลาในการปรั
บอัตราดอกเบี
บอัตราดอกเบี
้ยใหม่้ยใหม่
มากกว่
มากกว่
า า
สินทรัสิพนย์ทรั
ที่ไพม่ย์ที่ไม่
ภายในภายใน 3 เดือ3นเดือน
ก่อให้ก่เกิอดให้ เกิด
ไม่มี ไม่มี
3 เดือ3นเดือน ถึง 1 ถึปี ง 1 ปี มากกว่
มากกว่
า 1 ปีา 1 ปี รายได้รายได้ ดอกเบีดอกเบี
้ย ้ย
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
สินทรัสิพนย์ทรัทพางการเงิ
ย์ ทางการเงิ
น น
เงินสดเงินสด
- รายการระหว่
รายการระหว่
างธนาคารและตลาดเงิ
างธนาคารและตลาดเงิ
น น
สุทธิจสุากรายได้
ทธิจากรายได้
รอตัดรบัอตั
ญดชีบัญชี
104,639
104,639
เงินลงทุ
เงินนลงทุ
สุทธินสุทธิ
17,191
17,191
เงินให้เงิสนินให้
เชื่อสแก่
ินเชืล่อกู แก่
หนีล้สุกู ทหนี
ธิจ้สุากทธิจาก
รายได้รายได้
รอตัดรบัอตั
ญดชีบัญชี
416,058
416,058
สินทรัสิพนย์ทรั
ทางการเงิ
พย์ทางการเงิ
นอื่น นอื่น
898 898
รวมสิรวมสิ
นทรัพนย์ทรัทพ
างการเงิ
ย์ ทางการเงิ
น น
538,786
538,786

-

-

-

17,872
17,872

รวม รวม

-

-

-

17,872
17,872

1,0151,015
- 9,7129,712 34,090
34,090

-

-

6,8676,867 112,521
112,521
312 312 61,305
61,305

66,124
66,124 134,335
134,335
- - 76,851
76,851 168,425
168,425

17,521
17,521
- 17,521
17,521

9,3359,335 643,373
643,373
5,3535,353
6,2516,251
39,739
39,739 841,322
841,322

3,5313,531
780 780
- -

-

-

28,973
28,973 611,430
611,430
1,4221,422 60,349
60,349
3,6653,665
3,6653,665

- 7 30,319
30,319
- -

-

-

- 12 12
13,683
13,683

้สินทางการเงิ
หนี้สินหนีทางการเงิ
น น
เงินรับเงิฝาก
นรับฝาก
533,090
533,090
รายการระหว่
รายการระหว่
างธนาคารและตลาดเงิ
างธนาคารและตลาดเงิ
น น 56,598
56,598
หนี ้สินหนี
จ่า้สิยคื
นจ่นาเมืยคื่อนทวงถาม
เมื่อทวงถาม
- หนี ้สินหนี
ทางการเงิ
้สินทางการเงิ
นที่กาหนดให้
นที่กาหนดให้
แสดงด้แสดงด้
วย วย
มูลค่ามูยุลตค่ธิ ารรม
ยุตธิ รรม
296 296
ตราสารหนี
ตราสารหนี
ท้ ี่ออกและเงิ
ท้ ี่ออกและเงิ
นกู้ยืมนกู้ยืม
3,0143,014
หนี ้สินหนี
ทางการเงิ
้สินทางการเงิ
นอื่น นอื่น
1,7801,780
รวมหนี
รวมหนี
ส้ ินทางการเงิ
ส้ ินทางการเงิ
น น
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594,778
594,778

45,836
45,836
1,5491,549
- 7
-

47,392
47,392 34,630
34,630

45 45

296 296
33,352
33,352
15,463
15,463

47,755
47,755 724,555
724,555

ธนาคารทหารไทย
ธนาคารทหารไทย
จากัจดากั(มหาชน)
ด (มหาชน)
และบริ
และบริ
ษัทย่ษอัทยย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น น
ธันวาคม
สาหรัสาหรั
บปี สิบ้นปีสุสิด้นวัสุนดทีวั่ น31ทีธั่ 31นวาคม
25612561
งบการเงิ
งบการเงิ
นเฉพาะธนาคาร
นเฉพาะธนาคาร
25612561
ระยะเวลาในการปรั
ระยะเวลาในการปรั
บอัตราดอกเบี
บอัตราดอกเบี
้ยใหม่้ยใหม่
มากกว่
มากกว่
า า
สินทรัสิพนย์ทรัทพี่ไม่ย์ที่ไม่
ภายใน
ภายใน 3 เดือ3นเดือน
ก่อให้ก่เอกิให้
ด เกิด
ไม่มี ไม่มี
3 เดือ3นเดือน ถึง 1ถึปีง 1 ปี มากกว่
มากกว่
า 1 ปีา 1 ปี รายได้รายได้
ดอกเบี
ดอกเบี
้ย ้ย
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
สินทรัสินพทรั
ย์ ทพางการเงิ
ย์ ทางการเงิ
น น
เงินสด
เงินสด
- - - รายการระหว่
รายการระหว่
างธนาคารและตลาดเงิ
างธนาคารและตลาดเงิ
น น
สุทธิจสุากรายได้
ทธิจากรายได้
รอตัดรบัอตัญดชีบัญชี
105,352
105,352
644 644
- เงินลงทุ
เงินนลงทุ
สุทธินสุทธิ
8,9968,996 23,114
23,114 41,130
41,130
เงินลงทุ
เงินนลงทุ
ในบริ
นในบริ
ษัทย่ษอยัทย่อย
และบริ
และบริ
ษัทร่ วษมสุ
ัทร่ทวมสุ
ธิ ทธิ
- - - เงินให้เงิสนินให้เชืส่อินแก่เชืล่อกู แก่หนีลกู ้สุหนี
ทธิจ้สุาก
ทธิจาก
รายได้รายได้
รอตัดรบัอตัญดชีบัญชี
451,245
451,245 77,987
77,987 124,914
124,914
สินทรัสิพนย์ทรัทพางการเงิ
ย์ทางการเงิ
นอื่นนอื่น
719 719
- - รวมสิรวมสิ
นทรันพทรั
ย์ ทพางการเงิ
ย์ ทางการเงิ
น น
566,312
566,312 101,745
101,745 166,044
166,044

รวม รวม

-

-

15,231
15,231

15,231
15,231

-

-

7,5627,562
237 237

113,558
113,558
73,477
73,477

-

-

222 222

222 222

21,674
21,674
- 21,674
21,674

9,8419,841
3,7213,721
36,814
36,814

685,661
685,661
4,4404,440
892,589
892,589

24,545
24,545
1,2361,236
3,5053,505

649,575
649,575
64,267
64,267
3,5053,505

้สินทางการเงิ
หนี้สหนี
ินทางการเงิ
น น
เงินรับเงิฝาก
นรับฝาก
581,941
581,941
รายการระหว่
รายการระหว่
างธนาคารและตลาดเงิ
างธนาคารและตลาดเงิ
น น 61,400
61,400
หนี ้สินหนีจ่า้สิยคื
นจ่นาเมื
ยคื่อนทวงถาม
เมื่อทวงถาม
- หนี ้สินหนีทางการเงิ
้สินทางการเงิ
นที่กาหนดให้
นที่กาหนดให้
แสดงด้
แสดงด้
วย วย
มูลค่ามูยุลตค่ธิ ารรม
ยุตธิ รรม
298 298
ตราสารหนี
ตราสารหนี
้ที่ออกและเงิ
้ที่ออกและเงิ
นกู้ยืมนกู้ยืม
5 5
หนี ้สินหนีทางการเงิ
้สินทางการเงิ
นอื่นนอื่น
2,0612,061
645,705
645,705
รวมหนี
รวมหนี
ส้ ินทางการเงิ
ส้ ินทางการเงิ
น น
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38,871
38,871
1,1511,151
- -

4,2184,218
480 480
- -

- 19,874
19,874
- 59,896
59,896

- 15,239
15,239
- 19,937
19,937

46 46

-

-

- - - - -

- 298 298
6 6 35,124
35,124
11,138
11,138 13,199
13,199
40,430
40,430 765,968
765,968

191

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
ระยะเวลาในการปรับอัตราดอกเบี ้ยใหม่
มากกว่า
สินทรัพย์ที่ไม่
ภายใน
3 เดือน
ก่อให้ เกิด
3 เดือน
ถึง 1 ปี
มากกว่า 1 ปี
รายได้
(ล้านบาท)
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สุทธิจากรายได้ รอตัดบัญชี
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
และบริ ษัทร่ วมสุทธิ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้สุทธิจาก
รายได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
รวมสินทรัพย์ ทางการเงิน

ไม่มี
ดอกเบี ้ย

รวม

-

-

-

-

17,872

17,872

104,079
14,066

322
9,712

34,090

-

6,867
312

111,268
58,180

-

-

-

-

3,754

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

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี ้สินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดงด้ วย
มูลค่ายุตธิ รรม
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี ้สินทางการเงินอื่น
รวมหนีส้ ินทางการเงิน
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงินที่มีดอกเบี ้ยโดยเฉลี่ยของธนาคารและบริ ษัทย่อย รวมทังอั
้ ตราดอกเบี ้ยถัวเฉลี่ย มีดงั นี ้
งบการเงินรวม

2561

สินทรัพย์ ทางการเงิน
ที่มีดอกเบี้ย
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้ า
และเงินลงทุนในตราสารหนี ้
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้สุทธิจาก
รายได้ รอตัดบัญชี
รวม
หนี้สินทางการเงิน
ที่มีดอกเบี้ย
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวม
(1)

ยอดคงเหลือ
ถัวเฉลี่ย
ดอกเบี ้ย (1)
(ล้านบาท)

อัตราดอกเบี ้ย
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี )

2560

ยอดคงเหลือ
ถัวเฉลี่ย
ดอกเบี ้ย (1)
(ล้านบาท)

อัตราดอกเบี ้ย
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี )

106,831

1,761

1.65

114,460

1,824

1.59

62,744

1,275

2.03

58,672

1,274

2.17

649,104
818,679

32,082
35,118

4.94

609,365
782,497

31,580
34,678

5.18

605,191

8,589

1.42

574,414

7,832

1.36

47,737
31,617
684,545

686
1,295
10,570

1.44
4.10

57,579
35,835
667,828

744
1,398
9,974

1.29
3.90

ไม่ ร วมดอกเบี ย้ รั บ และดอกเบี ย้ จ่ า ยที่ เกิ ด จากตราสารอนุพัน ธ์ เพื่ อ การบริ ห ารความเสี่ ย งของธนาคาร ส าหรั บ กลุ่ม สิ น ทรั พ ย์ ทา งการเงิ น หรื อ
หนี ้สินทางการเงิน

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2561

สินทรัพย์ ทางการเงิน
ที่มีดอกเบี้ย
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้ า
และเงินลงทุนในตราสารหนี ้
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้สุทธิจาก
รายได้ รอตัดบัญชี
รวม
หนี้สินทางการเงิน
ที่มีดอกเบี้ย
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวม
(1)

(ข)

ยอดคงเหลือ
ถัวเฉลี่ย
ดอกเบี ้ย (1)
(ล้านบาท)

อัตราดอกเบี ้ย
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี )

2560

ยอดคงเหลือ
ถัวเฉลี่ย
ดอกเบี ้ย (1)
(ล้านบาท)

อัตราดอกเบี ้ย
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี )

106,193

1,752

1.65

113,325

1,808

1.60

62,484

1,271

2.03

55,590

1,230

2.21

649,058
817,735

32,064
35,087

4.94

609,317
778,232

31,564
34,602

5.18

606,548

8,617

1.42

574,485

7,832

1.36

47,737
31,617
685,902

686
1,295
10,598

1.44
4.10

57,579
35,835
667,899

744
1,398
9,974

1.29
3.90

ไม่ ร วมดอกเบี ย้ รั บ และดอกเบี ย้ จ่ า ยที่ เกิ ด จากตราสารอนุพัน ธ์ เพื่ อ การบริ ห ารความเสี่ย งของธนาคาร ส าหรั บ กลุ่ม สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น หรื อ
หนี ้สินทางการเงิน

ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign exchange risk)
ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนหมายถึงความเสี่ยงที่มลู ค่าของเครื่ องมือทางการเงินจะได้ รับผลกระทบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยน
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
นอกเหนื อจากสินทรั พย์ และหนี ส้ ินทางการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่ได้ เปิ ดเผยแล้ วในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ ยวข้ อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารมีฐานะสุทธิที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่สาคัญโดยจาแนกเป็ นสกุลเงินได้ ดงั ต่อไปนี ้
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ดอลลาร์
สหรัฐ
ฐานะทันที
ฐานะล่วงหน้ า
ฐานะสุทธิ
(*)

(ค)

(29)
4
(25)

2561
ยูโร

(*)

5
(7)
(2)

ดอลลาร์
สกุลอื่น ๆ
สหรัฐ
(ล้านเหรี ยญสหรัฐ)
15
97
(16)
(101)
(1)
(4)
(*)

2560
ยูโร (*)

สกุลอื่น ๆ (*)

14
(17)
(3)

(75)
79
4

สาหรับสกุลยูโรและสกุลอื่น ๆ แสดงฐานะสุทธิเป็ นเงินตราต่างประเทศเทียบเท่าสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตราสารทุน (Equity price risk)
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตราสารทุนคือความเสี่ยงที่เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนหรื อ
หุ้นทุน ทาให้ เกิดความผันผวนต่อรายได้ หรื อมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินของธนาคาร
การลงทุนในตราสารทุนของธนาคารอยู่ภายใต้ การบริ หารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องที่ได้ รับมอบหมายซึ่งขึ ้นอยู่กบั กลยุทธ์ ประเภท
ธุรกิจของผู้ออกตราสารทุน และวัตถุประสงค์ในการถือครองของธนาคารโดยอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของคณะกรรมการบริ หาร
สินทรัพย์และหนีส้ ิน (Asset and Liability Management Committee) และ/หรื อคณะประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (Chief Executive
Committee) ทังนี
้ ้ เงินลงทุนในตราสารทุนทังหมดต้
้
องเป็ นไปตามกรอบและนโยบายการลงทุนและนโยบายความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ อง
โดยการกาหนดเกณฑ์ การพิ จารณาการลงทุนในตราสารทุนของธนาคารจะคานึงถึงปั จจัยทางด้ านความเสี่ ยง เช่น ความเสี่ ยง
ด้ านเครดิต ความเสี่ยงด้ านตลาด และความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง โดยมีการกาหนดวงเงินลงทุนสาหรั บการลงทุนในตราสารทุน
(Gross Limit) และเพดานวงเงิน ขาดทุน (Loss Limit) เพื่ อ ควบคุม ดูแ ลการลงทุนให้ เป็ นไปตามนโยบายและอยู่ภ ายในวงเงินที่
กาหนดไว้ โดยคานึงถึงความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร

4.3

ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง (Liquidity risk)
ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องหมายถึงความเสี่ยงที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันได้ เมื่อครบกาหนด เนื่องจากไม่สามารถ
เปลี่ ยนสินทรัพย์เป็ นเงินสดได้ ทนั เวลาหรื อไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้ เพียงพอสาหรั บการดาเนินงานจนก่อให้ เกิดความเสี ยหาย
แก่ธนาคาร
คณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนี ้สิน ทาหน้ าที่ช่วยคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ในการกากับ
ดูแลการบริ หารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของธนาคารเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และกากับดูแล
ให้ ธนาคารมี ส ภาพคล่อ งอย่างเพี ยงพอในการด าเนิ นธุร กิจทัง้ ในภาวะปกติแ ละภาวะวิกฤติ นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ห าร
สินทรัพย์และหนี ้สินรับผิดชอบดูแลให้ มีการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

50

195

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วยงานบริ หารเงิน (The Balance Sheet Management Unit) เป็ นหน่วยงานรั บผิดชอบในการบริ หารสภาพคล่องในระดับภาพรวม
และหน่วยงานธุรกิจตลาดเงิน (The Capital Markets Unit) เป็ นหน่วยงานรั บผิดชอบในการบริ หารสภาพคล่องรายวัน นอกจากนี ้
หน่วยงานบริ หารเงินยังทาหน้ าที่วดั ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องและรายงานการบริ หารสภาพคล่องต่อคณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์
และหนี ้สิน ส่วนหน่วยงานบริ หารความเสี่ยงด้ านตลาด (The Market Risk Management Unit) ทาหน้ าที่ระบุ ติดตาม และควบคุม
ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่อ ง ธนาคารได้ จัด ทานโยบายการบริ หารความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่อ งซึ่งมี ก ารทบทวนอย่างสม่ าเสมอ
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ หรื อเมื่อจาเป็ นเพื่อให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ ทังนี
้ ้ธนาคารและบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
แต่ละบริ ษัทมีการบริ หารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องแยกจากกัน
ในการบริ หารสภาพคล่อง ธนาคารมีการติดตามดูแลแหล่งเงินทุนและความสามารถในการเข้ าถึงตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง รวมทังให้
้
ความสาคัญในการถือครองสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ซึง่ สามารถเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ อย่างรวดเร็ ว หรื อสามารถใช้ เป็ นหลักประกัน
ในการระดมเงินทุนได้
ธนาคารได้ กาหนดให้ มีการวัด และติดตามความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องโดยใช้ ตวั บ่งชีร้ ะดับความเสี่ยง (Risk Indicators) ซึง่ ได้ แก่
อัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ เช่น อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (Loans to Deposits Ratio : LDR) การดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อ
รองรับสถานการณ์ ด้านสภาพคล่องที่มีความรุ นแรง (Liquidity Coverage Ratio : LCR) และอัตราส่วนที่มาและใช้ ไปของแหล่งเงิน
ที่มีความมั่นคง (Net Stable Funding Ratio : NSFR) รวมทัง้ การจัดทาแบบจาลองกระแสเงิน สดซึ่งครอบคลุมรายการตามอายุ
สัญ ญาคงเหลื อ (Contractual Liquidity Gap) และตามอายุสัญ ญาคงเหลื อ ที่ มีการปรั บตามพฤติกรรมของลูกค้ า (Behavioral
Liquidity Gap) โดยธนาคารมีการกาหนดเพดานความเสี่ยงและตัวบ่งชี ้ระดับความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้ อยู่ภายใต้ ระดับ
ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องที่ยอมรับได้ ของธนาคารที่ได้ รับการอนุมตั ิ ทังนี
้ ้มีการติดตามและรายงานสถานะสภาพคล่องรายวันและ
รายเดือนต่อคณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนี ้สิน
ธนาคารจัดให้ มีการทดสอบความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องในภาวะวิกฤติ (Stress Testing) โดยฐานะสภาพคล่องของธนาคารจะถูก
ทดสอบภายใต้ สถานการณ์ จาลองหลายรู ปแบบตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด เพื่อประเมินความสามารถในการ
รองรับภาวะวิกฤติที่เกิดขึน้ นอกจากนีธ้ นาคารได้ จัดทาแผนรองรั บเหตุฉุกเฉินด้ านสภาพคล่อง เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบัติ
ภายใต้ สถานการณ์วิกฤติที่อาจเกิดขึ ้น ซึง่ มีการระบุถึงบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง แผนการจัดหาเงินทุน แผนการสื่อสารและ
ติดต่อกับลูกค้ า เป็ นต้ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีอตั ราส่วนเงินให้ สินเชื่อต่อเงินรับฝาก (ไม่รวมเงินให้ สินเชื่อและเงินรับฝากจากสถาบันการเงิน)
ร้ อยละ 105.56 (2560: ร้อยละ 105.20)
ธนาคารจะทาการเปิ ดเผยข้ อมูลการดารงสินทรั พย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ ด้านสภาพคล่องที่มีความรุ นแรง (Liquidity
Coverage Ratio : LCR) ไว้ บนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.tmbbank.com/ir/capital_funds/basel3) ภายในเดือนเมษายน 2562

196

51

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

197

3,058
500
141,981
479
250,529
31,796
55,856
2
1,975
89,629
160,900
68

122,537
1,503
147,677
574,593
6,780
3,505
5
2,174
587,057
(439,380)
-

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี ้สินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี ้สินทางการเงินอื่น
รวมหนีส้ ินทางการเงิน
ส่ วนต่ างสภาพคล่ องสุทธิ

(1)
(2)
(3)

รวมรายการที่มีอายุ 1 วัน
เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุน
เป็ นเงินให้ สนิ เชื่อด้ อยคุณภาพ

กระแสเงินสดสุทธิจากตราสารอนุพันธ์

104,511

15,234
8,403

ภายใน
3 เดือน

สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิจากรายได้ รอตัดบัญชี
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนเพื่อค้ าและเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี ้ที่จะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมสุทธิ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้สุทธิจากรายได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
รวมสินทรัพย์ ทางการเงิน

เมื่อทวงถาม (1)

52

536

38,920
1,150
15,010
55,080
54,571

4
17,098
6,016
86,237
109,651

296

มากกว่า
3 เดือน ถึง 1 ปี

(322)

4,259
458
298
15,190
20,205
161,217

1,198
16,438
17,355
146,083
181,422

348

งบการเงินรวม
2561
มากกว่า 1 ปี
ถึง 5 ปี
(ล้านบาท)
-

21

23
4,917
459
5,399
173,535

91
4,234
7,248
167,149
212
178,934

5 ปี
ขึ ้นไป

-

303

649,568
64,267
3,505
298
35,124
13,228
765,990
131,033

1,528
40,830
31,119
4,577
685,707
4,470
897,023

235 (2)
2 (2)
4,577 (2)
21,720 (3)
2,276
28,810
8,620
8,620
20,190

15,234
113,558

รวม
-

ไม่มีกาหนด
ระยะเวลา

สินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงินที่สาคัญ วิเคราะห์ตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จาแนกตามระยะเวลาสัญญาได้ ดงั นี ้

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

198

รวมรายการที่มีอายุ 1 วัน
เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุน
(3)
เป็ นเงินให้ สนิ เชื่อด้ อยคุณภาพ

(1)
(2)

-

528,647
6,485
3,665
5
3,964
542,766
(388,065)

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี ้สินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี ้สินทางการเงินอื่น
รวมหนีส้ ินทางการเงิน
ส่ วนต่ างสภาพคล่ องสุทธิ

กระแสเงินสดสุทธิจากตราสารอนุพันธ์

8
11,918
509
131,417
746
248,393

127,843
1,275
154,701

128

33,299
51,534
3,011
1,803
89,647
158,746

103,795

ภายใน
3 เดือน

17,872
7,711

เมื่อทวงถาม

(1)

สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิจากรายได้ รอตัดบัญชี
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนเพื่อค้ าและเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี ้ที่จะถือจนครบกาหนด
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้สุทธิจากรายได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
รวมสินทรัพย์ ทางการเงิน

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

53

311

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

2
8,771
941
90,324
101,053

1,015

มากกว่า
3 เดือน ถึง 1 ปี

(342)

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

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

-

งบการเงินรวม
2560
มากกว่า 1 ปี
ถึง 5 ปี
(ล้านบาท)
-

61

31
296
59
545
931
147,725

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

5 ปี
ขึ ้นไป

-

9,151
9,151
12,637

309 (2)
3 (2)
17,521 (3)
3,955
21,788

-

ไม่มีกาหนด
ระยะเวลา

158

611,430
60,349
3,665
296
33,352
15,463
724,555
116,767

929
36,865
23,511
643,373
6,251
841,322

17,872
112,521

รวม

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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3,058
500
141,981
479
250,529
31,796
55,856
2
1,975
89,629
160,900
68

122,537
1,503
147,674
574,600
6,780
3,505
5
2,174
587,064
(439,390)
-

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี ้สินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี ้สินทางการเงินอื่น
รวมหนีส้ ินทางการเงิน
ส่ วนต่ างสภาพคล่ องสุทธิ

(1)
(2)
(3)

รวมรายการที่มีอายุ 1 วัน
เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุน
เป็ นเงินให้ สนิ เชื่อด้ อยคุณภาพ

กระแสเงินสดสุทธิจากตราสารอนุพันธ์

104,511

ภายใน
3 เดือน

15,231
8,403

เมื่อทวงถาม

(1)

สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิจากรายได้ รอตัดบัญชี
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนเพื่อค้ าและเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี ้ที่จะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมสุทธิ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้สุทธิจากรายได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
รวมสินทรัพย์ ทางการเงิน

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

54

536

38,920
1,150
15,010
55,080
54,571

4
17,098
6,016
86,237
109,651

296

(322)

4,259
458
298
15,190
20,205
161,217

1,198
16,438
17,355
146,083
181,422

348

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
มากกว่า
มากกว่า 1 ปี
3 เดือน ถึง 1 ปี
ถึง 5 ปี
(ล้านบาท)
-

21

23
4,917
459
5,399
173,535

91
4,234
7,248
167,149
212
178,934

5 ปี
ขึ ้นไป

-

303

649,575
64,267
3,505
298
35,124
13,199
765,968
126,621

1,528
40,830
31,119
222
685,661
4,440
892,589

235 (2)
2 (2)
222 (2)
21,674 (3)
2,246
24,379
8,591
8,591
15,788

15,231
113,558

รวม
-

ไม่มีกาหนด
ระยะเวลา

200

(1)
(2)
(3)

รวมรายการที่มีอายุ 1 วัน
เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุน
เป็ นเงินให้ สนิ เชื่อด้ อยคุณภาพ

-

528,725
6,485
3,665
5
3,964
542,844
(388,260)

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี ้สินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี ้สินทางการเงินอื่น
รวมหนีส้ ินทางการเงิน
ส่ วนต่ างสภาพคล่ องสุทธิ

กระแสเงินสดสุทธิจากตราสารอนุพันธ์

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

127,843
1,275
154,584

128

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

103,352

ภายใน
3 เดือน

17,872
7,594

เมื่อทวงถาม (1)

สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิจากรายได้ รอตัดบัญชี
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนเพื่อค้ าและเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี ้ที่จะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมสุทธิ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้สุทธิจากรายได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
รวมสินทรัพย์ ทางการเงิน

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

55

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
(ล้านบาท)
-

61

31
296
59
545
931
147,725

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

5 ปี
ขึ ้นไป

-

9,001
9,001
16,357

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

-

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

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
5

มูลค่ ายุติธรรมของสินทรั พย์ และหนีส้ ิน

5.1

สินทรัพย์ และหนีส้ ินทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมแสดงเปรี ยบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีซงึ่ แตกต่างอย่างมีสาระสาคัญของสินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงินแต่ละรายการ
ตามที่ปรากฎในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี ้
งบการเงินรวม

2561
2560
มูลค่าตาม
มูลค่า
มูลค่าตาม
มูลค่า
บัญชี
ยุตธิ รรม
บัญชี
ยุตธิ รรม
(ล้านบาท)
สินทรัพย์ ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
รวมสินทรัพย์ ทางการเงิน

7,917
73,477
81,394

7,937
73,784
81,721

8,674
61,305
69,979

8,811
61,928
70,739

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
หนี ้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวมหนีส้ ินทางการเงิน

649,568
7,328
35,124
692,020

649,586
7,677
35,005
692,268

611,430
8,559
33,352
653,341

611,430
8,764
34,380
654,574

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
มูลค่าตาม
มูลค่า
มูลค่าตาม
มูลค่า
บัญชี
ยุตธิ รรม
บัญชี
ยุตธิ รรม
(ล้านบาท)
สินทรัพย์ ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
รวมสินทรัพย์ ทางการเงิน

7,917
73,477
81,394

7,937
73,784
81,721

8,674
58,180
66,854

8,811
58,803
67,614

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
หนี ้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวมหนีส้ ินทางการเงิน

649,575
7,328
35,124
692,027

649,592
7,677
35,005
692,274

611,508
8,559
33,352
653,419

611,508
8,764
34,380
654,652
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ธนาคารและบริ ษัทย่อยใช้ วธิ ีการ และข้ อสมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของเครื่ องมือทางการเงิน สรุ ปได้ ดงั นี ้
- เงินสด
มูลค่ายุตธิ รรมกาหนดโดยประมาณแสดงตามมูลค่าตามบัญชี
- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้ านสินทรัพย์)
มูลค่ายุตธิ รรมกาหนดโดยประมาณแสดงตามมูลค่าตามบัญชี ยกเว้ นมูลค่ายุตธิ รรมของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่มี
อัตราดอกเบี ้ยคงที่และมีระยะเวลาครบกาหนดคงเหลือเกินกว่า 1 ปี คานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดในอนาคตของ
เงินต้ นและดอกเบี ้ย ซึง่ คิดลดโดยใช้ อตั ราดอกเบี ้ยในตลาด
- เงินลงทุน
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนีป้ ระเภทตราสารหนีภ้ าครั ฐ คานวณจากอัตราผลตอบแทนหรื อราคาที่ประกาศโดย
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนีอ้ ื่นที่ออกจาหน่ายในประเทศคานวณโดยใช้ ราคาตลาด
ที่ประเมินโดยสถาบันที่เชื่อถือได้ หรื ออัตราผลตอบแทนของตราสารหนี น้ นหรื
ั ้ อคานวณจากอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาด
ตราสารหนี ้ไทย ปรับด้ วยปั จจัยความเสี่ยงตามความเหมาะสม
มูลค่ายุติธรรมส าหรั บเงินลงทุนเพื่ อค้ าและเงินลงทุนเผื่ อขายประเภทตราสารทุนในความต้ องการของตลาดจะใช้ ร าคาเสนอซื อ้
ครัง้ สุดท้ าย ณ วันทาการสุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของรอบระยะเวลาบัญชีที่รายงาน มูลค่ายุติธรรมของหน่วย
ลงทุนใช้ มลู ค่าสินทรัพย์สทุ ธิที่ประกาศ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความ
ต้ องการของตลาดอ้ างอิงจากมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของบริ ษัทที่ลงทุน
- เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ
มูลค่ายุติธรรมกาหนดโดยประมาณจากยอดเงินให้ สินเชื่อแก่ลูกหนี ้บวกด้ วยดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิจากรายได้ รอตัดบัญชีและค่าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญ เนื่องจากเงินให้ สินเชื่อส่วนใหญ่ใช้ อตั ราดอกเบี ้ยลอยตัว หรื อมีอตั ราคงที่แต่มีระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี ้ยใหม่
ส่วนใหญ่น้อยกว่า 1 ปี
- สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
มูลค่ายุตธิ รรมกาหนดโดยประมาณแสดงตามมูลค่าตามบัญชี
- เงินรับฝาก และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้ านหนี ้สิน)
มูลค่ายุติธรรมกาหนดโดยประมาณแสดงตามมูลค่าตามบัญชี ยกเว้ นมูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝากหรื อรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินที่มีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่และมีระยะเวลาครบกาหนดคงเหลือเกินกว่า 1 ปี คานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
ในอนาคตของเงินต้ นและดอกเบี ้ย ซึ่งคิดลดโดยใช้ อัตราดอกเบีย้ ปั จจุบนั ซึ่งใช้ กับเงินรั บฝากหรื อรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินในแต่ละประเภทหรื อเงินรับฝากอื่นที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน
- หนี ้สินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
มูลค่ายุตธิ รรมคานวณจากแบบจาลองการวัดมูลค่าโดยใช้ ข้อมูลตลาดที่หาได้ จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ
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- ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
มูลค่ายุติธรรมกาหนดโดยประมาณแสดงตามมูลค่าตามบัญ ชี ยกเว้ นมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี ้ยคงที่และมี
ระยะเวลาครบกาหนดคงเหลือเกินกว่า 1 ปี คานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินต้ นและดอกเบี ้ย ซึง่ คิด
ลดโดยใช้ อตั ราดอกเบี ้ยในตลาด ณ วันที่ในรายงานสาหรับกรณี ที่ไม่มีตลาดซื ้อขายคล่องรองรับ และใช้ ราคาตลาดกรณี มีตลาด
ซื ้อขายคล่องรองรับ
- หนี ้สินทางการเงินอื่น
มูลค่ายุตธิ รรมกาหนดโดยประมาณแสดงตามมูลค่าตามบัญชี
- ตราสารอนุพนั ธ์
ในกรณี ตราสารอนุพันธ์ มีตลาดซื ้อขายคล่องรองรั บ ธนาคารใช้ ราคาตลาดเป็ นมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ กรณี ที่ไม่มี
ตลาดซื ้อขายคล่องรองรับ มูลค่ายุติธรรมคานวณโดยใช้ ข้อมูลตลาดที่หาได้ จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ โดยอ้ างอิงจากราคาซื ้อขายใน
ตลาดอนุพนั ธ์ ราคาเสนอซื ้อขายของนายหน้ า/ตัวแทน หรื อราคาเสนอซื ้อขายจากคูส่ ญ
ั ญา ซึง่ ได้ มีการทดสอบความสมเหตุสมผล
ของราคาเหล่ านัน้ โดยคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณ์ ไว้ ด้วยอัตราดอกเบีย้ ในตลาดสาหรั บเครื่ องมือทางการเงินที่
เหมือนกัน ณ วันที่มีการวัดมูลค่า ทังนี
้ ้ มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ซื ้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์สะท้ อนผลกระทบของ
ความเสี่ยงด้ านเครดิตและได้ รวมการปรับปรุ งความเสี่ยงด้ านเครดิตของธนาคารและคูส่ ญ
ั ญาตามความเหมาะสม
ลาดับชั้นของมูลค่ ายุตธิ รรม
เมื่อ วัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หรื อหนี ส้ ิน ธนาคารและบริ ษัทย่อ ยได้ ใช้ ข้อ มูลที่สามารถสังเกตได้ ให้ มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี ้สินเหล่านีถ้ ูกจัดประเภทในแต่ละลาดับชันมู
้ ลค่ายุติธรรมตามข้ อมูลที่ใช้ ในการประเมิน
มูลค่า นิยามของระดับต่าง ๆ มีดงั นี ้
•
•
•

ข้ อมูลระดับ 1: เป็ นราคาเสนอซื ้อขาย (ไม่ปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์หรื อหนี ้สินอย่างเดียวกัน
ข้ อมูลระดับ 2: เป็ นข้ อมูลอื่นที่สังเกตได้ ไม่ ว่าทางตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยทางอ้ อม (เช่น ได้ มาจากราคา) สาหรั บ
สินทรัพย์นนหรื
ั ้ อหนี ้สินนัน้ นอกเหนือจากราคาเสนอซื ้อขายซึง่ รวมอยู่ในข้ อมูลระดับ 1
ข้ อมูลระดับ 3: เป็ นข้ อมูลสาหรับสินทรัพย์นนหรื
ั ้ อหนี ้สินที่ไม่ได้ มาจากข้ อมูลที่สงั เกตได้ (ข้ อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ )

หากข้ อมูลที่นามาใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรื อหนี ้สินถูกจัดประเภทลาดับชันของมู
้
ลค่ายุตธิ รรมที่แตกต่างกัน การวัด
มูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลาดับชันของมู
้
ลค่ายุติธรรมของข้ อมูลในระดับต่าสุดที่มี
นัยสาคัญสาหรับการวัดมูลค่าโดยรวม
ธนาคารและบริ ษัทย่อยรับรู้ การโอนระหว่างลาดับชันมู
้ ลค่ายุติธรรม ณ วันสิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดการโอนขึ ้น ทังนี
้ ้ไม่มีการ
โอนระหว่างระดับ 1 และ ระดับ 2 ของลาดับชันมู
้ ลค่ายุตธิ รรมในระหว่างปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
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5.1.1 สินทรัพย์ และหนีส้ ินทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีการกาหนดกรอบการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุตธิ รรม เพื่อให้ แน่ใจว่าหลักการความระมัดระวังในการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าและกระบวนการควบคุมภายในที่กาหนดไว้ อย่างเหมาะสมได้ มีการนาไปใช้ จริ ง
ตารางต่อ ไปนี แ้ สดงการวิเคราะห์การวัดมูลค่าสินทรั พย์ ทางการเงินและหนี ส้ ินทางการเงินด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน
โดยการวัดมูลค่ายุตธิ รรมถูกจัดประเภทอยู่ในระดับของลาดับชันมู
้ ลค่ายุตธิ รรม
งบการเงินรวม
มูลค่ายุตธิ รรม
ระดับ 2
ระดับ 3
(ล้านบาท)

ระดับ 1
31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์ ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อค้ า
- ด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
- ด้ านอัตราดอกเบี ้ย
เงินลงทุน
- เงินลงทุนเพื่อค้ า
- เงินลงทุนเผื่อขาย
หนี้สินทางการเงิน
หนี ้สินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
หนี ้สินตราสารอนุพนั ธ์เพื่อค้ า
- ด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
- ด้ านอัตราดอกเบี ้ย
31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์ ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อค้ า
- ด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
- ด้ านอัตราดอกเบี ้ย
เงินลงทุน
- เงินลงทุนเพื่อค้ า
- เงินลงทุนเผื่อขาย
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รวม

-

5,625
2,291

-

5,625
2,291

-

1,293
40,830

-

1,293
40,830

-

397

-

397

-

5,171
2,152

-

5,171
2,152

-

5,048
3,603

-

5,048
3,603

-

620
36,865

-

620
36,865

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
มูลค่ายุตธิ รรม
ระดับ 2
ระดับ 3
(ล้านบาท)

ระดับ 1

หนี้สินทางการเงิน
หนี ้สินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
หนี ้สินตราสารอนุพนั ธ์เพื่อค้ า
- ด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
- ด้ านอัตราดอกเบี ้ย

-

386

-

386

-

4,713
3,728

-

4,713
3,728

ระดับ 1
31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์ ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อค้ า
- ด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
- ด้ านอัตราดอกเบี ้ย
เงินลงทุน
- เงินลงทุนเพื่อค้ า
- เงินลงทุนเผื่อขาย
หนี้สินทางการเงิน
หนี ้สินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
หนี ้สินตราสารอนุพนั ธ์เพื่อค้ า
- ด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
- ด้ านอัตราดอกเบี ้ย

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

60

รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
มูลค่ายุตธิ รรม
ระดับ 2
ระดับ 3
(ล้านบาท)

รวม

-

5,625
2,291

-

5,625
2,291

-

1,293
40,830

-

1,293
40,830

-

397

-

397

-

5,171
2,152

-

5,171
2,152
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
มูลค่ายุตธิ รรม
ระดับ 2
ระดับ 3
(ล้านบาท)

ระดับ 1
31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์ ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อค้ า
- ด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
- ด้ านอัตราดอกเบี ้ย
เงินลงทุน
- เงินลงทุนเพื่อค้ า
- เงินลงทุนเผื่อขาย
หนี้สินทางการเงิน
หนี ้สินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
หนี ้สินตราสารอนุพนั ธ์เพื่อค้ า
- ด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
- ด้ านอัตราดอกเบี ้ย

รวม

-

5,048
3,603

-

5,048
3,603

-

620
33,740

-

620
33,740

-

386

-

386

-

4,713
3,728

-

4,713
3,728

5.1.2 สินทรัพย์ และหนีส้ ินทางการเงินที่ไม่ ได้ วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
ตารางต่อไปนี ้แสดงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงินที่ไม่ได้ วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน แต่ไม่รวม
สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี ส้ ิ น ทางการเงิ น ที่ ไม่ ได้ วัด มูล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหากมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ใ กล้ เคี ย งกับ มูล ค่ า ยุ ติ ธ รรมอย่ า ง
สมเหตุสมผล
งบการเงินรวม
มูลค่าตาม
มูลค่ายุตธิ รรม
บัญชี
31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์ ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการบริ หาร
ความเสี่ยงของธนาคาร
เงินลงทุน
- ตราสารหนี ้ที่จะถือจนครบกาหนด
- เงินลงทุนทัว่ ไป
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ระดับ 1

ระดับ 2
ระดับ 3
(ล้านบาท)

รวม

1

-

21

-

21

31,119
235

-

31,143
-

518

31,143
518

61

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
มูลค่ายุตธิ รรม

มูลค่าตาม
บัญชี
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
หนี ้สินตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการบริ หาร
ความเสี่ยงของธนาคาร
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์ ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการบริ หาร
ความเสี่ยงของธนาคาร
เงินลงทุน
- ตราสารหนี ้ที่จะถือจนครบกาหนด
- เงินลงทุนทัว่ ไป
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
หนี ้สินตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการบริ หาร
ความเสี่ยงของธนาคาร
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

ระดับ 1

ระดับ 2
ระดับ 3
(ล้านบาท)

รวม

649,568

-

649,586

-

649,586

5
35,124

-

354
35,005

-

354
35,005

23

-

160

-

160

23,511
309

-

23,851
-

592

23,851
592

611,430

-

611,430

-

611,430

117
33,352

-

323
34,380

-

323
34,380
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
มูลค่ายุตธิ รรม

มูลค่าตาม
บัญชี
31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์ ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการบริ หาร
ความเสี่ยงของธนาคาร
เงินลงทุน
- ตราสารหนี ้ที่จะถือจนครบกาหนด
- เงินลงทุนทัว่ ไป
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
หนี ้สินตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการบริ หาร
ความเสี่ยงของธนาคาร
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์ ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการบริ หาร
ความเสี่ยงของธนาคาร
เงินลงทุน
- ตราสารหนี ้ที่จะถือจนครบกาหนด
- เงินลงทุนทัว่ ไป
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
หนี ้สินตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการบริ หาร
ความเสี่ยงของธนาคาร
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
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ระดับ 1

ระดับ 2
ระดับ 3
(ล้านบาท)

รวม

1

-

21

-

21

31,119
235

-

31,143
-

518

31,143
518

649,575

-

649,592

-

649,592

5
35,124

-

354
35,005

-

354
35,005

23

-

160

-

160

23,511
309

-

23,851
-

592

23,851
592

611,508

-

611,508

-

611,508

117
33,352

-

323
34,380

-

323
34,380
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
5.2

สินทรัพย์ ท่ ีไม่ ใช่ สินทรั พย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
ตารางต่อ ไปนี แ้ สดงการวิเคราะห์สินทรั พ ย์ ที่ไม่ใช่สินทรั พย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน โดยการ
วัดมูลค่ายุตธิ รรมถูกจัดประเภทอยู่ในระดับของลาดับชันมู
้ ลค่ายุตธิ รรม
มูลค่าตาม
บัญชี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
มูลค่ายุตธิ รรม
ระดับ 1

ระดับ 2
ระดับ 3
(ล้านบาท)

รวม

31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์ ทไ่ี ม่ ใช่ สินทรัพย์ ทางการเงิน
ที่ดนิ และอาคารสุทธิ

9,679

-

-

9,679

9,679

31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์ ทไ่ี ม่ ใช่ สินทรัพย์ ทางการเงิน
ที่ดนิ และอาคารสุทธิ

9,983

-

-

9,983

9,983

มูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระภายนอก ซึ่งได้ รับการรั บรองการเป็ นผู้ประเมินราคาและมี
ประสบการณ์ ในพืน้ ที่ที่ทาการประเมินและการจัดประเภทของการประเมินที่ดินและอาคารนัน้ มูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคาร
ประเมินขึ ้นโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้ เกณฑ์ราคาตลาดสาหรับสินทรัพย์ประเภทที่ดินและเกณฑ์ราคาต้ นทุนเปลี่ยนแทนหลังหัก
ค่าเสื่อมราคาสาหรับสินทรัพย์ประเภทอาคาร
ธนาคารได้ จัดให้ มีการประเมินราคาของที่ดินและอาคารอย่า งสม่าเสมอโดยผู้ประเมินราคาอิส ระเพื่อมิให้ ราคาตามบัญ ชี ณ วัน
สิ ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุตธิ รรมอย่างมีสาระสาคัญ
มูลค่ายุติธรรมระดับ 3
ตารางด้ านล่างแสดงถึงการกระทบยอดยกมาและยกไปสาหรับมูลค่ายุตธิ รรมระดับ 3
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
(ล้านบาท)
9,983
10,292
551
545
(555)
(540)
(298)
(310)
(2)
(4)
9,679
9,983

ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื ้อ
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย/โอนออก
ค่าเสื่อมราคา
ขาดทุนจากการด้ อยค่าระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

64
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
6

การดารงเงินกองทุน
ธนาคารด ารงเงิ น กองทุ น ตามกฎหมายตามพระราชบัญ ญั ติ ธุ ร กิ จ สถาบัน การเงิ น พ.ศ. 2551 โดยด ารงเงิ น กองทุ น ทัง้ สิ น้
เป็ นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยงตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด ตามหนังสือเวียนที่ประกาศโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 และ 8 พฤษภาคม 2558 ธนาคารถูกกาหนดให้ คานวณเงินกองทุนตามวิธี
Basel III องค์ประกอบของเงินกองทุนตามรายงานการกากับแบบรวมกลุ่มและแบบเฉพาะธนาคารของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 และ 2560 จาแนกได้ ดงั นี ้

เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ
ทุนชาระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ทุนสารองตามกฎหมาย
กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายการปรับจากเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
รายการหักจากเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1

41,659
404
3,000
40,841
4,650
(57)
(4,196)
86,301

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

3,665
20,430
24,095

4,940
20,430
25,370

รวมเงินกองทุน

110,396

106,225

รวมสินทรัพย์ เสี่ยง

637,628

609,097

เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 2

210

รายงานการกากับแบบรวมกลุ่ม
2561
2560
(ล้านบาท)
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ขันต
้ ่าตามที่
ธปท. กาหนด*
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

10.375

อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ขันต
้ ่าตามที่
2561
ธปท.กาหนด*
(ร้อยละ)
9.75
17.31

2560
17.44

7.875

13.53

7.25

13.27

6.375

13.53

5.75

13.27

อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ
ทุนชาระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ทุนสารองตามกฎหมาย
กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายการปรับจากเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
รายการหักจากเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
(ล้านบาท)

41,659
404
3,000
40,514
4,650
(57)
(5,041)
85,129

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

3,665
20,430
24,095

4,940
20,430
25,370

รวมเงินกองทุน

109,224

105,760

รวมสินทรัพย์ เสี่ยง

625,456

609,875

เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 2

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ขันต
้ ่าตามที่
ธปท. กาหนด*
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

10.375

อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ขันต
้ ่าตามที่
2561
ธปท.กาหนด*
(ร้อยละ)
9.75
17.46

2560
17.34

7.875

13.61

7.25

13.18

6.375

13.61

5.75

13.18

อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
*

รวมเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤตตามข้ อกาหนดของธปท. โดยเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2559

ตามข้ อกาหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ฝนส. (23) ว. 263/2556 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 กาหนดให้ ธนาคาร
เปิ ดเผยเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับการให้ สินเชื่อแก่กลุ่มลูกหนีร้ ายใหญ่ มีผล
บังคับตังแต่
้ สิ ้นเดือนมกราคม 2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารไม่มีเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับการให้ สินเชื่อ
แก่กลุ่มลูกหนี ้รายใหญ่
ธนาคารจะทาการเปิ ดเผยข้ อมูลการดารงเงินกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ไว้ ในเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.tmbbank.com/ir/capital_funds/basel3 ภายในเดือนเมษายน 2562
การบริหารจัดการเงินกองทุน
การบริ หารจัดการเงินกองทุนของธนาคารมีวตั ถุประสงค์ในการรักษาฐานะเงินกองทุนที่เข้ มแข็งเพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ รวมทัง้
เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดด้ านเงินกองทุนตามกฎหมาย และเพื่อรักษาอันดับความน่าเชื่อถือทางเครดิต
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์ )

เมื่อทวงถาม
ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
และกองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวม
บวก ดอกเบี ้ยค้ างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
รวมในประเทศสุทธิ
ต่ างประเทศ
เงินดอลลาร์ สหรัฐ
เงินเยน
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวม
บวก ดอกเบี ้ยค้ างรับ
หัก รายได้ รอตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
รวมต่ างประเทศสุทธิ
รวมในประเทศและ
ต่ างประเทศสุทธิ

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

2561
มีระยะเวลา

งบการเงินรวม

2560
รวม
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
(ล้านบาท)

รวม

5,749
1
5,750
5,750

62,024
17,315
5,740
14,615
99,694
52
(73)
99,673

67,773
17,315
5,740
14,616
105,444
52
(73)
105,423

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

1,752
233
151
502
2,638
2,638

5,229
248
5,477
3
(1)
(18)
5,461

6,981
233
151
750
8,115
3
(1)
(18)
8,099

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

8,388

105,134

113,522

7,707

104,827

112,534
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

เมื่อทวงถาม
ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
และกองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวม
บวก ดอกเบี ้ยค้ างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
รวมในประเทศสุทธิ
ต่ างประเทศ
เงินดอลลาร์ สหรัฐ
เงินเยน
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวม
บวก ดอกเบี ้ยค้ างรับ
หัก รายได้รอตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
รวมต่ างประเทศสุทธิ
รวมในประเทศและ
ต่ างประเทศสุทธิ

214

2561
มีระยะเวลา

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560
รวม
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
(ล้านบาท)

รวม

5,749
1
5,750
5,750

62,024
17,315
5,740
14,615
99,694
52
(73)
99,673

67,773
17,315
5,740
14,616
105,444
52
(73)
105,423

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

1,752
233
151
502
2,638
2,638

5,229
248
5,477
3
(1)
(18)
5,461

6,981
233
151
750
8,115
3
(1)
(18)
8,099

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

8,388

105,134

113,522

7,589

103,686

111,275
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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ตราสารอนุพันธ์
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2561 และ 2560 มูล ค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ เพื่ อ ค้ า การปรั บบัญ ชี ตามเกณฑ์ค งค้ างของตราสาร
อนุพนั ธ์เพื่อการบริ หารความเสี่ยงของธนาคาร และจานวนเงินตามสัญญาจัดประเภทตามความเสี่ยง มีดงั นี ้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

ประเภทความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยน
- ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อค้ า
- ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อ
การบริ หารความ
เสี่ยงของธนาคาร (1)
อัตราดอกเบี ้ย
- ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อค้ า
- ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อ
การบริ หารความ
เสี่ยงของธนาคาร (1)
รวม
(1)

2561
มูลค่ายุตธิ รรม/การปรับบัญชี
ตามเกณฑ์คงค้ าง
สินทรัพย์
หนี ้สิน

2560
มูลค่ายุตธิ รรม/การปรับบัญชี
จานวนเงิน
ตามเกณฑ์คงค้ าง
ตามสัญญา
สินทรัพย์
หนี ้สิน
(ล้านบาท)

จานวนเงิน
ตามสัญญา

5,625

5,171

696,768

5,048

4,713

560,289

1

5

561

48

117

9,479

2,291

2,152

375,459

3,603

3,729

686,419

83
8,000

102
7,430

25,165
1,097,953

98
8,797

136
8,695

25,234
1,281,421

การปรับบัญชีตามเกณฑ์คงค้ าง ณ วันสิ ้นปี ของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ย้ เพื่อการบริ หารความเสี่ยงของธนาคารคือการปรับรายการดอกเบี ้ย
ค้ างรับหรื อค้ างจ่ายและรายการดอกเบี ้ยรับล่วงหน้ า หรื อจ่ายล่วงหน้ าตามสัญ ญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารแสดงดอกเบี ย้ ค้ างรับและ
ดอกเบี ย้ จ่ายล่วงหน้ าจานวน 83 ล้ านบาท (2560: 123 ล้านบาท) เป็ นส่วนหนึ่งของ “สินทรัพย์อื่น” และแสดงยอดดอกเบี ย้ ค้ างจ่ายและดอกเบี ย้
รับล่วงหน้ าจานวน 102 ล้ านบาท (2560: 136 ล้านบาท) เป็ นส่วนหนึง่ ของ “หนี ้สินอื่น” ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สัดส่วนการทาธุรกรรมของตราสารอนุพันธ์ จดั แบ่งตามประเภทคู่สัญ ญาโดยพิจารณาจาก
จานวนเงินตามสัญญา มีดงั นี ้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561

คู่สัญญา
สถาบันการเงิน
อื่น ๆ
รวม
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

72.50
27.50
100.00

70

(ร้อยละ)

2560
79.33
20.67
100.00
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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เงินลงทุนสุทธิ

9.1

จาแนกตามประเภทของเงินลงทุน
งบการเงินรวม
2561
2560

(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560

เงินลงทุนเพื่อค้ า - มูลค่ ายุตธิ รรม
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

1,293

620

1,293

620

รวม

1,293

620

1,293

620

40,828

36,862

40,828

33,737

2
40,830

3
36,865

2
40,830

3
33,740

31,119
31,119

23,511
23,511

31,119
31,119

23,511
23,511

1,024

1,098

1,024

1,098

2
1,026
(791)
235

2
1,100
(791)
309

2
1,026
(791)
235

2
1,100
(791)
309

73,477

61,305

73,477

58,180

เงินลงทุนเผื่อขาย - มูลค่ ายุตธิ รรม
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารทุนในความต้ องการของ
ตลาดในประเทศ
รวม
ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกาหนด
- ราคาทุน/ราคาทุนตัดจาหน่ าย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รวม
เงินลงทุนทั่วไป - ราคาทุน
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้ องการของ
ตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้ องการของ
ตลาดต่างประเทศ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้ อยค่า
สุทธิ
รวมเงินลงทุนสุทธิ

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 ธนาคารมี ร ายการซื อ้ และขายเงิ น ลงทุน ในตราสารหนี โ้ ดยมี ย อดขายสุ ท ธิ จ านวน 718 ล้ า นบาท
(2560: ยอดขายสุทธิ จานวน 68 ล้านบาท) ซึง่ ยังไม่ถงึ กาหนดชาระราคา ณ วันที่รายงาน
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
9.2

เงินลงทุนของกิจการที่ธนาคารและบริษัทย่ อยถือหุ้นตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารมี เงินลงทุนในกิจการที่ธนาคารถื อหุ้นตัง้ แต่ร้ อยละ 10 ขึน้ ไปของทุนชาระแล้ วของ
กิจการดังกล่าวที่ไม่เข้ าข่ายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมสรุ ปได้ ดงั ต่อไปนี ้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
(ล้านบาท)
34
34
14
14
47
56
11
11
106
115
(41)
(41)

ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้ าง
การสาธารณูปโภคและบริ การ
กองทุนรวมและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
อื่น ๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้ อยค่า
เงินลงทุนสุทธิ

65
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ส่วนได้เสียในกิ จการซึ่งมี โครงสร้างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงิ นรวมซึ่งเป็ นไปตามปกติ ธุรกิ จ
ธนาคารและบริ ษัทย่อยอาจมีรายการกับกิจการซึง่ มีโครงสร้ างเฉพาะตัวในรู ปของเงินลงทุนในหน่วยลงทุน การให้ ก้ ยู ืมและธุรกรรม
ตราสารอนุพนั ธ์ และการให้ บริ การจัดการกองทุน เงินลงทุนในหน่วยลงทุนรับรู้ รายการเป็ นเงินลงทุนในตราสารทุน ส่วนเงินให้ ก้ ยู ืม
และธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์ทารายการโดยเป็ นไปตามปกติธุรกิจและมีการบริ หารจัดการเช่นเดียวกับคู่ค้าอื่น ๆ การจัดการกองทุน
ให้ บริ การแก่กองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลโดยธนาคารและบริ ษัทย่อยรับรู้ รายได้ ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารและบริ ษัทย่อยไม่มีความเสี่ยงและรายการที่เป็ นสาระสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับกิจการซึง่ มี
โครงสร้ างเฉพาะตัวที่ต้องเปิ ดเผยในงบการเงิน

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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9.3

เงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีเงินลงทุนในบริ ษัทจดทะเบียนที่เข้ าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็ น
หลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และตราสารหนี ท้ ่ีผิดนัดชาระหนี ้ หรื อ บริ ษั ทที่มีปัญ หาเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานต่อเนื่อ งของกิจการหรื อ บริ ษัทอื่ นที่มีผลการดาเนินงานและฐานะการเงินเช่นเดียวกับบริ ษัทจดทะเบียนที่เข้ าข่ายถูก
เพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนดังต่อไปนี ้

จานวน
บริ ษัท
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ราคาทุน/
ราคาตาม
บัญชี

2561

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

มูลค่า
ค่าเผื่อ
ยุตธิ รรม การด้ อยค่า
(ล้านบาท)

จานวน
บริ ษัท

ราคาทุน/
ราคาตาม
บัญชี

2560
มูลค่า
ค่าเผื่อ
ยุตธิ รรม การด้ อยค่า
(ล้านบาท)

- บริ ษัทจดทะเบียนที่เข้ าข่าย
ถูกเพิกถอนจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนและ
ตราสารหนี ้ที่ผิดนัดชาระหนี ้

2

62

-

(62)

2

62

-

(62)

- บริ ษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การดาเนินงานต่อเนื่องของ
กิจการหรื อบริ ษัทอื่นที่มี
ผลการดาเนินงานและฐานะ
การเงิน เช่นเดียวกับบริ ษัท
จดทะเบียนที่เข้ าข่ายถูกเพิก
ถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน
รวม

11
13

730
792

-

(730)
(792)

11
13

730
792

-

(730)
(792)
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9.4

ส่ วนเกิน (ส่ วนต่ากว่ า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ าเงินลงทุนเผื่อขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ส่วนเกิน (ส่วนต่ากว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนมีดงั ต่อไปนี ้
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560

(ล้านบาท)

2561

2560

ส่ วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ าเงินลงทุน
ตราสารหนี ้
ตราสารทุน
รวม

22
22

36
1
37

22
22

36
36

ส่ วนต่ากว่ าทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ าเงินลงทุน
ตราสารหนี ้
ตราสารทุน
รวม

(68)
(68)

(2)
(1)
(3)

(68)
(68)

(2)
(1)
(3)

รวมส่ วนเกิน (ส่ วนต่ากว่ า) ทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ าเงินลงทุน
บวก (หัก) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สุทธิ

(46)
9
(37)

34
(7)
27

(46)
9
(37)

33
(7)
26

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วมสุทธิ

-

35.00

ธุรกิจสนับสนุน
สถาบันการเงิน

ธุรกิจหลักทรัพย์
จัดการกองทุน

บริ ษัท เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุนทหารไทย จากัด
รวม
35

-

1,070

25

100

-

1,070

-

4,577
4,577

-

-

-

ส่วนได้ เสีย
2561
2560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,577
4,577

-

-

-

-

-

-

-

ส่วนได้ เสียสุทธิ
2561
2560

บริ ษัทจดทะเบียนเลิกบริ ษัทกับกระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 29 มิถนุ ายน 2561 และเสร็ จสิ ้นการชาระบัญชี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

-

-

-

-

-

ค่าเผื่อการด้ อยค่า
2561
2560

บริ ษัทจดทะเบียนเลิกบริ ษัทกับกระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 และปั จจุบนั อยู่ระหว่างการชาระบัญชี

100.00

99.50

100.00

-

ทุนชาระแล้ ว
2561
2560

งบการเงินรวม

871

197

-

649

25

4,433

563

-

3,870

-

ราคาทุน
2561
2560
(ล้านบาท)

(649)

-

-

(649)

-

(679)

-

-

(679)

-

ค่าเผื่อการด้ อยค่า
2561
2560

222

197

-

-

25

3,754

563

-

3,191

-

800

800

-

-

-

125

125

214

ทังนี
้ ้ เงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จากัด ที่คงเหลืออยูใ่ นอัตราร้ อยละ 35 มีข้อกาหนดเกี่ยวกับสิทธิในการซื ้อและสิทธิในการขายในอนาคต

-

-

-

ราคาทุนสุทธิ เงินปั นผลรับสาหรับปี
2561
2560
2561
2560

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ธนาคารขายเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของธนาคาร ในอัตราร้ อยละ 65 ทาให้ สดั ส่วนการถือหุ้นลดลงเหลือร้ อยละ 35 โดยมีกาไรที่เกิดจาก
การสูญเสียการควบคุมในบริ ษัทย่อยดังกล่าวจานวน 7,851 ล้ านบาท และ 7,625 ล้ านบาท ในงบการเงินเฉพาะธนาคาร และงบการเงินรวมตามลาดับ ดังนันบริ
้ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จากัด จึงสิ ้นสุด
การเป็ นบริ ษัทย่อยและกลายเป็ นบริ ษั ทร่วม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริ ษั ทร่วม ณ วันที่สูญ เสียการควบคุมมีจานวน 4,513 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นมูลค่าตามบัญ ชีของธนาคารที่มีอยู่ในบริ ษัท ร่วมในวันดังกล่าวใน
งบการเงินรวม ส่วนต่างของมูลค่ายุติธรรมรับรู้เป็ นเป็ นกาไรที่เกิดจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยจานวน 4,227 ล้ านบาท โดยแสดงรวมอยูใ่ น “กาไรสุทธิจากเงินลงทุน” ในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นรวม

**

*

คอนแทรคท์ จากัด

**

100.00

ธุรกิจบริ หาร
สินทรัพย์

พญาไท จากัด

ธุรกิจบริ หาร
สินทรัพย์

บริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์
พหลโยธิน จากัด
บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์

*

100.00

ประเภทธุรกิจ

บริ ษัท

สัดส่วนการถือ
หุ้นสามัญ
2561
2560
(ร้อยละ)

10.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
การโอนกิ จการทัง้ หมดของบริ ษทั ย่อย
(ก) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ธนาคารได้ จดั ตังบริ
้ ษัท บริ หารสินทรัพย์พหลโยธิน จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยแห่งใหม่ของธนาคาร
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อประกอบธุรกิจบริ หารสินทรัพย์ โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว ณ วัน
เริ่ มแรกจานวน 5 ล้ านบาท และอีกจานวน 20 ล้ านบาท ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 รวมเป็ นทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ วทังสิ
้ ้น
25 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 2.5 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท โดยธนาคารถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100
(ข) เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท บริ หารสินทรัพย์พญาไท จากัด (“ผู้โอน”) มีมติเอกฉันท์อนุมตั ิการ
โอนกิ จ การทัง้ หมดให้ แก่ บริ ษั ท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ พ หลโยธิ น จ ากั ด (“ผู้ รั บ โอน”) ตามมติ ค ณะกรรมการบริ ษั ท เมื่ อ วัน ที่
20 พฤศจิกายน 2561 โดยการรับโอนกิจการในครัง้ นี ้ ผู้โอนตกลงขาย โอนและส่งมอบสินทรัพย์ หนี ้สิน สิทธิและประโยชน์ทงหมด
ั้
ของผู้โอน อันเกี่ยวเนื่องกับ “กิจการทังหมด”
้
และผู้รับโอนตกลงซื ้อและรับโอนสิทธิและประโยชน์ดงั กล่าว และตกลงรับโอนหน้ าที่
และความรับผิดตามข้ อตกลงและเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญา โดยค่ าตอบแทนในการโอนกิจการทังหมดดั
้
งกล่าวเท่ากับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ และผู้ถือหุ้นอนุมตั ิให้ ทาการโอนกิจการในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 โดยสัญญาดังกล่าวถือเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
ธนาคารซึง่ เป็ นบริ ษัทแม่ของผู้โอนและผู้รับโอน มีวตั ถุประสงค์ให้ มีการโอนกิจการทังหมดจากผู
้
้ โอนไปยังผู้รับโอน เพื่อปรับเปลี่ยน
โครงสร้ างการดาเนินงาน และเป็ นประโยชน์ในการบริ หารจัดการภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร การโอนกิจการทังหมด
้
ดังกล่าวอยู่ภายใต้ มาตรการยกเว้ นภาษีภายใต้ ประมวลรัษฎากรให้ กบั ผู้โอน ผู้รับโอน และผู้ถือหุ้น
(ค) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการบริ ษัทของบริ ษัท บริ หารสินทรัพย์พหลโยธิน จากัด มีมติอนุมตั ิการรับโอนกิจการ
ทังหมดจาก
้
บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์พญาไท จากัด โดยการรับโอนกิจการในครัง้ นี ้เป็ นไปตามสัญญาโอนกิจการดังกล่าวข้ างต้ น
(ง) เมื่ อ วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ผู้โอน ได้ ทาสัญ ญาโอนกิจการทัง้ หมดให้ กับผู้รับโอน ทัง้ นี บ้ ริ ษัทผู้โอนได้ โอนสินทรั พย์ สุทธิเสร็ จ
เรี ยบร้ อยแล้ ว และจดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 และได้ คืนทุน
ให้ ธนาคารในวันเดียวกัน
(จ) สินทรัพย์และหนี ้สินของบริ ษัท บริ หารสินทรัพย์พญาไท จากัด ที่ได้ โอนมายังบริ ษัท บริ หารสินทรัพย์พหลโยธิน จากัด ณ วันที่โอน
กิจการทังหมด
้
มีดงั นี ้
มูลค่ าตามบัญชี
(ล้านบาท)
รายการระหว่างบริ ษัทและตลาดเงิน
3,201
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้สุทธิ
18
ลูกหนี ้อื่น
31
สินทรัพย์อื่น
1
หนี ้สินอื่น
(29)
ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์พนักงาน
(1)
มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ
3,221
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
10.2 การเปิ ดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพย์
ตามหนังสือของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. (01) ว. 3258/2543 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2543 เรื่ องข้ อกาหนดเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบตั ิสาหรั บบริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ได้ กาหนดให้ ธนาคารต้ องเปิ ดเผยงบกระแสเงินสดของบริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ของธนาคารใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินของธนาคารด้ วย ซึ่งงบกระแสเงินสดของบริ ษัทบริ หารสินทรั พย์ พญาไท จากัด และบริ ษัท บริ หาร
สินทรัพย์พหลโยธิน จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย มีดงั นี ้

บริษัท บริหาร
สินทรัพย์
พหลโยธิน จากัด

งบกระแสเงินสด
บริษัท บริหาร
สินทรัพย์
พญาไท จากัด

สาหรับระยะเวลา
ตังแต่
้ วนั ที่
22 พฤศจิกายน 2561
ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2561

สาหรับระยะเวลา
ตังแต่
้ วนั ที่
1 มกราคม 2561
ถึงวันที่
26 ธันวาคม 2561

สาหรับปี
สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560

(ล้านบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกาไรจากการดาเนินงานก่ อนภาษี
เงินได้ เป็ นเงินสดรับ (จ่ าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
กลับรายการหนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุน
จากการด้ อยค่า
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของทรัพย์สินรอการขายและ
สินทรัพย์อื่น (กลับรายการ)
ประมาณการหนี ้สิน (กลับรายการ)
รายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ
เงินสดรับดอกเบี ้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนินงานก่ อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรั พย์
และหนีส้ ินดาเนินงาน
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3

53

69

-

(2)

(1)

(4)
4
-

(3)
(2)
(62)
57
(9)

3
2
(79)
35
(2)

3

32

27

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท บริหาร
สินทรัพย์
พหลโยธิน จากัด

งบกระแสเงินสด
บริษัท บริหาร
สินทรัพย์
พญาไท จากัด

สาหรับระยะเวลา
ตังแต่
้ วนั ที่
22 พฤศจิกายน 2561
ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2561

สาหรับระยะเวลา
ตังแต่
้ วนั ที่
1 มกราคม 2561
ถึงวันที่
26 ธันวาคม 2561

สาหรับปี
สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560

(ล้านบาท)
สินทรัพย์ ดาเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
รายการระหว่างบริ ษัทและตลาดเงิน
เงินลงทุนในลูกหนี ้
ลูกหนี ้กรมบังคับคดี
ลูกหนี ้ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน บสก.
สินทรัพย์อื่น

(7)
-

19
15
-

(6)
1
16
20
(3)

หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้ าหนี ้อื่น
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

1
1
(2)

4
70

55

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการซื ้อเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดรับจากดอกเบี ้ย
เงินสดจ่ายสุทธิจากการรับโอนกิจการ
เงินสดรับสุทธิจากการโอนกิจการ
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(20)
(20)

3,125
5
20
3,150

(7,750)
7,694
(56)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดที่จ่ายให้ กบั ผู้เป็ นเจ้ าของ
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

25
25

(3,220)
(3,220)

-

3
3

-

(1)
1
-

เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม/22 พฤศจิกายน
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
11

เงินให้ สินเชื่อแก่ ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้ างรับสุทธิ

11.1 จาแนกตามประเภทเงินให้ สินเชื่อ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
2561
2560
(ล้านบาท)
110,833
118,834
110,833
118,834
409,053
374,105
409,007
374,057
165,891
150,468
165,891
150,468
16
18
16
18
(86)
(52)
(86)
(52)
685,707
643,373
685,661
643,325
1,308
969
1,308
969

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินให้ ก้ ยู ืม
ตัว๋ เงิน
อื่น ๆ
หัก รายได้ รอตัดบัญชี
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้สุทธิจากรายได้ รอตัดบัญชี
บวก ดอกเบี ้ยค้ างรับ
รวมเงินให้ สินเชื่อสุทธิจากรายได้ รอตัดบัญชีบวก
ดอกเบีย้ ค้ างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
- เงินสารองในอัตราขันต
้ ่าตามเกณฑ์ ธปท.
- เงินสารองส่วนที่เกินอัตราขันต
้ ่าตามเกณฑ์ ธปท.
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี ้
เงินให้ สินเชื่อแก่ ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้ างรับสุทธิ

687,015

644,342

686,969

644,294

(18,576)
(13,400)
(999)
654,040

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

(18,547)
(13,400)
(999)
654,023

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

11.2 จาแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี ้
งบการเงินรวม
ในประเทศ
เงินบาท
เงินดอลลาร์ สหรัฐ
เงินสกุลอื่น ๆ
รวม *
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2561
ต่างประเทศ

663,989
17,603
742

2,950
381
42

รวม
ในประเทศ
(ล้านบาท)
666,939
618,387
17,984
18,896
784
831

682,334

3,373

685,707

79

638,114

2560
ต่างประเทศ

รวม

3,125
2,084
50

621,512
20,980
881

5,259

643,373

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ในประเทศ
เงินบาท
เงินดอลลาร์ สหรัฐ
เงินสกุลอื่น ๆ
รวม *
*

2561
ต่างประเทศ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

663,943
17,603
742

2,950
381
42

รวม
ในประเทศ
(ล้านบาท)
666,893
618,339
17,984
18,896
784
831

682,288

3,373

685,661

638,066

2560
ต่างประเทศ

รวม

3,125
2,084
50

621,464
20,980
881

5,259

643,325

ยอดรวมเงินให้ สนิ เชื่อสุทธิจากรายได้ รอตัดบัญชี

11.3 จาแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชัน้

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้ าง
การสาธารณูปโภคและบริ การ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
อื่น ๆ
รวม *

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

ปกติ

กล่าวถึง
เป็ นพิเศษ

11,686
313,735
20,801
66,594
154,939
68,138

215
19,696
394
1,203
4,726
1,860

635,893

28,094

80

งบการเงินรวม
2561
ต่ากว่า
มาตรฐาน
สงสัย
(ล้านบาท)
1
15
462
913
1
62
62
848
832
700
104
2,073

1,927

สงสัยจะสูญ

รวม

218
15,537
384
578
850
153

12,135
350,343
21,580
68,499
162,195
70,955

17,720

685,707
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

กล่าวถึง
เป็ นพิเศษ

ปกติ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้ าง
การสาธารณูปโภคและบริ การ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
อื่น ๆ
รวม *

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

งบการเงินรวม
2560
ต่ากว่า
มาตรฐาน
สงสัย
(ล้านบาท)
3
760
404
7
10
452
545
643
64
1,875
1,013

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

สงสัยจะสูญ

รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
กล่าวถึง
เป็ นพิเศษ

ปกติ
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การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้ าง
การสาธารณูปโภคและบริ การ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
อื่น ๆ

11,686
313,735
20,801
66,594
154,939
68,138

215
19,696
394
1,203
4,726
1,860

รวม *

635,893

28,094

81

2561

ต่ากว่า
มาตรฐาน
สงสัย
(ล้านบาท)
1
15
462
913
1
62
62
848
832
700
104
2,073

1,927

210
15,537
363
561
850
153

12,127
350,343
21,559
68,482
162,195
70,955

17,674

685,661

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้ าง
การสาธารณูปโภคและบริ การ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
อื่น ๆ
รวม *
*

ปกติ

กล่าวถึง
เป็ นพิเศษ

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

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
ต่ากว่า
มาตรฐาน
สงสัย
สงสัยจะสูญ
(ล้านบาท)
3
284
760
404
12,301
7
245
10
728
452
545
871
643
64
156
1,875
1,013
14,585

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

ยอดรวมเงินให้ สนิ เชื่อสุทธิจากรายได้ รอตัดบัญชี

11.4 จาแนกตามประเภทการจัดชัน้
ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ (ไม่รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ธนาคารและตลาดเงิน) จัดชันตามประกาศ
้
ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่ องหลักเกณฑ์การจัดชันและการกั
้
นสารองของสถาบันการเงินดังต่อไปนี ้
งบการเงินรวม
2561
เงินให้ สินเชื่อ
ยอดสุทธิที่ใช้ ใน
แก่ลกู หนี ้และ
การตังค่
้ าเผื่อหนี ้ อัตราขันต
้ ่าตาม
ค่าเผื่อหนี ้
(1)
ดอกเบี ้ยค้ างรับ
สงสัยจะสูญ
เกณฑ์ ธปท.
สงสัยจะสูญ (2)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)
เงินสารองในอัตราขันต
้ ่าตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชันปกติ
้
637,138
570,387
1
6,142
จัดชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ
28,157
15,603
2
419
จัดชันต
้ ่ากว่ามาตรฐาน
2,073
1,029
100
1,235
จัดชันสงสั
้ ย
1,927
1,050
100
1,065
จัดชันสงสั
้ ยจะสูญ
17,720
6,717
100
9,715
687,015
594,786
18,576
รวม *
13,400 (3)
31,976

เงินสารองส่วนที่เกินอัตราขันต
้ ่าตามเกณฑ์ ธปท.
รวม

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม
2560
เงินให้ สินเชื่อ
ยอดสุทธิที่ใช้ ใน
แก่ลกู หนี ้และ
การตังค่
้ าเผื่อหนี ้ อัตราขันต
้ ่าตาม
(1)
ดอกเบี ้ยค้ างรับ
สงสัยจะสูญ
เกณฑ์ ธปท.
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
เงินสารองในอัตราขันต
้ ่าตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชันปกติ
้
จัดชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชันต
้ ่ากว่ามาตรฐาน
จัดชันสงสั
้ ย
จัดชันสงสั
้ ยจะสูญ
*
รวม

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

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

1
2
100
100
100

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
เงินให้ สินเชื่อ
ยอดสุทธิที่ใช้ ใน
้ ่าตาม
แก่ลกู หนี ้และ
การตังค่
้ าเผื่อหนี ้ อัตราขันต
ดอกเบี ้ยค้ างรับ
สงสัยจะสูญ (1)
เกณฑ์ ธปท.
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
637,138
28,157
2,073
1,927
17,674
686,969

เงินสารองส่วนที่เกินอัตราขันต
้ ่าตามเกณฑ์ ธปท.
รวม
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5,747
457
1,238
470
7,137
15,049
9,590 (3)
24,639

เงินสารองส่วนที่เกินอัตราขันต
้ ่าตามเกณฑ์ ธปท.
รวม

เงินสารองในอัตราขันต
้ ่าตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชันปกติ
้
จัดชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชันต
้ ่ากว่ามาตรฐาน
จัดชันสงสั
้ ย
จัดชันสงสั
้ ยจะสูญ
*
รวม

ค่าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญ (2)
(ล้านบาท)
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570,387
15,603
1,029
1,050
6,689
594,758

1
2
100
100
100

ค่าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญ (2)
(ล้านบาท)
6,142
419
1,235
1,065
9,686
18,547
13,400 (3)
31,947

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

เงินสารองในอัตราขันต
้ ่าตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชันปกติ
้
จัดชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชันต
้ ่ากว่ามาตรฐาน
จัดชันสงสั
้ ย
จัดชันสงสั
้ ยจะสูญ
รวม *

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
เงินให้ สินเชื่อ
ยอดสุทธิที่ใช้ ใน
้ ่าตาม
แก่ลกู หนี ้และ
การตังค่
้ าเผื่อหนี ้ อัตราขันต
(1)
ดอกเบี ้ยค้ างรับ
สงสัยจะสูญ
เกณฑ์ ธปท.
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
600,675
26,146
1,875
1,013
14,585
644,294

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

1
2
100
100
100

(1)

(2)

(3)

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

เงินสารองส่วนที่เกินอัตราขันต
้ ่าตามเกณฑ์ ธปท.
รวม
*

ค่าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญ (2)
(ล้านบาท)

เงินให้ สนิ เชื่อสุทธิจากรายได้ รอตัดบัญชีบวกดอกเบี ้ยค้ างรับ
ยอดสุทธิที่ใช้ ในการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ: กรณีสินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
และกล่าวถึงเป็ นพิเศษ หมายถึงยอดคงค้ างของเงินต้ นที่ไม่รวมดอกเบี ย้ ค้ างรับ
หลังหักหลักประกันที่ไม่ใช่ที่ดนิ อาคาร สิง่ ปลูกสร้ าง สิทธิการเช่าและเครื่ องจักร กรณีสนิ ทรัพย์จดั ชันต
้ ่ากว่ามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ หมายถึง
มูลหนี ห้ ลังหักมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับ จากลูกหนี ห้ รื อมูลค่าปั จจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับจากการจาหน่าย
หลักประกันที่ไม่ใช่เครื่ องจักร
การกันสารองสาหรั บสินเชื่ อที่ได้ รับการคา้ ประกันโดยบรรษั ทประกันสินเชื่ ออุตสาหกรรมขนาดย่อมตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme
เป็ นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่ องหลัก เกณฑ์ การกากับ ดูแลสินเชื่ อที่ ได้ รับ การค ้าประกันโดยบรรษั ทประกันสินเชื่ ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อมแบบ Portfolio Guarantee Scheme
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ รวมเงินสารองสาหรับเงินให้ สนิ เชื่อด้ อยคุณภาพจานวน 971 ล้ านบาท (2560: 1,160 ล้านบาท)

ส าหรั บ ปี สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 ธนาคารได้ กัน ส ารองเพิ่ ม เติม ส าหรั บ เงิน ให้ สิ น เชื่ อ จ านวนประมาณ 5,000 ล้ า นบาท
(แสดงเป็ นส่วนหนึ่งของ “เงินสารองส่วนที่เกินอัตราขันต
้ ่าตามเกณฑ์ ธปท.”) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์เกี่ยวกับความเสี่ยง
ด้ านเครดิตที่อาจจะเกิดขึ ้น และเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการสินเชื่ออย่างรอบคอบ

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

84

229

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
11.5 เงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพ
เงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย หมายถึงเงินให้ สินเชื่อจัดชันต
้ ่ากว่ามาตรฐาน ชันสงสั
้ ย ชันสงสั
้ ยจะสูญ
และชันสู
้ ญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีเงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพ (รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ธนาคารและตลาดเงิน)
สรุ ปได้ ดงั นี ้
2561
ธนาคาร
ทหารไทย
จากัด
(มหาชน)
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บริ ษัท
บริ หาร
สินทรัพย์
ตัดรายการ
พหลโยธิน จากัด ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

เงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพสุทธิ (เงินต้ นสุทธิจาก
ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ)
เงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพสุทธิค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ของเงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพ (ล้านบาท)
เงินให้ สินเชื่อรวมสุทธิคา่ เผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ของเงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพ (ล้านบาท)
อัตราร้ อยละของเงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพสุทธิ (ร้อยละ)

8,696

18

-

8,714

773,474
1.12

18
100.00

-

773,492
1.13

เงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพ (เงินต้ น)
เงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพ (ล้านบาท)
เงินให้ สินเชื่อรวม (ล้านบาท)
อัตราร้ อยละของเงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพ (ร้อยละ)

21,674
786,451
2.76

46
46
100.00

-

21,720
786,497
2.76
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

2560
ธนาคาร
ทหารไทย
จากัด
(มหาชน)

บริ ษัท
บริ หาร
สินทรัพย์
พญาไท จากัด

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

เงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพสุทธิ (เงินต้ นสุทธิจาก
ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ)
เงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพสุทธิค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ของเงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพ (ล้านบาท)
เงินให้ สินเชื่อรวมสุทธิคา่ เผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ของเงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพ (ล้านบาท)
อัตราร้ อยละของเงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพสุทธิ (ร้อยละ)

7,495

18

-

7,513

735,334
1.02

18
100.00

-

735,352
1.02

เงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพ (เงินต้ น)
เงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพ (ล้านบาท)
เงินให้ สินเชื่อรวม (ล้านบาท)
อัตราร้ อยละของเงิ น ให้ สิน เชื่ อ ด้ อ ยคุณ ภาพ (ร้ อ ยละ)

17,473
745,312
2.34

48
48
100.00

-

17,521
745,360
2.35

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารได้ โอนขายสินเชื่อด้ อยคุณ ภาพโดยมีภาระเงินต้ นจานวนเงินประมาณ
2,500 ล้ านบาท และ 1,300 ล้ านบาท ตามลาดับ ให้ แก่บริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ ทังนี
้ ้ ราคาขายส่วนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญ ชีของ
สินเชื่อ ด้ อ ยคุณ ภาพดังกล่าวได้ แสดงหักจาก “หนี ส้ ูญ หนี ส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า ” ในงบกาไรขาดทุนและกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมี เงินให้ สิ นเชื่ อ แก่ลูกหนี ท้ ี่ ระงับการรั บ รู้ รายได้ ตามเกณฑ์ คงค้ าง จานวน 57,502 ล้ านบาท
(2560: 50,177 ล้านบาท)

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
11.6 การปรับโครงสร้ างหนีท้ ่ มี ีปัญหา
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารและบริ ษัทย่อยได้ ทาสัญญาปรั บโครงสร้ างหนี ท้ ี่มีปัญหา (แสดงเฉพาะบัญชี
ของลูกหนี ้รายที่มีส่วนสูญเสีย/ขาดทุนจากการปรับโครงสร้ างหนี ้) สรุ ปได้ ดงั นี ้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561

รู ปแบบการปรั บโครงสร้ างหนี ้

การโอนสินทรัพย์
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชาระหนี ้
การปรับโครงสร้ างหนี ้ในหลายลักษณะ
รวม

จานวนราย

ก่อนปรับ
โครงสร้ างหนี ้
(ล้านบาท)

หลังปรับ
โครงสร้ างหนี ้
(ล้านบาท)

จานวนราย

1
7,076
4
7,081

3
20,310
44
20,357

1
7,076
4
7,081

20,310
33
20,343

1,068
4,165
1,848
7,081

301
2,615
17,441
20,357

1,068
4,165
1,848
7,081

298
2,611
17,434
20,343

สินทรัพย์ที่รับโอน
มูลค่า
ชนิด
ยุติธรรม
(ล้านบาท)

ที่ดินและอาคาร
ที่ดินและอาคาร

3
11
14

ระยะเวลาของสัญญาปรั บโครงสร้ างหนี ้

ไม่เกิน 5 ปี
5 - 10 ปี
มากกว่า 10 ปี
รวม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560

รู ปแบบการปรั บโครงสร้ างหนี ้

การโอนสินทรัพย์
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชาระหนี ้
การปรับโครงสร้ างหนี ้ในหลายลักษณะ
รวม
ระยะเวลาของสัญญาปรั บโครงสร้ างหนี ้

ไม่เกิน 5 ปี
5 - 10 ปี
มากกว่า 10 ปี
รวม
232

จานวนราย

ก่อนปรับ
โครงสร้ างหนี ้
(ล้านบาท)

จานวนราย

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

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

87

หลังปรับ
โครงสร้ างหนี ้
(ล้านบาท)

สินทรัพย์ที่รับโอน
มูลค่า
ชนิด
ยุติธรรม
(ล้านบาท)
ที่ดินและอาคาร
ที่ดินและอาคาร

62
354
416

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้ อมูลเพิ่มเติมสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ที่เกี่ยวข้ องกับลูกหนี ้ที่ปรับโครงสร้ างหนี ้ มีดงั นี ้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
(ล้านบาท)
378
243
1,129
755

รายได้ ดอกเบี ้ยจากลูกหนี ้ที่มีการปรับโครงสร้ างหนี ้ที่รับรู้ ในระหว่างปี
เงินสดที่รับชาระจากลูกหนี ้
การรับโอนสินทรัพย์จากลูกหนี ้ โดยมีสิทธิในการซื ้อคืนเมื่อเป็ นไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้ างหนี ้สุทธิ

669

347
153

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมี ยอดคงค้ างของลูกหนี ท้ ี่มีการปรั บโครงสร้ างหนี ท้ ี่มีปัญหาที่ปฏิบตั ิได้ ตาม
สัญญาปรับโครงสร้ างหนี ้ ดังนี ้

จานวน
ราย
ลูกหนีท้ ่ มี ีการปรับ
โครงสร้ างหนีแ้ ล้ ว

2561

8,469

งบการเงินรวม

2560

ยอด
คงค้ าง
(ล้านบาท)

จานวน
ราย

15,783

6,123

ยอด
คงค้ าง
(ล้านบาท)
8,347

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
จานวน
ยอด
จานวน
ยอด
ราย
คงค้ าง
ราย
คงค้ าง
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
8,468

15,774

6,122

8,336

11.7 ค่ าเผื่อการปรับมูลค่ าจากการปรับโครงสร้ างหนี ้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
(ล้านบาท)
330
177
669
153
999
330

ยอดต้ นปี
เพิ่มขึ ้นระหว่างปี
ยอดปลายปี

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

88
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
11.8 เงินให้ สินเชื่อแก่ ลูกหนีท้ ่ มี ีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมี เงินให้ สินเชื่อและดอกเบีย้ ค้ างรับกับบริ ษัทจดทะเบียนที่มีปัญ หา
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานและได้ ตงค่
ั ้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญไว้ แล้ ว ดังต่อไปนี ้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

จานวน
ราย
บริ ษัทจดทะเบียนที่เข้ าข่ายถูก
เพิกถอนจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
12

3

2561
เงินให้ สินเชื่อ
และดอกเบี ้ย หลัก
ค้ างรับ
ประกัน
(ล้านบาท)

3

-

ค่าเผื่อหนี ้
สงสัยจะ จานวน
สูญ
ราย

-

3

2560
เงินให้ สินเชื่อ
และดอกเบี ้ย
หลัก
ค้ างรับ
ประกัน
(ล้านบาท)

12

ค่าเผื่อหนี ้
สงสัยจะ
สูญ

10

-

สินทรัพย์ จัดชัน้
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สิ น ทรั พ ย์ จัด ชัน้ จาแนกตามหลัก เกณฑ์ ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด ประกอบด้ ว ย
เงินลงทุน (รวมเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม) เงินให้ สินเชื่อแก่ลูกหนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ (รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ธนาคารและ
ตลาดเงิน) ทรัพย์สินรอการขาย ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์อื่น ดังนี ้
งบการเงินรวม
2561

เงินลงทุน

จัดชันปกติ
้
จัดชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชันต
้ ่ากว่ามาตรฐาน
จัดชันสงสั
้ ย
จัดชันสงสั
้ ยจะสูญ
รวม
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914
914

เงินให้ สินเชื่อ
แก่ลกู หนี ้และ
ดอกเบี ้ยค้ างรับ

737,983
28,157
2,073
1,927
17,720
787,860

89

ทรัพย์สิน
ที่ดิน อาคาร
รอการขาย
และอุปกรณ์
(ล้านบาท)
150
150

265
265

สินทรัพย์อื่น

5
2
500
507

รวม

737,983
28,157
2,078
1,929
19,549
789,696

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
2560

เงินลงทุน

จัดชันปกติ
้
จัดชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชันต
้ ่ากว่ามาตรฐาน
จัดชันสงสั
้ ย
จัดชันสงสั
้ ยจะสูญ

847
847

รวม

เงินให้ สินเชื่อ
แก่ลกู หนี ้และ
ดอกเบี ้ยค้ างรับ

702,698
26,146
1,875
1,013
14,633
746,365

ทรัพย์สิน
ที่ดิน อาคาร
รอการขาย
และอุปกรณ์
(ล้านบาท)
153
153

285
285

สินทรัพย์อื่น

3
1
469
473

รวม

702,698
26,146
1,878
1,014
16,387
748,123

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561

เงินลงทุน

เงินให้ สินเชื่อ
แก่ลกู หนี ้และ
ดอกเบี ้ยค้ างรับ

ทรัพย์สิน
รอการขาย

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์

สินทรัพย์อื่น

รวม

(ล้านบาท)
จัดชันปกติ
้
จัดชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชันต
้ ่ากว่ามาตรฐาน
จัดชันสงสั
้ ย
จัดชันสงสั
้ ยจะสูญ
รวม

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

1,563
1,563

737,983
28,157
2,073
1,927
17,674
787,814

90

150
150

265
265

5
2
499
506

737,983
28,157
2,078
1,929
20,151
790,298
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560

จัดชันปกติ
้
จัดชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชันต
้ ่ากว่ามาตรฐาน
จัดชันสงสั
้ ย
จัดชันสงสั
้ ยจะสูญ
รวม
13

เงินลงทุน

เงินให้ สินเชื่อ
แก่ลกู หนี ้และ
ดอกเบี ้ยค้ างรับ

1,526
1,526

702,698
26,146
1,875
1,013
14,585
746,317

ทรัพย์สิน
ที่ดิน อาคาร
รอการขาย
และอุปกรณ์
(ล้านบาท)

สินทรัพย์อื่น

153

285

3
1
468

153

285

472

รวม

702,698
26,146
1,878
1,014
17,017
748,753

ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญระหว่างปี สรุ ปได้ ดงั นี ้
งบการเงินรวม
2561

ปกติ
ยอดต้ นปี
หนี ้สงสัยจะสูญ
หนี ้สูญได้ รับคืน
หนี ้สูญตัดบัญชี
หนี ้สงสัยจะสูญส่วนของ
ลูกหนี ้ที่โอนขาย
ยอดปลายปี

236

5,747
395
6,142

เงินสารองในอัตราขันต
้ ่าตามเกณฑ์ ธปท.
กล่าวถึง
ต่ากว่า
สงสัย
เป็ นพิเศษ มาตรฐาน
สงสัย
จะสูญ
(ล้านบาท)
457
1,238
470
7,137
(38)
(3)
595 10,601
915
(7,503)
419

1,235

91

1,065

(1,435)
9,715

เงินสารอง
ส่วนที่เกินอัตรา
ขันต
้ ่าตามเกณฑ์
ธปท.

รวม

9,590
3,810
-

24,639
15,360
915
(7,503)

13,400

(1,435)
31,976

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม
2560

ปกติ
ยอดต้ นปี
หนี ้สงสัยจะสูญ
หนี ้สูญได้ รับคืน
หนี ้สูญตัดบัญชี
หนี ้สงสัยจะสูญส่วนของ

5,288
459
5,747

ลูกหนี ้ที่โอนขาย
ยอดปลายปี

เงินสารองในอัตราขันต
้ ่าตามเกณฑ์ ธปท.
กล่าวถึง
ต่ากว่า
เป็ นพิเศษ มาตรฐาน
สงสัย
(ล้านบาท)
340
1,251
1,049
117
(13)
(579)
457

1,238

470

สงสัย
จะสูญ

เงินสารอง
ส่วนที่เกินอัตรา
ขันต
้ ่าตามเกณฑ์
ธปท.

6,731
9,572
828
(9,183)

10,252
(662)
-

24,911
8,894
828
(9,183)

(811)
7,137

9,590

(811)
24,639

รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561

ปกติ
ยอดต้ นปี
หนี ้สงสัยจะสูญ
หนี ้สูญได้ รับคืน
หนี ้สูญตัดบัญชี
หนี ้สงสัยจะสูญส่วนของ
ลูกหนี ้ที่โอนขาย
ยอดปลายปี

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

5,747
395
6,142

เงินสารองในอัตราขันต
้ ่าตามเกณฑ์ ธปท.
กล่าวถึง
ต่ากว่า
สงสัย
เป็ นพิเศษ มาตรฐาน
สงสัย
จะสูญ
(ล้านบาท)
457
1,238
470
7,107
(38)
(3)
595 10,615
902
(7,503)
419

1,235

92

1,065

(1,435)
9,686

เงินสารอง
ส่วนที่เกินอัตรา
ขันต
้ ่าตามเกณฑ์
ธปท.

รวม

9,590
3,810
-

24,609
15,374
902
(7,503)

13,400

(1,435)
31,947
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560

ปกติ
ยอดต้ นปี
หนี ้สงสัยจะสูญ
หนี ้สูญได้ รับคืน
หนี ้สูญตัดบัญชี
หนี ้สงสัยจะสูญส่วนของ
ลูกหนี ้ที่โอนขาย
ยอดปลายปี
14

5,288
459
5,747

เงินสารองในอัตราขันต
้ ่าตามเกณฑ์ ธปท.
กล่าวถึง
ต่ากว่า
เป็ นพิเศษ มาตรฐาน
สงสัย
(ล้านบาท)
340
1,251
1,049
117
(13)
(579)
457

1,238

470

สงสัย
จะสูญ

เงินสารอง
ส่วนที่เกินอัตรา
ขันต
้ ่าตามเกณฑ์
ธปท.

6,701
9,582
818
(9,183)

10,252
(662)
-

24,881
8,904
818
(9,183)

(811)
7,107

9,590

(811)
24,609

รวม

ทรัพย์ สินรอการขายสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 การเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินรอการขายสุทธิมีดงั นี ้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
ยอดต้ นปี
เพิ่มขึ ้น
จาหน่าย/ลดลง
ยอดปลายปี
(ล้านบาท)

238

ทรัพย์สินรอการขายที่ได้ จากการชาระหนี ้
- อสังหาริ มทรัพย์
ทรัพย์สินรอจาหน่าย
รวม
บวก (หัก) ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้ อยค่า

1,931
436
2,367
(153)

492
180
672
(19)

(117)
(158)
(275)
22

2,306
458
2,764
(150)

สุทธิ

2,214

653

(253)

2,614

93

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
ยอดต้ นปี
เพิ่มขึ ้น
จาหน่าย/ลดลง
ยอดปลายปี
(ล้านบาท)
ทรัพย์สินรอการขายที่ได้ จากการชาระหนี ้
- อสังหาริ มทรัพย์
ทรัพย์สินรอจาหน่าย
รวม
บวก (หัก) ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้ อยค่า

1,170
402
1,572
(66)

1,202
220
1,422
(93)

(441)
(186)
(627)
6

1,931
436
2,367
(153)

สุทธิ

1,506

1,329

(621)

2,214

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารมี ท รั พ ย์ สิ น รอการขาย ซึ่ง มี ร าคาตามบัญ ชี สุท ธิ จ านวน 633 ล้ า นบาท และ 633
ล้ านบาท ตามลาดับ ที่ให้ สิทธิแก่ลกู หนี ้ในการซื ้อคืน เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขในสัญญา
มูลค่าของทรั พย์สินประเภทอสังหาริ มทรั พย์ที่ได้ จากการชาระหนีท้ ี่แยกประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายนอกและภายใน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี ้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
(ล้านบาท)
ทรัพย์สินที่ได้ จากการชาระหนี ้
อสังหาริ มทรัพย์
- ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายนอก
- ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน
รวม

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

2,294
12
2,306

94

1,704
227
1,931

239

240

15

2,144
4,149
117

5,064
3,734

1,309

154
6,287
22,958

1,900
4,149
117

1,912
1,905

351

154
1,583
12,071

ยอดต้ นปี

* ธนาคารได้ ทาการประเมินราคาในปี 2559

ที่ดนิ
- ราคาทุนเดิม
- ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*
อาคารระหว่างก่อสร้ าง
อาคาร
- ราคาทุนเดิม
- ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*
ส่วนปรับปรุ ง
สิทธิการเช่า
อุปกรณ์ระหว่าง
ก่อสร้ างและติดตัง้
อุปกรณ์
รวม

มูลค่าสุทธิ
ทางบัญชี
ณ วันที่
1 มกราคม
2561

792
540
2,020

137

283
-

268

(564)
(624)
(2,014)

(84)

(113)
(148)

(86)
(70)
(325)

382
6,203
22,964

1,362

5,234
3,586

2,058
4,079
60

จาหน่าย/
เพิ่มขึ ้น/ ตัดจาหน่าย/
โอนเข้ า โอนออก ยอดปลายปี

ราคาทุน

(4,704)
(10,602)

(958)

(3,111)
(1,829)

-

ยอดต้ นปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 การเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สรุ ปได้ ดงั นี ้

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

95

(498)
(909)

(113)

(209)
(89)

-

447
688

76

76
89

-

(4,755)
(10,823)

(995)

(3,244)
(1,829)

-

(285)

-

(41)
-

(244)
-

(10)

(8)

(2)
-

-

30

8

2
-

20
-

(265)

-

(41)
-

(224)
-

382
1,448
11,876

367

1,949
1,757

1,834
4,079
60

งบการเงินรวม
2561
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
จาหน่าย/
โอนกลับ
มูลค่าสุทธิ
ตัดจาหน่าย/
(ขาดทุน)
ทางบัญชี
โอนออก/
จากการ จาหน่าย/
ณ วันที่
ค่าเสื่อม ปรับปรุ งจาก
ด้ อยค่า ตัดจาหน่าย/
31 ธันวาคม
ราคา
การตีราคา ยอดปลายปี ยอดต้ นปี ระหว่างปี โอนออก ยอดปลายปี 2561
(ล้านบาท)

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

241

2,241
4,224
37

5,002
3,928

1,308

136
6,267
23,143

1,979
4,224
37

1,976
2,076

377

136
1,578
12,383

ยอดต้ นปี

676
700
2,038

117

208
-

337

(658)
(680)
(2,223)

(116)

(146)
(194)

(97)
(75)
(257)

154
6,287
22,958

1,309

5,064
3,734

2,144
4,149
117

จาหน่าย/
เพิ่มขึ ้น/ ตัดจาหน่าย/
โอนเข้ า โอนออก ยอดปลายปี

ราคาทุน

(4,689)
(10,453)

(931)

(2,981)
(1,852)

-

ยอดต้ นปี

(511)
(944)

(123)

(217)
(93)

-

496
795

96

87
116

-

(4,704)
(10,602)

(958)

(3,111)
(1,829)

-

(307)

-

(45)
-

(262)
-

งบการเงินรวม
2560
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
จาหน่าย/
ตัดจาหน่าย/
โอนออก/
ค่าเสื่อม ปรับปรุ งจาก
ราคา
การตีราคา ยอดปลายปี ยอดต้ นปี
(ล้านบาท)

(22)

(18)

-

(4)
-

44

18

4
-

22
-

(285)

-

(41)
-

(244)
-

154
1,583
12,071

351

1,912
1,905

1,900
4,149
117

ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
โอนกลับ
มูลค่าสุทธิ
(ขาดทุน)
ทางบัญชี
จากการ จาหน่าย/
ณ วันที่
ด้ อยค่า ตัดจาหน่าย/
31 ธันวาคม
ระหว่างปี โอนออก ยอดปลายปี 2560

96

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ที่รวมอยู่ในกาไรหรื อขาดทุนรวมสาหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็ นจานวน 909 ล้ านบาท และ 944 ล้ านบาท ตามลาดับ

ราคาทรัพย์สินของอาคารและอุปกรณ์ ของธนาคารและบริ ษัทย่อยก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึง่ ได้ คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจา นวนแล้ ว แต่ยังคงใช้ งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มีจานวน 3,591 ล้ านบาท (2560: 3,446 ล้านบาท)

* ธนาคารได้ ทาการประเมินราคาในปี 2559

ที่ดนิ
- ราคาทุนเดิม
- ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*
อาคารระหว่างก่อสร้ าง
อาคาร
- ราคาทุนเดิม
- ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*
ส่วนปรับปรุ ง
สิทธิการเช่า
อุปกรณ์ระหว่าง
ก่อสร้ างและติดตัง้
อุปกรณ์
รวม

มูลค่าสุทธิ
ทางบัญชี
ณ วันที่
1 มกราคม
2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

242

* ธนาคารได้
ทาการประเมิ
นราคาในปี
25592559
* ธนาคารได้
ทาการประเมิ
นราคาในปี

ที่ดนิ ที่ดนิ
- ราคาทุ
นเดิมนเดิม
1,900
- ราคาทุ
1,900 2,1442,144
* *
- ส่ว-นที
ีราคาเพิ
่ม ่ม 4,149
ส่ว่ตนที
่ตีราคาเพิ
4,149 4,1494,149
อาคารระหว่
า
งก่
อ
สร้
า
ง
117
117 117
อาคารระหว่างก่อสร้ าง
117
อาคาร
อาคาร
- ราคาทุ
นเดิมนเดิม
1,912
- ราคาทุ
1,912 5,0645,064
* *
- ส่ว-นที
ีราคาเพิ
่ม ่ม 1,905
ส่ว่ตนที
่ตีราคาเพิ
1,905 3,7343,734
ส่วนปรั
บ
ปรุ
ง
ส่วนปรับปรุ ง
สิทธิสิกทารเช่
า า
351 351 1,3091,309
ธิการเช่
อุปกรณ์
ระหว่ระหว่
าง าง
อุปกรณ์
ก่อสร้ก่อาสร้
งและติ
ดตัง้ ดตัง้ 154 154
154 154
างและติ
อุปกรณ์
1,557
6,171
อุปกรณ์
1,557
6,171
รวมรวม
12,045
22,842
12,045
22,842

-

-

-

-

792 792 (564)(564) 382 382
- - 531 531 (500)(500) 6,2026,202 (4,614)
(491)
(4,614)
(491)
2,0112,011(1,890)
22,963
(10,512)
(902)
(1,890)
22,963
(10,512)
(902)

(958)(958) (113)(113)

-

-

-

(8) (8)
- - - - 351 351 (4,754)
- (4,754)
592 592(10,822)
(10,822) (285) (285) (10) (10)

-

(41) (41) (2) (2)
- - - -

- (244) (244)
- - -

76 76 (995)(995)

-

137 137 (84) (84) 1,3621,362

-

76 76 (3,244)
(3,244)
89 89 (1,829)
(1,829)

-

283 283 (113)(113) 5,2345,234 (3,111)
(3,111) (209)(209)
- - (148)(148) 3,5863,586 (1,829)
(1,829) (89) (89)

- - (86) (86) 2,0582,058
- - (70) (70) 4,0794,079
268 268 (325)(325)
60 60

8

2
-

-

-

(41) (41)
-

367 367

1,949 1,949
1,757 1,757

1,834 1,834
4,079 4,079
60 60

- 382 382
- 1,448
1,448
30 30 (265) (265) 11,87611,876

8

2
-

20 20 (224) (224)
- - -

งบการเงิ
นเฉพาะธนาคาร
งบการเงิ
นเฉพาะธนาคาร
25612561
ราคาทุ
น น
ค่ าเสืค่่ อามราคาสะสม
ค่ าเผื่อค่การด้
ยค่ าอยค่ า
ราคาทุ
เสื่อมราคาสะสม
าเผื่ออการด้
มูลค่มูาลสุค่ทาธิสุทธิ
จาหน่จาาหน่
ย/ าย/
โอนกลัโอนกลั
บ บ
มูลค่าสุมูทลธิค่าสุทธิ
ทางบัทางบั
ญชี ญชี
ตัดจาหน่
ย/ าย/
(ขาดทุ(ขาดทุ
น) น)
ทางบัญทางบั
ชี ญชี
ตัดจาาหน่
ณ วัณ
นทีวั่ นที่
จาหน่จาาหน่
ย/ าย/
โอนออก/
จากการจากการจาหน่าจย/าหน่าย/
ณ วันทีณ่ วันที่
โอนออก/
1 มกราคม
เพิ่มขึเพิ้น/่มขึตั้น/ดจาหน่
ย/ าย/
ค่าเสื่อค่มาเสื่อมปรับปรุปรังบจาก
ด้ อยค่าด้ อยค่ตัาดจาหน่
31 ธันวาคม
1 มกราคม
ตัดจาาหน่
ปรุ งจาก
ตัดาจย/าหน่าย/
31 ธันวาคม
25612561 ยอดต้ยอดต้
นปี นปีโอนเข้โอนเข้
า า โอนออก
ยอดปลายปี
ยอดต้
น
ปี
ราคา
การตี
ร
าคา
ยอดปลายปี
ยอดต้
น
ปี
ระหว่
า
งปี
โอนออก
ยอดปลายปี
โอนออก ยอดปลายปี ยอดต้ นปี
ราคา
การตีราคา ยอดปลายปี ยอดต้ นปี ระหว่างปี
โอนออก ยอดปลายปี2561 2561
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

ธนาคารทหารไทย
ด (มหาชน)
และบริ
ธนาคารทหารไทย
จากัจดากั(มหาชน)
และบริ
ษัทย่ษอัทยย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น น
สาหรั
ธันวาคม
สาหรั
บปี บสิปี้นสิสุ้นดวัสุนดทีวัน่ 31ที่ ธั31นวาคม
25612561

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

243

208
117
676
693
2,031

5,002
3,928

1,308

136
6,148
23,024

ธนาคารได้ ทาการประเมินราคาในปี 2559

337

2,241
4,224
37

(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

จาหน่าย/
เพิ่มขึ ้น/ ตัดจาหน่าย/
โอนเข้ า
โอนออก ยอดปลายปี

ราคาทุน

(4,599)
(10,363)

(931)

(2,981)
(1,852)

-

(501)
(934)

(123)

(217)
(93)

-

486
785

96

87
116

-

(4,614)
(10,512)

(958)

(3,111)
(1,829)

-

(307)

-

(45)
-

(262)
-

(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

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
จาหน่าย/
โอนกลับ
มูลค่าสุทธิ
ตัดจาหน่าย/
(ขาดทุน)
ทางบัญชี
โอนออก/
จากการ จาหน่าย/
ณ วันที่
ค่าเสื่อม ปรับปรุ งจาก
ด้ อยค่า ตัดจาหน่าย/
31 ธันวาคม
ยอดต้ นปี
ราคา
การตีราคา ยอดปลายปี ยอดต้ นปี ระหว่างปี โอนออก ยอดปลายปี 2560
(ล้านบาท)

98

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ที่รวมอยู่ในกาไรหรื อขาดทุนเฉพาะธนาคารสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็ นจานวน 902 ล้ านบาท และ 934 ล้ านบาท ตามลาดับ

ราคาทรัพย์สินของอาคารและอุปกรณ์ ของธนาคารก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึง่ ได้ คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจานวนแล้ ว แต่ยังคงใช้ งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 3,591 ล้ านบาท
(2560: 3,378 ล้านบาท)

*

ที่ดนิ
- ราคาทุนเดิม
1,979
- ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*
4,224
อาคารระหว่างก่อสร้ าง
37
อาคาร
- ราคาทุนเดิม
1,976
*
- ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม
2,076
ส่วนปรับปรุ ง
สิทธิการเช่า
377
อุปกรณ์ระหว่าง
ก่อสร้ างและติดตัง้
136
อุปกรณ์
1,549
รวม
12,354

มูลค่าสุทธิ
ทางบัญชี
ณ วันที่
1 มกราคม
2560 ยอดต้ นปี

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

244

ค่าความนิยม
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
ระหว่างพัฒนา
รวม

60
5,997
342
6,399

342
2,132

ยอดต้ นปี

60
1,730

มูลค่าสุทธิ
ทางบัญชี
ณ วันที่
1 มกราคม
2561
65
948
1,013

ซื ้อ

-

-

99

(869)
(110)

(60)
819

โอนเข้ า/
ตัดจาหน่าย (ออก)

ราคาทุน

งบการเงินรวม
2561

421
7,302

(4,267)

ยอดปลายปี
ยอดต้ นปี
(ล้านบาท)
6,881
(4,267)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 การเปลี่ยนแปลงของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นมีดงั นี ้

ค่ าความนิยมและสินทรั พย์ ไม่ มีตัวตนอื่นสุทธิ

AR-T-13point

16

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(502)

(502)

ค่าตัด
จาหน่าย
ระหว่างปี

59

59

(4,710)

(4,710)

ค่าตัดจาหน่าย
สะสมส่วน
ที่โอนออก ยอดปลายปี

ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม

421
2,592

2,171

มูลค่าสุทธิ
ทางบัญชี
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

245

60
5,085
444
5,589

60
1,200

444

1,704

ยอดต้ นปี
21

761

740

ซื ้อ

(15)

(5)

(10)

64

(837)

901

โอนเข้ า/
ตัดจาหน่าย (ออก)

ราคาทุน

6,399

342

(3,885)

-

ยอดปลายปี
ยอดต้ นปี
(ล้านบาท)
60
5,997
(3,885)

งบการเงินรวม
2560

(381)

-

(381)

ค่าตัด
จาหน่าย
ระหว่างปี

(1)

-

(1)

(4,267)

-

(4,267)

ค่าตัดจาหน่าย
สะสมส่วน
ที่โอนออก ยอดปลายปี

ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม

2,132

342

60
1,730

มูลค่าสุทธิ
ทางบัญชี
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

100

ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่รวมอยู่ในกาไรหรื อขาดทุนรวมสาหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็ นจานวน 502 ล้ านบาท และ 381 ล้ านบาท ตามลาดับ

ราคาทรั พ ย์ สิ น ของสิ น ทรั พ ย์ ไม่ มี ตัว ตนของธนาคารและบริ ษั ท ย่ อ ยก่ อ นหัก ค่ าตัด จ าหน่ ายสะสมของสิ น ทรั พ ย์ ไม่ มี ตัว ตน ซึ่ง ได้ คิ ด ค่า ตัด จ าหน่ า ยเต็ม จานวนแล้ ว แต่ ยังคงใช้ งานจนถึง ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 3,460 ล้ านบาท (2560: 3,234 ล้านบาท)

ค่าความนิยม
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
ระหว่างพัฒนา
รวม

มูลค่าสุทธิ
ทางบัญชี
ณ วันที่
1 มกราคม
2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

246

คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
ระหว่างพัฒนา
รวม

5,930
343
6,273

343

2,070

ยอดต้ นปี

1,727

มูลค่าสุทธิ
ทางบัญชี
ณ วันที่
1 มกราคม
2561

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1,005

945

60

ซื ้อ

-

-

-

101

ตัดจาหน่าย

ราคาทุน

19

(867)

886

โอนเข้ า/
(ออก)

7,297

421

(4,203)

-

ยอดปลายปี
ยอดต้ นปี
(ล้านบาท)
6,876
(4,203)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561

(502)

-

(502)

ค่าตัด
จาหน่าย
ระหว่างปี

-

-

-

(4,705)

-

(4,705)

ค่าตัดจาหน่าย
สะสมส่วน
ที่โอนออก ยอดปลายปี

ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม

2,592

421

2,171

มูลค่าสุทธิ
ทางบัญชี
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

247

5,019
445
5,464

1,196

445

1,641

ยอดต้ นปี
20

760

740

ซื ้อ

(15)

(5)

(10)

ตัดจาหน่าย

ราคาทุน

64

(837)

901

โอนเข้ า/
(ออก)

6,273

343

(3,823)

-

ยอดปลายปี
ยอดต้ นปี
(ล้านบาท)
5,930
(3,823)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560

(379)

-

(379)

ค่าตัด
จาหน่าย
ระหว่างปี

(1)

-

(1)

(4,203)

-

(4,203)

ค่าตัดจาหน่าย
สะสมส่วน
ที่โอนออก ยอดปลายปี

ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม

2,070

102

ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่รวมอยู่ในกาไรหรื อขาดทุนเฉพาะธนาคารสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็ นจานวน 502 ล้ านบาท และ 379 ล้ านบาท ตามลาดับ

343

1,727

มูลค่าสุทธิ
ทางบัญชี
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

ราคาทรัพย์สินของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนของธนาคารก่อนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ซึง่ ได้ คิดค่าตัดจาหน่ายเต็มจานวนแล้ ว แต่ยงั คงใช้ งานจนถึ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน
3,455 ล้ านบาท (2560: 3,174 ล้านบาท)

คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
ระหว่างพัฒนา
รวม

มูลค่าสุทธิ
ทางบัญชี
ณ วันที่
1 มกราคม
2560

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
17

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้

17.1 ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ ้นในระหว่างปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
มีดงั นี ้
งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ ใน
ณ วันที่
1 มกราคม
2561

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี ้สินอื่น
รายได้ รอตัดบัญชีและหนี ้สินอื่น
อื่น ๆ
รวม

169
747
43
62
260
111
327
261
1,980

413
3
(4)
15
(32)
120
515

10
(16)
(6)

179
1,160
46
58
244
126
295
381
2,489

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

6
1,253
38
1,297

845
(36)
809

(6)
(10)
(2)
(18)

845
1,207
36
2,088

683

(294)

12

401

สุทธิ

248

กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(หมายเหตุ 17.2)
(ล้านบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

103

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ ใน
ณ วันที่
1 มกราคม
2560

กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(หมายเหตุ 17.2)
(ล้านบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี ้สินจากการโอนสินทรัพย์
ด้ อยคุณภาพ
ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี ้สินอื่น
รายได้ รอตัดบัญชีและหนี ้สินอื่น
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

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

1,291
24
1,315

(30)
24
(6)

6
(8)
(10)
(12)

6
1,253
38
1,297

775

(51)

(41)

683

สุทธิ

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

104

249

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ ใน
ณ วันที่
1 มกราคม
2561

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี ้สินอื่น
รายได้ รอตัดบัญชีและหนี ้สินอื่น
อื่น ๆ
รวม

169
735
43
62
254
108
327
265
1,963

425
3
(4)
7
18
(32)
116
533

10
(17)
(7)

179
1,160
46
58
244
126
295
381
2,489

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

6
1,252
38
1,296

(35)
(35)

(6)
(10)
(2)
(18)

1,207
36
1,243

667

568

11

1,246

สุทธิ

250

กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(หมายเหตุ 17.2)
(ล้านบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

105

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ ใน
ณ วันที่
1 มกราคม
2560

กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(หมายเหตุ 17.2)
(ล้านบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี ้สินจากการโอนสินทรัพย์
ด้ อยคุณภาพ
ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี ้สินอื่น
รายได้ รอตัดบัญชีและหนี ้สินอื่น
อื่น ๆ
รวม

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

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

1,290
24
1,314

(30)
24
(6)

6
(8)
(10)
(12)

6
1,252
38
1,296

761

(54)

(40)

667

สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารมี ผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้ หัก ภาษี ที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ เงินลงทุน ในบริ ษั ทย่อ ยจานวน
649 ล้ านบาท และ 679 ล้ านบาท ตามล าดับ ซึ่งธนาคารไม่ ได้ บัน ทึก รั บ รู้ สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เงิน ได้ ร อการตัด บัญ ชี เนื่ อ งจากยังไม่
เข้ าเกณฑ์การรับรู้ รายการตามมาตรฐานการบัญชี

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

106

251

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
17.2 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน

หมายเหตุ
ภาษีเงินได้ ของปี ปั จจุบัน
สาหรับปี ปั จจุบนั
ภาษีปีก่อน ๆ ที่บนั ทึกต่าไป (สูงไป)
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว

17.1

รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
2561
2560
(ล้านบาท)
2,564
8

1,977
(24)

2,466
8

1,875
(24)

2,572

1,953

2,474

1,851

294

51

(568)

54

294

51

(568)

54

2,866

2,004

1,906

1,905

2560
รายได้
(ค่าใช้ จ่าย)
ภาษีเงินได้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
งบการเงินรวม

ก่อนภาษี
เงินได้

252

2561
รายได้
(ค่าใช้ จ่าย)
ภาษีเงินได้

สุทธิจาก
ก่อนภาษี
ภาษีเงินได้
เงินได้
(ล้านบาท)
(64)
103
(39)
(40)

เงินลงทุน
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์
ของพนักงาน
อื่น ๆ

(80)
(49)

16
10

79
(10)

(16)
2

63
(8)

รวม

(60)

12

(48)

107

(20)
8

83
(32)

193
(51)

(39)
10

154
(41)

205

(41)

164

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ก่อนภาษี
เงินได้
เงินลงทุน
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์
ของพนักงาน
อื่น ๆ
รวม

2561
รายได้
(ค่าใช้ จ่าย)
ภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สุทธิจาก
ก่อนภาษี
ภาษีเงินได้
เงินได้
(ล้านบาท)
(64)
103
(39)
(40)

2560
รายได้
(ค่าใช้ จ่าย)
ภาษีเงินได้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้

(20)
8

83
(32)

(80)
(49)

16
10

86

(17)

69

190

(38)

152

(10)
(53)

2
11

(8)
(42)

(51)
202

10
(40)

(41)
162

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้ จริง
งบการเงินรวม
2561

2560

อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กาไรก่อนภาษีเงินได้

อัตราภาษี
(ล้านบาท)

(ร้อยละ)

14,467

จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้

(ล้านบาท)
10,732

20

2,893

20

2,146

-

(1)

-

(11)

-

(34)

(1)

(107)

-

8

-

(24)

20

2,866

19

2,004

ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีจากผลแตกต่างชัว่ คราว
ที่ใช้ หกั ภาษีเงินได้ ที่ยงั ไม่ได้ บนั ทึกในปี ก่อนเข้ าเกณฑ์
การรับรู้ เป็ นสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีและใช้
ประโยชน์ระหว่างปี
ผลกระทบของรายได้ และค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่รายได้
ทางภาษีหรื อไม่สามารถหักกลบในการคานวณกาไร
ทางภาษีสทุ ธิ
ภาษีในปี ก่อน ๆ ที่บนั ทึกต่าไป (สูงไป)
รวม

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

108

253

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กาไรก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีจากผลแตกต่างชัว่ คราว
ที่ใช้ หกั ภาษีเงินได้ ที่ยงั ไม่ได้ บนั ทึกในปี ก่อนเข้ าเกณฑ์
การรับรู้ เป็ นสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีและใช้
ประโยชน์ระหว่างปี
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีจากผลแตกต่างชัว่ คราว
ที่ใช้ หกั ภาษีเงินได้ ที่ไม่เข้ าเกณฑ์การรับรู้ เป็ น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีระหว่างปี
ผลกระทบของรายได้ และค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่รายได้
ทางภาษีหรื อไม่สามารถหักกลบในการคานวณกาไร
ทางภาษีสทุ ธิ
ภาษีในปี ก่อน ๆ ที่บนั ทึกต่าไป (สูงไป)
รวม

2560
(ล้านบาท)
10,724

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

(ล้านบาท)
10,377

20

2,144

20

2,075

-

(1)

-

(11)

-

(6)

-

(13)

(2)
18

(239)
8
1,906

(1)
19

(122)
(24)
1,905

การลดอัตราภาษี เงิ นได้นิติบคุ คล
พระราชบัญ ญั ติแ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ประมวลรั ษ ฎากร ฉบับ ที่ 42 พ.ศ. 2559 ลงวัน ที่ 3 มี น าคม พ.ศ. 2559 ให้ ล ดอัต ราภาษี เงิ น ได้
นิตบิ คุ คลเป็ นอัตราร้ อยละ 20 ของกาไรสุทธิ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
18

ลูกหนีอ้ ่ ืนสุทธิ
งบการเงินรวม
2561
ลูกหนี ้กรมบังคับคดี
ลูกหนี ้อื่น ๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้ อยค่า
สุทธิ

19

2560

581
939
1,520
(269)
1,251

(ล้านบาท)
468
1,459
1,927
(237)
1,690

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
549
939
1,488
(268)
1,220

421
1,452
1,873
(236)
1,637

สินทรัพย์ อ่ ืนสุทธิ
งบการเงินรวม
2561
รายได้ ค้างรับ
เงินวางประกันตราสารอนุพนั ธ์
บัญชีพกั ลูกหนี ้
ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า
อื่น ๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้ อยค่า
สุทธิ

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

2560

710
599
1,408
365
1,369
4,451
(239)
4,212

110

(ล้านบาท)
1,096
898
1,268
212
2,087
5,561
(236)
5,325

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
710
599
1,408
365
1,369
4,451
(239)
4,212

1,061
898
1,268
204
2,039
5,470
(236)
5,234
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
20

เงินรับฝาก

20.1 จาแนกตามประเภทเงินรับฝาก
งบการเงินรวม

กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมื่อสิ ้นระยะเวลา
รวม
หัก ดอกเบี ้ยจ่ายล่วงหน้ า
รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560

2561

2560

58,482
515,908
75,281
649,671
(103)
649,568

(ล้านบาท)
53,034
475,506
82,989
611,529
(99)
611,430

58,483
515,914
75,281
649,678
(103)
649,575

53,045
475,573
82,989
611,607
(99)
611,508

2560
ต่างประเทศ

รวม

20.2 จาแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก
งบการเงินรวม
ในประเทศ

2561
ต่างประเทศ

เงินบาท
เงินดอลลาร์ สหรัฐ
เงินสกุลอื่น

636,088
5,659
467

5,613
1,726
15

ในประเทศ
(ล้านบาท)
641,701
602,705
7,385
2,378
482
379

รวม

642,214

7,354

649,568

รวม

605,462

5,556
390
22

608,261
2,768
401

5,968

611,430

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินบาท
เงินดอลลาร์ สหรัฐ
เงินสกุลอื่น
รวม

256

ในประเทศ

2561
ต่างประเทศ

636,095
5,659
466
642,220

5,613
1,726
16
7,355

111

รวม

ในประเทศ
(ล้านบาท)
641,708
602,783
7,385
2,378
482
379
649,575
605,540

2560
ต่างประเทศ
5,556
390
22
5,968

รวม
608,339
2,768
401
611,508

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
21

รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิน (หนีส้ ิน)

เมื่อทวงถาม

22

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
มีระยะเวลา
รวม
เมื่อทวงถาม
มีระยะเวลา
(ล้านบาท)

รวม

ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
และกองทุนฟื น้ ฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวมในประเทศ

379
59
5,298
5,736

1,850
32,700
22,881
56
57,487

1,850
33,079
22,940
5,354
63,223

337
68
4,417
4,822

420
38,290
7,905
60
46,675

420
38,627
7,973
4,477
51,497

ต่ างประเทศ
เงินดอลลาร์ สหรัฐ
เงินสกุลอื่น
รวมต่ างประเทศ

405
639
1,044

-

405
639
1,044

280
1,382
1,662

7,190
7,190

7,470
1,382
8,852

รวมในประเทศและ
ต่ างประเทศ

6,780

57,487

64,267

6,484

53,865

60,349

หนีส้ ินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
หนี ้สินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้ วย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
(ล้านบาท)
397
397

ตราสารหนี ้ที่ออก
รวม

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

2560

112

386
386
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สัดส่วนการทาธุรกรรมแบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจานวนเงินตามสัญ ญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
ประกอบด้ วย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
(ร้อยละ)

คู่สัญญา
สถาบันการเงิน
รวม
23

100.00
100.00

100.00
100.00

ตราสารหนีท้ ่ อี อกและเงินกู้ยืมสุทธิ

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ (1)
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
ตัว๋ แลกเงิน (3)
เงินกู้ยืมอื่น ๆ
รวม

258

2560

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
อัตราดอกเบี ้ย
2561
2560
ณ วันที่
ปี ที่ครบกาหนด
ใน
ต่าง
ใน
ต่าง
31 ธันวาคม 2561
ไถ่ถอน
ประเทศ ประเทศ รวม ประเทศ ประเทศ รวม
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)
3.50 และ 5.50 2562 (2) และ 2565 (2) 20,430
- 20,430 20,430
- 20,430
3.108 และ
2564 และ 2568
6mLibor +1.05
- 14,602 14,602
- 12,813 12,813
2.15
2555
5
5
5
5
0.00 - 0.75
2561 - 2574
6
81
87
12
92
104
20,441 14,683 35,124 20,447 12,905 33,352

(1)

นับเป็ นส่วนหนึง่ ของเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 โดยคานวณตามหลักเกณฑ์การนับเงินกองทุนของธนาคารแห่งประเทศไทย (หมายเหตุ 6)

(2)

เป็ นปี ที่เริ่ มมีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนกาหนด

(3)

ยอดเงินคงเหลือของตัว๋ แลกเงินที่ครบกาหนดชาระในระหว่างปี 2555 อยู่ในระหว่างรอการไถ่ถอนจากผู้ถือตัว๋ แลกเงิน
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
23.1

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
23.1.1 เมื่อ วันที่ 29 สิงหาคม 2557 ธนาคารได้ ออกตราสารด้ อ ยสิทธิ ครั ง้ ที่ 1/2557 เพื่ อนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ตามเกณฑ์
Basel III จานวน 15,000 ล้ านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบีย้ คงที่ร้อยละ 5.50 ต่อปี กาหนดชาระดอกเบี ้ยทุก 3 เดือ น
ในเดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน ของทุกปี ทังนี
้ ้ ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนตราสารด้ อยสิทธิครัง้ ที่
1/2557 ก่อนกาหนดได้ นับตังแต่
้ วนั ครบรอบ 5 ปี เป็ นต้ นไป หรื อภายใต้ เงื่อนไขที่กาหนด ทังนี
้ ้ต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน
23.1.2 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ธนาคารได้ ออกตราสารด้ อยสิทธิครัง้ ที่ 1/2560 เพื่อนับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ตามเกณฑ์
Basel III จานวน 5,430 ล้ านบาท อายุ 10.5 ปี อัตราดอกเบีย้ คงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี กาหนดชาระดอกเบีย้ ทุก 3 เดือ น
ในเดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน ของทุกปี โดยธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนตราสารด้ อยสิทธิครั ง้ ที่
1/2560 ก่อนกาหนดได้ นับตัง้ แต่วนั ครบรอบ 5.5 ปี เป็ นต้ นไป หรื อภายใต้ เงื่อนไขที่กาหนด ทังนี
้ ต้ ้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน

23.2

หุ้นกู้ไม่ ด้อยสิทธิ
23.2.1 เมื่ อ วันที่ 9 มี นาคม 2558 ธนาคารได้ อ อกหุ้นกู้ไม่ด้อ ยสิทธิ ไม่มี ประกัน จานวน 600 ล้ านหยวน อายุ 3 ปี และมี อัตรา
ดอกเบี ย้ คงที่ ร้อยละ 5.50 ต่อ ปี กาหนดชาระดอกเบี ย้ ทุก 6 เดือ น ในเดื อ นมี นาคมและเดือ นกัน ยายนของทุกปี หุ้น กู้
ดังกล่าวออกภายใต้ โครงการ “Euro Medium Term Note” ของธนาคาร
หุ้นกู้ดังกล่าวได้ ครบกาหนดในวันที่ 9 มี นาคม 2561 ซึ่งธนาคารได้ ดาเนินการไถ่ถอนเรี ยบร้ อยแล้ วทั ง้ จานวน เป็ นเงิน
600 ล้ านหยวน
23.2.2 เมื่ อวันที่ 1 เมษายน 2559 ธนาคารได้ อ อกหุ้นกู้ไม่ด้อ ยสิทธิ ไม่มีประกัน จานวน 300 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรั ฐ อายุ
5.5 ปี และมีอัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 3.108 ต่อปี กาหนดชาระดอกเบี ้ยทุก 6 เดือนในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม
ของทุกปี หุ้นกู้ดงั กล่าวออกภายใต้ โครงการ “Euro Medium Term Note” ของธนาคาร
23.2.3 เมื่ อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ธนาคารได้ ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิสีเขียว ไม่มีประกัน (Green Bond) จานวน 60 ล้ านเหรี ยญ
ดอลลาร์ สหรัฐ อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี ้ยอิงกับอัตราดอกเบี ้ยลอยตัว Libor 6 เดือน บวกร้ อยละ 1.05 ต่อปี กาหนดชาระ
ดอกเบี ้ยทุก 6 เดือน ในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของทุกปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเงินไปสนับสนุนสินเชื่อให้ แก่
ภาคเอกชนในโครงการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
23.2.4 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ธนาคารได้ ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิ ทธิเอสเอ็มอี ไม่มีประกัน (SME Bond) จานวน 90 ล้ านเหรี ยญ
ดอลลาร์ สหรัฐ อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี ้ยอิงกับอัตราดอกเบี ้ยลอยตัว Libor 6 เดือน บวกร้ อยละ 1.05 ต่อปี กาหนดชาระ
ดอกเบี ย้ ทุก 6 เดื อ น ในเดื อ นมิ ถุ น ายนและเดื อ นธัน วาคมของทุก ปี โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สนับ สนุน สิ น เชื่ อ ให้ แ ก่
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

259

259

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
23.3

เงินกู้ยืมอื่น ๆ
เงินกู้ยืมอื่นที่มีข้อจากัดการใช้ เงิน (เงินกู้ยืมอื่น ๆ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี ้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
เงินกู้ยืมจาก

วัตถุประสงค์เพื่อการให้ ก้ ยู ืม

2560

เงินกู้ยืมคงเหลือ เทียบเท่าเงินบาท เงินกู้ยืมคงเหลือ เทียบเท่าเงินบาท
(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สาหรับกิจการเพื่อการวิจยั และพัฒนา

6 ล้ านบาท

6

12 ล้ านบาท

12

สาหรับกิจการอุตสาหกรรมขนาดย่อย

2 ล้ านยูโร

81

2 ล้ านยูโร

92

สถาบันสินเชื่อเพื่อการบูรณะ
และพัฒนาแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมัน (KfW)
รวม

24

87

104

ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์ ของพนักงาน

24.1 โครงการสมทบเงิน
ธนาคาร บริ ษัทย่อยและพนักงานได้ ร่วมกันจัดตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพตามพระราชบั ญญัติกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ง
ประกอบด้ วยเงินที่พนักงานสมทบเข้ ากองทุนในอัตราร้ อยละ 2 - 15 ของเงินเดือนพนักงาน และเงินที่ธนาคารและบริ ษัทย่อยจ่าย
สมทบให้ ในอัตราร้ อยละ 5 - 10 ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั จานวนปี ที่ทางาน โดยกองทุนดังกล่าวจะจ่ายให้ กบั พนักงานในกรณี ที่เสียชีวิต ลาออก
จากงานหรื อเลิกกิจการตามระเบียบว่าด้ วยกองทุนดังกล่าว ทังนี
้ ้สินทรัพย์ของกองทุนดังกล่าวได้ แยกต่างหากจากสินทรัพย์ของธนาคาร
และบริ ษัทย่อยและอยู่ภายใต้ การดูแลของผู้จดั การกองทุน
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารและบริ ษัทย่อยได้ จ่ายเงินสมทบเข้ ากองทุนสารองเลีย้ งชีพเป็ นจานวน
ประมาณ 399 ล้ านบาท และ 396 ล้ านบาท ตามลาดับ (เฉพาะธนาคาร: 390 ล้ านบาท และ 387 ล้ านบาท ตามลาดับ)
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
24.2 โครงการผลประโยชน์ ท่ กี าหนดไว้
(ก)

โครงการผลประโยชน์ ท่ กี าหนดไว้ มีรายละเอียดดังนี ้
งบการเงินรวม
2561
2560
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม

(ข)

1,212
9
1,221

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560

(ล้านบาท)
1,291
1,211
10
9
1,301
1,220

1,261
10
1,271

การเปลี่ยนแปลงของโครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
งบการเงินรวม
2561
2560
ณ วันที่ 1 มกราคม

1,291

รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
ต้ นทุนบริ การปั จจุบนั
ขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์
ดอกเบี ้ย
รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
อื่น ๆ
ผลประโยชน์จ่าย
กลับรายการประมาณการหนี ้สินจากการสูญเสียการ
ควบคุมในบริ ษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

116

(ล้านบาท)
1,442

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
1,261

1,414

259
29

153
3
30

254
28

149
3
29

288

186

282

181

(79)

(193)

(86)

(190)

(246)

(144)

(246)

(144)

(42)
(288)
1,212

(144)
1,291

(246)
1,211

(144)
1,261
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยที่รับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เกิดขึ ้นจาก
งบการเงินรวม
2561
2560
สมมติฐานประชากร
สมมติฐานทางการเงิน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

(ค)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560

(ล้านบาท)
31
(139)
(85)
(193)

(23)
25
(81)
(79)

(25)
20
(81)
(86)

31
(138)
(83)
(190)

ข้ อสมมติตามหลักการคณิตศาสตร์ ประกันภัยของโครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
ข้ อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก) ได้ แก่
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560

2560
(ร้อยละ)

อัตราคิดลด
อัตราการขึ ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวน
พนักงาน

2.71
4.50

2.69, 2.91
4.50, 5.00

2.71
4.50

2.69
4.50

0.00 - 29.00

0.00 - 29.00

0.00 - 29.00

0.00 - 29.00

ข้ อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้ อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและตารางมรณะ
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ง)

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหวของโครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
การเปลี่ ย นแปลงในแต่ ล ะข้ อสมมติ ฐ านที่ เกี่ ย วข้ องในการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภั ย ที่ อ าจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงานโดยถือว่าข้ อสมมติฐานอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ เป็ น
จานวนเงินดังต่อไปนี ้

การเปลี่ยนแปลง
ในสมมติฐาน
(+)
อัตราคิดลด
อัตราการขึ ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการลาออก
อัตรามรณะในอนาคต

+1%
+1%
+1%
+1 ปี

การเปลี่ยนแปลง
ในสมมติฐาน
(+)
อัตราคิดลด
อัตราการขึ ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการลาออก
อัตรามรณะในอนาคต

+1%
+1%
+1%
+1 ปี

การเปลี่ยนแปลง
ในสมมติฐาน
(+)
อัตราคิดลด
อัตราการขึ ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการลาออก
อัตรามรณะในอนาคต
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

+1%
+1%
+1%
+1 ปี

งบการเงินรวม
2561
โครงการผลประโยชน์
การเปลี่ยนแปลง
หลังออกจากงาน
ในสมมติฐาน
เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
(-)
(ล้านบาท)
(97)
-1%
104
-1%
(104)
-1%
6
-1 ปี

โครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
(ล้านบาท)
111
(93)
25
(6)

งบการเงินรวม
2560
โครงการผลประโยชน์
การเปลี่ยนแปลง
หลังออกจากงาน
ในสมมติฐาน
เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
(-)
(ล้านบาท)
(107)
-1%
115
-1%
(115)
-1%
9
-1 ปี

โครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
(ล้านบาท)
123
(103)
30
(9)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
โครงการผลประโยชน์
การเปลี่ยนแปลง
หลังออกจากงาน
ในสมมติฐาน
เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
(-)
(ล้านบาท)
(97)
-1%
104
-1%
(104)
-1%
6
-1 ปี

โครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
(ล้านบาท)
111
(93)
25
(6)

118

263

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
โครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
(ล้านบาท)
(105)
111
(111)
9

การเปลี่ยนแปลง
ในสมมติฐาน
(+)
อัตราคิดลด
อัตราการขึ ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการลาออก
อัตรามรณะในอนาคต

+1%
+1%
+1%
+1 ปี

การเปลี่ยนแปลง
ในสมมติฐาน
(-)
-1%
-1%
-1%
-1 ปี

โครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
(ล้านบาท)
119
(100)
29
(9)

แม้ ว่าการวิเคราะห์นี ้ไม่ได้ คานึงถึงการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้ โครงการดังกล่าว แต่ได้ แสดง
ประมาณการความอ่อนไหวของสมมติฐานต่าง ๆ
25

ประมาณการหนีส้ ินอื่น
การเปลี่ยนแปลงในประมาณการหนี ้สินอื่นระหว่างปี แสดงรายละเอียดได้ ดงั นี ้
งบการเงินรวม
ภาระผูกพันจากการ
ออกหนังสือ
ค ้าประกัน อาวัล
และค ้าประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ประมาณการหนี ้สิน
เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
จ่ายระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 1 มกราคม 2561
ประมาณการหนี ้สิน
เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
จ่ายระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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ภาระผูกพัน
จากคดีความ
(หมายเหตุ 33.2)
(ล้านบาท)
162

433

อื่น ๆ

รวม

106

701

(105)
-

8
(5)

(41)
(14)

(138)
(19)

328

165

51

544

(24)
304

(109)
(12)
44

270
(39)
282

137
(51)
630
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ภาระผูกพันจากการ
ออกหนังสือ
ค ้าประกัน อาวัล
และค ้าประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ประมาณการหนี ้สิน
เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
จ่ายระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 1 มกราคม 2561
ประมาณการหนี ้สิน
เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
จ่ายระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
26

ภาระผูกพัน
จากคดีความ
(หมายเหตุ 33.2)
(ล้านบาท)
162

433

อื่น ๆ

รวม

106

701

(105)
-

6
(5)

(41)
(14)

(140)
(19)

328

163

51

542

(24)
304

(107)
(12)
44

270
(39)
282

139
(51)
630

รายได้ รอตัดบัญชี
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
(ล้านบาท)
รายได้ รอตัดบัญชี
- ธุรกรรมกองทุนและผลิตภัณฑ์ประกัน
- ธุรกรรมบัตรเครดิต
- อื่น ๆ
รวม

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

17,431
158
5
17,594

120

18,774
124
10
18,908
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
27

หนีส้ ินอื่น
งบการเงินรวม
2561
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
เงินมัดจาและเงินประกันรับ
เงินวางประกันตราสารอนุพนั ธ์
บัญชีพกั เจ้ าหนี ้-ธุรกรรมโอนเงิน
และเงินอิเล็กทรอนิกส์
บัญชีพกั เจ้ าหนี ้-อื่น ๆ
เจ้ าหนี ้อื่น
อื่น ๆ
รวม

28

2560
(ล้านบาท)
5,382
545
1,250
1,741

5,644
459
198
1,943
2,761
580
1,259
458
13,302

4,370
764
1,081
389
15,522

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
5,635
459
198
1,943

5,275
545
1,250
1,741

2,761
565
1,253
458
13,272

4,370
749
1,078
332
15,340

การจ่ ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์ - โครงการจ่ ายโบนัสในรูปแบบของหุ้นสามัญให้ พนักงานธนาคาร

28.1 ข้ อมูลโครงการจ่ ายโบนัสในรูปแบบของหุ้นสามัญให้ พนักงานธนาคาร
เมื่ อ วัน ที่ 24 มิ ถุ น ายน 2553 ที่ ป ระชุ ม วิส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2553 ได้ อ นุมั ติ โครงการจ่ า ยโบนัส ในรู ป แบบของหุ้น สามั ญ
ให้ พ นัก งานธนาคาร (TMB Performance Share Bonus 2010 Project: TMB PSBP 2010) โดยธนาคารจะเสนอขายหุ้น สามัญ
เพิ่มทุนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของธนาคารให้ แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานที่ทาหน้ าที่เป็ นกรรมการของธนาคาร) ซึ่งมี
คุณ สมบัติตามที่กาหนดในโครงการ TMB PSBP 2010 โดยกาหนดให้ ผ้ ูบริ หารระดับสูงต้ อ งเข้ าร่ วมโครงการ ในขณะที่พนักงาน
ธนาคารในระดับอื่นสามารถเลือกที่จะเข้ าร่ วมโครงการได้ ภายใต้ เงื่อนไขที่กาหนด
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อายุของโครงการต่อเนื่อง:

5 ปี นับจากวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครัง้ แรก

จานวนของหุ้นสามัญที่เสนอขาย:

จานวนรวมทัง้ สิ น้ ไม่ เกิน 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นตราไว้ หุ้นละ 0.95 บาท
ธนาคารจะทาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ นโครงการต่อเนื่อง

ราคาเสนอขายต่อหุ้น:

ราค าเส น อ ข ายหุ้ น ส ามั ญ เพิ่ ม ทุ น ให้ แก่ พ นั ก งาน ต าม โค รงการ
TMB PSBP 2010 จะเท่ากับ ราคาเฉลี่ ยของราคาปิ ดในตลาดหลัก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย ในแต่ละวันทาการซื ้อขายหุ้นสามัญของธนาคารย้ อนหลัง
90 วันปฏิทนิ ก่อนวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครัง้
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คานวณได้ อาจเป็ นราคาที่ต่ากว่าร้ อยละ
90 ของราคาตลาดตามที่กาหนดไว้ ในประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการคานวณราคาเสนอขาย
หลักทรัพย์และการกาหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาเสนอขายหุ้นที่ออก
ใหม่
อนึ่งหากราคาเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ในครั ง้ ใดครั ง้ หนึ่งค านวณได้
ต่า กว่า มูล ค่า หุ้น ตราไว้ ธนาคารต้ อ งท าการเสนอขายหุ้ นสามัญ เพิ่ ม ทุน
ให้ แ ก่พ นัก งานตามโครงการ TMB PSBP 2010 ในราคาเท่ากับมูล ค่าหุ้น
ตราไว้
เงื่อนไขการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน:

พนักงานตามโครงการ TMB PSBP 2010 ที่จะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้ องมี
สถานะเป็ นพนักงานของธนาคาร ณ วันจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (สิทธิ
ยังคงอยู่ ส าหรั บพนั กงานที่ เกษี ยณอายุ ตามหลั กเกณฑ์ ของธนาคารหรื อ
เสียชีวติ )

ในระหว่างปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารบันทึกค่าใช้ จ่ายโครงการจ่ายโบนัสในรู ปแบบของหุ้นสามัญให้ พนักงาน
จานวน 0.71 ล้ านบาท และ 15 ล้ านบาท ตามลาดับ
28.2 การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน
ครัง้ ที่ 1 ปี 2554
ครัง้ ที่ 2 ปี 2555
ครัง้ ที่ 3 ปี 2556
ครัง้ ที่ 4 ปี 2557
ครัง้ ที่ 5 ปี 2558
รวม
(1)

มูลค่า
ราคา
ที่ตราไว้
เสนอขาย
(บาท/หุ้น)
0.95
2.25
0.95
1.67
0.95
2.28
0.95
2.30
0.95
3.04

จานวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุน
ที่เสนอขาย
68,393,400
101,795,300
78,634,700
85,191,700
53,599,400
387,614,500

คงเหลือหุ้นสามัญ
จานวนหุ้นสามัญ จานวนหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนตามเงื่อนไขของ
เพิ่มทุนออกให้
เพิ่มทุนส่วนที่ โครงการที่ยงั ไม่ออก ณ วันที่
(1)
พนักงาน
ไม่ต้องออก
31 ธันวาคม 2561
(หุน้ )
(61,556,286)
(6,837,114)
(88,262,936)
(13,532,364)
(66,598,950)
(12,035,750)
(64,686,616)
(20,505,084)
(42,049,843)
(11,549,557)
(323,154,631)
(64,459,869)
-

ธนาคารจะทยอยออกหุ้นทุกปี ภายใน 3 ปี นับแต่ปีที่มีการเสนอขายหุ้น

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
28.3 รายการกระทบยอดหุ้นสามัญที่ออกและชาระแล้ ว ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้นสามัญ และทุนสารองอื่น – การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561

ณ วันที่ 1 มกราคม
ออกหุ้นสามัญให้ แก่พนักงาน
ค่าใช้ จ่ายในการออกหุ้นสามัญให้ แก่พนักงาน
ค่าใช้ จ่ายโครงการจ่ายโบนัสในรู ปแบบของ
หุ้นสามัญให้ พนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หุ้นสามัญที่ออกและชาระแล้ ว
(จานวนหุน้ )
(บาท)
43,839,858,871
41,647,865,927
12,034,239
11,432,527
43,851,893,110

41,659,298,454

ทุนสารองอื่น การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็ นเกณฑ์

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ
(บาท)
378,930,710
25,151,560
(486,024)

35,876,140
(36,584,087)
-

403,596,246

707,947
-

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560

ณ วันที่ 1 มกราคม
ออกหุ้นสามัญให้ แก่พนักงาน
ค่าใช้ จ่ายในการออกหุ้นสามัญให้ แก่พนักงาน
ค่าใช้ จ่ายโครงการจ่ายโบนัสในรู ปแบบของ
หุ้นสามัญให้ พนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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หุ้นสามัญที่ออกและชาระแล้ ว
(จานวนหุน้ )
(บาท)
43,807,370,307
41,617,001,792
32,488,564
30,864,135
43,839,858,871
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41,647,865,927

ทุนสารองอื่น การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็ นเกณฑ์

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ
(บาท)
325,405,639
54,036,957
(511,886)

105,376,845
(84,901,092)
-

378,930,710

15,400,387
35,876,140

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

29

ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาทรั พย์ สิน
ส่วนเกิ นทุน จากการตีร าคาทรั พ ย์ สิ น คื อ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร ทัง้ นี ส้ ่ วนเกิ นทุน จากการตีร าคาทรั พ ย์ สิ น
ดังกล่าว ไม่สามารถนามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินระหว่างปี แสดงรายละเอียดได้ ดงั นี ้

ณ วันที่ 1 มกราคม
ตัดจาหน่ายระหว่างปี
ตัดรายการสินทรัพย์ระหว่างปี
โอนออกระหว่างปี
ยอดปลายปี
หัก ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม สุทธิจากภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
30

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
(ล้านบาท)
6,259
6,450
(89)
(92)
(86)
(59)
(49)
(40)
6,035
6,259
(1,207)
(1,252)
4,828
5,007

ทุนสารองตามกฎหมาย
ภายใต้ บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของธนาคารกาหนดให้ ธนาคารต้ อง
จัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ ประจาปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ ามี ) จนกว่าทุนสารองนี จ้ ะมี จานวนไม่น้อ ยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารองตามกฎหมายไม่สามารถนาไปจ่ายเป็ น
เงินปั นผลได้

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
31

การจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปั นผล

(ก)

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ของธนาคารได้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงาน
ปี 2560 และการจ่ายเงินปั นผล ดังต่อไปนี ้
(1) จัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เป็ นจานวนเงิน 430 ล้ านบาท
(2) จ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานปี 2560 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ทังนี
้ ้ ธนาคารจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

(ข)

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ของธนาคารได้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงาน
ปี 2559 และการจ่ายเงินปั นผล ดังต่อไปนี ้
(1) จัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เป็ นจานวนเงิน 410 ล้ านบาท
(2) จ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานปี 2559 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ทังนี
้ ้ ธนาคารจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

32

สินทรัพย์ ท่ มี ีภาระผูกพันและข้ อจากัด
สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพันและข้ อจากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี ้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
(ล้านบาท)
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
- เงินฝากที่มีข้อจากัดของสาขาต่างประเทศ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
- ใช้ เป็ นหลักประกันการทาธุรกรรมสัญญาซื ้อคืน
รวม
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12

17,446
17,456

19,323
19,335

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
33

ภาระผูกพันและหนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้

33.1 ภาระผูกพัน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
(ล้านบาท)
319
633
2,722
2,529
15,772
19,360

การรับอาวัลตัว๋ เงิน (1)
ภาระตามตัว๋ แลกเงินค่าสินค้ าเข้ าที่ยงั ไม่ครบกาหนด
เล็ตเตอร์ ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น
- การค ้าประกันอื่น
- วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลก
ู ค้ ายังไม่ได้ ถอน
- วงเงินที่ยงั ไม่ได้ เบิกใช้ ของสินเชื่อที่ไม่สามารถยกเลิกได้
(2)
- อื่น ๆ
รวม

65,584
81,632
3,882
30,069
199,980

62,045
80,908
5,566
23,110
194,151

(1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ รวมภาระของธนาคารจากการรับรอง จานวนเงิน 5 ล้ านบาท (2560: 3 ล้านบาท)

(2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ รวมสินทรัพ ย์ ทางการเงินที่ ได้ รับ มาเป็ นหลัก ประกั น ซึ่งได้ นาไปขายหรื อวางเป็ นประกันอี ก ทอดหนึ่ง จานวนเงิน
29,375 ล้ านบาท (2560: 22,641 ล้านบาท) โดยธนาคารมีภาระในการนาส่งคืนหลักทรัพย์ดงั กล่าวคืนในจานวนที่เทียบเท่ากัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารไม่มีภาระผูกพันการค ้าประกันอื่นให้ กับบริ ษัทจดทะเบียนที่เข้ าข่ายถูกเพิกถอนจากการ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
33.2 คดีความ
(ก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารและบริ ษัทย่อ ยถูกดาเนินคดีตามภาระหนังสื อ คา้ ประกันและสิทธิเรี ยกร้ องอื่น ๆ
จานวน 63 คดี และ 75 คดี ตามลาดับ (เฉพาะธนาคาร: จานวน 60 คดี และ 69 คดี ตามลาดับ) ซึ่งในการถูกฟ้องร้ องดาเนินคดี
ดั ง กล่ า วเป็ นการเรี ยกให้ ธนาคารและบริ ษั ท ย่ อ ยรั บ ผิ ด ประมาณ 468 ล้ านบาท (1) และ 1,394 ล้ านบาท (1) ตามล าดั บ
(เฉพาะธนาคาร: 259 ล้ านบาท (1) และ 1,173 ล้ านบาท (1) ตามลาดับ)

(ข)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารและบริ ษัทย่อยได้ รับรู้ ประมาณการหนี ส้ ินที่อาจเกิดขึน้ จากคดีฟ้องร้ องจานวนรวม
44 ล้ านบาท และ 165 ล้ านบาท ตามลาดับ (เฉพาะธนาคาร: จานวน 44 ล้ านบาท และ 163 ล้ านบาท ตามลาดับ) ซึ่งฝ่ ายบริ หาร
พิจารณาว่าประมาณการหนี ้สินดังกล่าวเพียงพอที่จะรองรั บผลเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นจากคดีฟ้องร้ องข้ างต้ น
(1)

ไม่ ร วมความรั บ ผิ ด ของธนาคารและบริ ษั ท ย่ อย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 และ 2560 จานวน 1,789 ล้ า นบาท และ 930 ล้ า นบาท ตามล าดับ
(เฉพาะธนาคาร: จานวน 1,266 ล้ านบาท และ 407 ล้ านบาท ตามลาดับ) ซึง่ ศาลชันต้
้ นหรื อศาลอุทธรณ์มีคาพิพากษายกฟ้อง
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
33.3 สัญญาเช่ าดาเนินงานที่ยกเลิกไม่ ได้
งบการเงินรวม
2561
2560
จานวนขั้นตา่ ที่ต้องจ่ ายในอนาคตทั้งสิ้น
ภายใน 1 ปี
หลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม
รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
ค่าเช่าจ่าย

34

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
(ล้านบาท)

503
743
1,246

534
381
915

503
743
1,246

519
371
890

674

584

662

569

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เพื่อ วัตถุประสงค์ในการจัดทางบการเงิน บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับธนาคาร หากธนาคารมีอ านาจควบคุ มหรื อควบคุม
ร่ วมกันทังทางตรงและทางอ้
้
อมหรื อมีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญต่อบุคคลหรื อกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและบริ หารหรื อในทาง
กลับ กัน หรื อ ธนาคารอยู่ภ ายใต้ ก ารควบคุม เดีย วกัน หรื อ อยู่ภ ายใต้ อิท ธิ พ ลอย่างมี นัย สาคัญ เดีย วกัน กับ บุคคลหรื อ กิ จการนัน้
การเกี่ยวข้ องกันนี ้อาจเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกิจการอื่น ๆ
คานิยามและลักษณะความสัมพันธ์
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ได้ แก่
1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินร้ อยละ 10 ของทุนชาระแล้ วของธนาคาร
2. กิจการที่มีการควบคุมร่ วมหรื อมีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญในกิจการ หมายถึง
2.1 กิจการที่เกี่ยวข้ องกันของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2.2 กิจการที่กิจการที่เกี่ยวข้ องกันของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินร้ อยละ 10 ของทุนที่ชาระแล้ วของกิจการนัน้
2.3 กิจการที่ธนาคารเป็ นผู้ถือหุ้นเกินร้ อยละ 10 ขึ ้นไปของทุนที่ชาระแล้ วของกิจการนัน้ (ไม่รวมกิจการที่ถือเป็ นบริ ษัทย่อยและ
บริ ษัทร่ วม)
3. บริ ษัทย่อย
4. บริ ษัทร่ วม
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
5. ผู้บริ หารสาคัญของธนาคาร หมายถึงกรรมการธนาคาร ผู้บริ หารในระดับหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หารและผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ขึ ้นไป และผู้บริ หารในงานบัญชีหรื อการเงินที่เกี่ยวข้ อง
6. บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันอื่น ๆ หมายถึง
6.1 สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ ชิดของผู้บริ หารสาคัญของธนาคาร
6.2 กิจการที่ผ้ บู ริ หารสาคัญของธนาคารและสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ ชิดถือหุ้นเกินร้ อยละ 10 ของทุนที่ชาระแล้ วของกิจการนัน้
6.3 กิจการที่ผ้ บู ริ หารสาคัญของธนาคารและสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ ชิด เป็ นกรรมการที่มี อานาจควบคุม หรื อมีอิทธิพลอย่าง
เป็ นนัยสาคัญ
ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมได้ เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 10
ความสัมพันธ์ที่ธนาคารมีกบั ผู้บริ หารสาคัญและบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน มีดงั นี ้
ชื่อกิจการ/บุคคล
ผู้บริ หารสาคัญ

ประเทศที่จัดตัง้ /สัญชาติ
ลักษณะความสัมพันธ์
ไทยและสัญชาติอื่น
บุ ค คลที่ มี อ านาจและความรั บ ผิ ด ชอบในการวางแผน
สั่ง การและควบคุม กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของธนาคารไม่ ว่ า
ทางตรงและทางอ้ อม ทัง้ นี ร้ วมถึงกรรมการของธนาคาร
และบริ ษัทย่อย (ไม่วา่ จะทาหน้ าที่ในระดับบริ หารหรื อไม่)
กระทรวงการคลัง
ไทย
ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ ซึ่งถื อ หุ้น ธนาคารเกิ น ร้ อยละ 10 ของทุน
ชาระแล้ วของธนาคารขึ ้นไป
ING Bank N.V.
เนเธอร์ แลนด์
ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ ซึ่งถื อ หุ้น ธนาคารเกิ น ร้ อยละ 10 ของทุน
ชาระแล้ วของธนาคารขึ ้นไป
กิ จ การที่ ก ระทรวงการคลั ง ถื อ หุ้ น
ไทย
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของธนาคารซึง่ ถือหุ้น
หรื อมีอานาจควบคุม
ธนาคารเกินร้ อยละ 10 ของทุนชาระแล้ วของธนาคารขึ ้นไป
บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์ พญาไท
ไทย
บริ ษัทย่อย ธนาคารถือหุ้นร้ อยละ 100 กรรมการเกินกึ่งหนึ่ง
จากัด
เป็ นผู้แทนของธนาคาร
บริ ษัท บริ หารสินทรั พย์ พหลโยธิ น
ไทย
บริ ษัทย่อย ธนาคารถือหุ้นร้ อยละ 100 กรรมการเกินกึ่งหนี่ง
จากัด
เป็ นผู้แทนของธนาคาร
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
ไทย
บริ ษัทย่อย ธนาคารถือหุ้นร้ อยละ 100 กรรมการเกินกึ่งหนึ่ง
ทหารไทย จากัด
เป็ นผู้แทนของธนาคารและตังแต่
้ วนั ที่ 27 กันยายน 2561
เป็ นบริ ษั ท ร่ ว ม ธนาคารถื อ หุ้ นร้ อยละ 35 กรรมการ
น้ อยกว่ากึง่ หนึง่ เป็ นผู้แทนของธนาคาร
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ ดงั ต่อไปนี ้
รายการ
อัตราดอกเบี ้ยด้ านสินเชื่อ

รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การ

อัตราดอกเบี ้ยด้ านเงินฝากและเงินกู้ยืม
รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การประเภทอื่น ๆ
ด้ านการเช่าสานักงานสาขาและบริ การที่เกี่ยวข้ อง
ด้ านการโอนขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของธนาคาร
ให้ แก่บริ ษัทย่อย
ด้ านการจาหน่ายตราสารหนี ้ที่เป็ นหลักทรัพย์รัฐบาล
และรัฐวิสาหกิจให้ แก่บริ ษัทย่อย

274

นโยบายการกาหนดราคา
อิ ง กับ อัต ราตลาดและการพิ จ ารณาหลัก ประกัน ของเงิน ให้ สิ น เชื่ อ
เป็ นไปตามปกติ ธุ ร กิ จ ยกเว้ น เงิน ให้ สิ น เชื่ อ สวัส ดิ ก ารพนัก งาน
ใช้ อตั ราตามระเบียบของธนาคาร
การเป็ นนายทะเบียนและบริ การอื่นที่เกี่ยวข้ อ ง การให้ บริ การโอนเงิน
และรั บ โอนเงิ น ให้ แก่ ผ้ ู ซื อ้ /ขายหน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นธนาคาร การ
ให้ บริ การและเป็ นตัวแทนสนับ สนุนการขายกองทุนรวมที่บริ หาร
จัดการโดยบริ ษัทย่อ ย/บริ ษัทร่ วมแห่งหนึ่งซึ่งธนาคารคิดในอัตรา
ตามสัญ ญา โดยมี การต่อรองตามปกติข องธุร กิจที่พิ จารณาจาก
ขนาดของกองทุนและปริ มาณการซื ้อขายหน่วยลงทุน
อิงกับอัตราตลาด
อิงกับราคาตลาด
อิงกับอัตราตลาด
อิงกับราคาตลาด
อิงกับราคาตลาด
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
34.1 รายการทางธุรกิจที่สาคัญกับผู้บริหารสาคัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
รายการทางธุรกิจที่สาคัญกับผู้บริ หารสาคัญและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
มีดงั นี ้
งบการเงินรวม
2561
หนี ้สูญ
หนี ้สงสัย
ค่าใช้ จ่าย จะสูญและ
รายได้
ค่าใช้ จ่าย รายได้ จาก จากการ ขาดทุนจาก
รายได้ ค่าใช้ จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม การดาเนิน ดาเนินงาน การด้ อยค่า
ดอกเบี ้ย ดอกเบี ้ย และบริ การ และบริ การ งานอื่น ๆ
อื่น ๆ (กลับรายการ)
(ล้านบาท)
1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
4
28
2. กิจการอื่นที่มีการควบคุมร่ วม
หรื อมีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญ
ในกิจการ
344
277
4
11
191
(38)
3. บริ ษัทย่อย
4. บริ ษัทร่ วม
374
5. ผู้บริ หารสาคัญของธนาคาร
1
3
6. บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
อื่น ๆ
1
18
งบการเงินรวม
2560

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2. กิจการอื่นที่มีการควบคุมร่ วม
หรื อมีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญ
ในกิจการ
3. บริ ษัทย่อย
4. บริ ษัทร่ วม
5. ผู้บริ หารสาคัญของธนาคาร
6. บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
อื่น ๆ
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

หนี ้สูญ
หนี ้สงสัย
ค่าใช้ จ่าย จะสูญและ
รายได้
ค่าใช้ จ่าย รายได้ จาก จากการ ขาดทุนจาก
รายได้ ค่าใช้ จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม การดาเนิน ดาเนินงาน การด้ อยค่า
ดอกเบี ้ย ดอกเบี ้ย และบริ การ และบริ การ งานอื่น ๆ
อื่น ๆ (กลับรายการ)
(ล้านบาท)
22
9
11
341
1

222
2

24
-

-

15
-

199
-

58
-

2

2

-

-

-

43

(1)
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561

รายได้ ค่าใช้ จ่าย
ดอกเบี ้ย ดอกเบี ้ย
1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2. กิจการอื่นที่มีการควบคุมร่ วม
หรื อมีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญ
ในกิจการ
3. บริ ษัทย่อย
4. บริ ษัทร่ วม
5. ผู้บริ หารสาคัญของธนาคาร
6. บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
อื่น ๆ

หนี ้สูญ
หนี ้สงสัย
ค่าใช้ จ่าย จะสูญและ
รายได้
ค่าใช้ จ่าย รายได้ จาก จากการ ขาดทุนจาก
ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม การดาเนิน ดาเนินงาน การด้ อยค่า
และบริ การ
และบริ การ งานอื่น ๆ
อื่น ๆ (กลับรายการ)
(ล้านบาท)
28
-

-

4

338
1

277
3

4
2,021
374
-

-

11
800
-

191
28
-

(38)
-

-

1

-

-

-

18

-

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2. กิจการอื่นที่มีการควบคุมร่ วม
หรื อมีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญ
ในกิจการ
3. บริ ษัทย่อย
4. บริ ษัทร่ วม
5. ผู้บริ หารสาคัญของธนาคาร
6. บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ อง
กันอื่น ๆ

276

หนี ้สูญ
หนี ้สงสัย
ค่าใช้ จ่าย จะสูญและ
รายได้
ค่าใช้ จ่าย รายได้ จาก จากการ ขาดทุนจาก
ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม การดาเนิน ดาเนินงาน การด้ อยค่า
และบริ การ และบริ การ งานอื่น ๆ
อื่น ๆ (กลับรายการ)
(ล้านบาท)
11
-

รายได้
ดอกเบี ้ย

ค่าใช้ จ่าย
ดอกเบี ้ย

22

9

334
1

222
2

24
2,798
-

-

15
126
-

199
-

58
-

2

2

-

-

-

43

(1)
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
34.2 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ยอดคงเหลือที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันมีดงั ต่อไปนี ้
34.2.1 ยอดคงเหลือที่สาคัญระหว่างธนาคารและบริ ษัทย่อยกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ ดงั นี ้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
(ล้านบาท)
เงินให้ สินเชื่อแก่ ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้ างรับสุทธิ
กระทรวงการคลัง

-

687

เงินรับฝาก (รวมรายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิน - ด้ านหนีส้ ิน)
ING Bank N.V.

12

4

ตราสารหนีท้ ่ อี อกและเงินกู้ยืม (รวมรายการระหว่ างธนาคารและ
ตลาดเงิน - ด้ านหนีส้ ิน)
ING Bank N.V.

-

1,634

หนีส้ ินอื่น
ING Bank N.V.

-

4

4,867

5,422

16

16

ภาระผูกพัน - ตราสารอนุพันธ์
ING Bank N.V.
(1)

(1)

แสดงด้ วยยอดตามสัญญา (Notional amount)

ภาระผูกพันอื่น
ING Bank N.V.

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

132

277

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
34.2.2 ยอดคงเหลือที่สาคัญระหว่างธนาคารและบริ ษัทย่อยกับกิจการอื่นที่มีการควบคุมร่ วมหรื อมีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญในกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ ดงั นี ้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
2561
2560
(ล้านบาท)
รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิน – ด้ านสินทรั พย์ และ
เงินให้ สินเชื่อแก่ ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้ างรับ
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรื อมีอานาจควบคุม

14,351

16,219

14,351

15,694

87

125

87

125

บริ ษัท พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ทีเอ็มบี จากัด

11,789
4

7,877
4

11,789
4

7,877
4

รวม

11,793

7,881

11,793

7,881

ตราสารหนีท้ ่ อี อกและเงินกู้ยืม (รวมรายการระหว่ าง
ธนาคารและตลาดเงิน - ด้ านหนีส้ ิน)
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรื อมีอานาจควบคุม

22,881

9,907

22,881

9,907

หนีส้ ินอื่น
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรื อมีอานาจควบคุม

12

9

12

9

ภาระผูกพัน - ตราสารอนุพันธ์ (1)
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรื อมีอานาจควบคุม

105,161

120,930

105,161

120,930

854

1,107

854

1,107

ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรื อมีอานาจควบคุม
เงินรั บฝาก (รวมรายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิน
- ด้ านหนีส้ ิน)
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรื อมีอานาจควบคุม

(1)

แสดงด้ วยยอดตามสัญญา (Notional amount)

ภาระผูกพันอื่น
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรื อมีอานาจควบคุม

278

133

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
34.2.3 ยอดคงเหลือที่สาคัญระหว่างธนาคารกับบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ ดงั นี ้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
2561
2560
(ล้านบาท)
สินทรัพย์ อ่ ืน
บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์ พหลโยธิน จากัด
บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์ พญาไท จากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
รวม

124
124

-

1
124
125

1
252
253

เงินรับฝาก
บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์ พหลโยธิน จากัด
บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์ พญาไท จากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
รวม

50
50

-

6
50
56

16
62
78

34.2.4 ยอดคงเหลือที่สาคัญระหว่างธนาคารและบริ ษัทย่อยกับผู้บริ หารสาคัญของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้
ดังนี ้
งบการเงินรวม
2561
2560
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ
เงินให้ สินเชื่อสวัสดิการ
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
เงินรับฝาก

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

10
28
223

134

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560

(ล้านบาท)
15
45
1
289

10
28
223

15
45
1
280

279

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
34.2.5 ยอดคงเหลื อที่สาคัญ ระหว่างธนาคารและบริ ษัทย่อยกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ อ งกันอื่ น ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
2560 สรุ ปได้ ดงั นี ้
งบการเงินรวม
2561
2560
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ
เงินรับฝาก
ภาระผูกพันอื่น

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560

(ล้านบาท)
31
163
45

1
126
1

1
126
1

31
160
45

34.3 ผลตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
ค่าใช้ จ่ายผลตอบแทนของผู้บริ หารระดับสูงที่รวมอยู่ในกาไรหรื อขาดทุน สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้
ดังต่อไปนี ้
งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
(ล้านบาท)

ผลประโยชน์ระยะสัน้ - กรรมการ
ผลประโยชน์ระยะสัน้ - ผู้บริ หาร
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดย
ใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
รวม

44
812
43

45
846
38

44
781
38

45
812
33

2
901

13
942

2
865

13
903

ทังนี
้ ้ผู้บริ หารระดับสูงของธนาคารหมายถึงกรรมการธนาคาร ผู้บริ หารในระดับหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หารและผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ใหญ่ขึน้ ไป และผู้บริ หารในงานบัญชีหรื อการเงินที่เกี่ยวข้ อง ผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทย่อย หมายถึงกรรมการและผู้บริ หารฝ่ าย
ขึ ้นไป
34.4 ผลประโยชน์ อ่ ืนที่จ่ายแก่ ผ้ ูบริหารระดับสูง
ผู้บริ หารระดับสูงของธนาคารมิได้ รับผลประโยชน์อื่นใดจากธนาคารทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงินนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่
พึงได้ รับตามปกติ ตามที่กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 34.3 ซึง่ ได้ แก่ ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน เบี ้ยประชุม
เงินเดือน และโบนัส ทังนี
้ ้ กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารของธนาคารและกรรมการผู้แทนที่เป็ นผู้บริ หารของ ING Bank N.V. ไม่ได้ รับ
ค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์ของธนาคารและ ING Bank N.V. อย่างไรก็ตาม กรรมการที่พานักอยู่ต่างประเทศสามารถ
เบิกค่าเดินทางและค่าที่พกั ในการเดินทางมาปฏิบตั หิ น้ าที่ในธุรกิจของธนาคารได้ ตามที่จ่ายจริ ง สาหรับผู้บริ หารที่เป็ นชาวต่างชาติ
ได้ รั บผลประโยชน์ เพิ่ม เติมได้ แ ก่ ค่าเช่าบ้ านรวมค่านา้ ค่าไฟ ค่าโทรศัพ ท์ และค่าเดินทางกลับไปเยี่ ยมบ้ านตามหลักเกณฑ์ ที่
กาหนด
280

135

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
35

ส่ วนงานดาเนินงาน
เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้ านการบริ หารจัดการ ธุรกิจของธนาคารได้ แบ่งออกเป็ นกลุ่มหลัก ๆ ตามประเภทของกลุ่มลูกค้ า ดังต่อไปนี ้
1. กลุ่มลูกค้ าธุรกิจ (Commercial Banking)
1.1

กลุ่มลูกค้ าบรรษั ทธุรกิจ (Wholesale Banking)ได้ แก่ ลูกค้ าองค์กรและลูกค้ าบุคคลที่ประกอบธุรกิจที่มี รายได้ ต่อ ปี
ตังแต่
้ 100 ล้ านบาทขึ ้นไป ซึง่ มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2560 จากเดิม 1,000 ล้ านบาทขึ ้นไปโดยประเภทของผลิตภัณฑ์
และบริ การหลักได้ แก่ บริ การสินเชื่อธุรกิจ การออกหนังสือค ้าประกัน บริ การเงินฝาก บริ การธุรกรรมระหว่างประเทศ
บริ การ Supply Chain Solution บริ หารการเงิน และการให้ บริ การทางการเงินอื่น ๆ

1.2

กลุ่มลูกค้ าผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม (Small Enterprise) ได้ แก่ ลูกค้ าองค์กรและลูกค้ าบุคคลที่ประกอบธุรกิจที่ มี
รายได้ ต่อปี น้ อยกว่า 100 ล้ านบาท ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในปี 2560 จากเดิม น้ อยกว่า 1,000 ล้ านบาท โดยประเภท
ของผลิตภัณ ฑ์และบริ การหลักได้ แก่ บริ การสินเชื่อธุรกิจ บริ การเงินฝาก และบริ การจาหน่ายผลิตภัณ ฑ์ประกันและ
คุ้มครองธุรกิจ

2. กลุ่มลูก ค้ าบุคคล (Retail Banking) ได้ แ ก่ ลูกค้ าบุคคลธรรมดา โดยประเภทของผลิต ภัณ ฑ์ แ ละบริ การหลัก ได้ แก่ บริ การ
เงินฝาก บริ การสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อบุคคล บริ การบัตรต่าง ๆ บริ การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ และกองทุนรวม
และบริ การเงินตราต่างประเทศ
ธนาคารวัดผลการดาเนินงานของแต่ล ะส่วนงานจากกาไรจากการดาเนินงาน โดยธนาคารใช้ นโยบายการบัญ ชี สาหรั บส่วนงาน
ดาเนินงานเช่นเดียวกับนโยบายการบัญชีที่ใช้ ในงบการเงิน
นโยบายการกาหนดราคาโอนของธุรกรรมระหว่างส่วนงานใช้ อัต ราอ้ างอิงกับ ราคาตลาด ค่าใช้ จ่ายในการด าเนิ นงานทางตรง
ได้ บนั ทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายของแต่ละส่วนงานและบางส่วนได้ ถกู จัดสรรไปยังแต่ละส่วนงานตามตัวแปรที่เกี่ยวข้ อง เช่น ปริ มาณธุรกรรม
ฐานสินทรัพย์และฐานหนี ้สิน เป็ นต้ น
ข้ อมูลส่วนงานดาเนินงานที่นาเสนอต่อไปนี ้สอดคล้ องกับรายงานภายในของธนาคารที่ผ้ มู ีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดาเนินงาน
ได้ รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ ในการตัดสินใจ การจัดสรรทรั พยากรให้ กับส่วนงานและประเมินผลการดาเนินงานของ
ส่ วนงาน ทัง้ นี ผ้ ้ ูมี อ านาจตัด สิ น ใจสูงสุด ด้ านการด าเนิ น งานของธนาคารคื อ คณะประธานเจ้ าหน้ า ที่ บ ริ ห าร (Chief Executive
Committee)

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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ธนาคารทหารไทย
ธนาคารทหารไทยจากั
จากัดด(มหาชน)
(มหาชน)และบริ
และบริษษัทัทย่ อย่ยอย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
าหรับบปี ปีสิ้สิน้นสุ สุดวัดนวันทีที่ 31่ 31ธันธันวาคม
วาคม2561
2561
สสาหรั
่ยวกั
่ยวกั
ข้ อข้มูอลมูเกี
ลเกี
บส่บวส่นงานด
วนงานด
าเนิ
าเนิ
นงาน
นงาน
สาหรั
สาหรับปีบสิปี ้นสิสุ้นดสุวัดนวัทีน่ ที่
3131ธันธัวาคม
นวาคม2561
2561

งบการเงิ
งบการเงิ
นรวม
นรวม
กลุกลุ
่มลู่มกลูค้กาค้ า
ธุรธุกิรจกิจ

รายได้
รายได้ดอกเบี
ดอกเบี้ยสุ้ยสุ
ทธิทธิ
รายได้
รายได้จากการด
จากการด
าเนิาเนิ
นงานอื
นงานอื
่น ่น
รวมรายได้
รวมรายได้จากการด
จากการด
าเนิาเนิ
นงาน
นงาน
ค่าค่ใช้าใช้จ่าจยในการด
่ายในการด
าเนิาเนิ
นงาน
นงาน
กาไรจากการด
กาไรจากการด
าเนิาเนิ
นงาน
นงาน
รายได้
รายได้(ค่(ค่
าใช้าใช้จ่าจย)่าย)อื่นอืสุ่นทสุธิทธิ
สารองสิ
สารองสิ
นเชืนเชื
่อและรายการที
่อและรายการที
่เกี่เยกีวข้
่ยวข้องกั
องกั
บบ
สินสิเชืนเชื
่อ ่อ
กาไรก่
กาไรก่อนภาษี
อนภาษี
เงิเนงิได้
นได้
ภาษี
ภาษีเงิเนงิได้
นได้
กาไรส
กาไรส
าหรั
าหรับปีบปี
ค่ าค่เสื
าเสื
่ อมราคาและค่
่ อมราคาและค่าตัาดตัจดาหน่
จาหน่ายาย

รายได้
รายได้จากการด
จากการด
าเนิ
าเนิ
นการจ
นการจ
าแนกตาม
าแนกตาม
ส่ วส่นงาน
วนงาน
รายได้
รายได้จากลู
จากลู
กค้กาค้ภายนอก
าภายนอก
รายได้
รายได้ระหว่
ระหว่
างส่
างส่
วนงาน
วนงาน
รวมรายได้
รวมรายได้จากการด
จากการด
าเนิ
าเนิ
นงาน
นงาน
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กลุกลุ
่มลู่มกลูค้กาค้ า
บุคบุคล
คคล

13,395
13,395
3,619
3,619
17,014
17,014
(7,867)
(7,867)
9,147
9,147

ส่วส่นงานอื
วนงานอื
่นๆ่นๆ
(ล้(ล้
านบาท)
านบาท)
8,948
8,948
2,154
2,154
6,515
6,515
13,397
13,397
15,463
15,463
15,551
15,551
(9,086)
(9,086)
(565)
(565)
6,377
6,377
14,986
14,986

ตัดตัรายการ
ดรายการ
ระหว่
ระหว่
างกั
างกั
นน
-(48)
(48)
(48)
(48)
4848
--

รวม
รวม
24,497
24,497
23,483
23,483
47,980
47,980
(17,470)
(17,470)
30,510
30,510
-(16,043)
(16,043)
14,467
14,467
(2,866)
(2,866)
11,601
11,601

192
192

725
725

508
508

--

1,425
1,425

23,721
23,721
(6,707)
(6,707)
17,014
17,014

9,280
9,280
6,183
6,183
15,463
15,463

14,979
14,979
572
572
15,551
15,551

-(48)
(48)
(48)
(48)

47,980
47,980
-47,980
47,980

137
137

ธนาคารทหารไทย
ธนาคารทหารไทยจากั
จากัด ด(มหาชน)
(มหาชน)และบริ
และบริษัทษย่ัทอย่ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
สาหรับปีบสิปี ้นสิสุ้นดสุวัดนวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม2561
2561
สาหรั

สาหรั
สาหรั
บปีบสิปี้นสิสุ้นดสุวัดนวัทีน่ ที่
3131ธันธัวาคม
นวาคม2560
2560

งบการเงิ
งบการเงิ
นรวม
นรวม
กลุกลุ
่มลู่มกลูค้กาค้ า
ธุรธุกิรจกิจ

รายได้
รายได้
ดอกเบี
ดอกเบี้ยสุ้ยสุ
ทธิทธิ
รายได้
รายได้
จากการด
จากการด
าเนิาเนิ
นงานอื
นงานอื
่น ่น
รวมรายได้
รวมรายได้
จากการด
จากการด
าเนิาเนิ
นงาน
นงาน
ค่าค่ใช้าใช้
จา่ จยในการด
า่ ยในการด
าเนิาเนิ
นงาน
นงาน
กาไรจากการด
กาไรจากการด
าเนิาเนิ
นงาน
นงาน

กลุกลุ
่มลู่มกลูค้กาค้ า
บุคบุคล
คคล

13,830
13,830
3,255
3,255
17,085
17,085
(7,699)
(7,699)
9,386
9,386

ส่วส่นงานอื
วนงานอื
่นๆ่นๆ
(ล้(ล้
านบาท)
านบาท)
8,808
8,808
2,131
2,131
7,681
7,681
1,744
1,744
16,489
16,489
3,875
3,875
(9,312)
(9,312)
(769)
(769)
7,177
7,177
3,106
3,106

ตัดตัรายการ
ดรายการ
ระหว่
ระหว่
างกัางกั
นน
-(56)
(56)
(56)
(56)
5656
--

รายได้
รายได้(ค่(ค่
าใช้าใช้
จ่าจย)่าย)อื่นอืสุ่นทสุธิทธิ
สารองสิ
สารองสิ
นเชืน่อเชืและรายการที
่อและรายการที
่เกี่ยเกีวข้่ยวข้
องกั
องกั
บบ
สินสิเชืน่อเชื่อ
กาไรก่
กาไรก่
อนภาษี
อนภาษี
เงินเงิได้
นได้
ภาษี
ภาษี
เงินเงิได้นได้
กาไรส
กาไรส
าหรั
าหรั
บปีบปี
ค่ าค่เสืาเสื
่ อมราคาและค่
่ อมราคาและค่
าตัาดตัจดาหน่
จาหน่
ายาย

รายได้
รายได้
จากการด
จากการด
าเนิาเนิ
นการจ
นการจ
าแนกตาม
าแนกตาม
ส่ วส่นงาน
วนงาน
รายได้
รายได้
จากลู
จากลู
กค้กาค้ภายนอก
าภายนอก
รายได้
รายได้
ระหว่
ระหว่
างส่างส่
วนงาน
วนงาน
รวมรายได้
รวมรายได้
จากการด
จากการด
าเนิาเนิ
นงาน
นงาน

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

รวมรวม
24,769
24,769
12,624
12,624
37,393
37,393
(17,724)
(17,724)
19,669
19,669
-(8,937)
(8,937)
10,732
10,732
(2,004)
(2,004)
8,728
8,728

136136

725725

479479

--

1,340
1,340

24,081
24,081
(6,996)
(6,996)
17,085
17,085

9,285
9,285
7,204
7,204
16,489
16,489

4,027
4,027
(152)
(152)
3,875
3,875

-(56)
(56)
(56)
(56)

37,393
37,393
-37,393
37,393

138138
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
การกระทบยอดข้ อมูลกาไรหรือขาดทุนตามส่ วนงาน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม

รายได้ ดอกเบี ้ย
สุทธิ

รายได้ ที่มิใช่
ดอกเบี ้ย

ข้ อมูลตามส่วนงาน
หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และ
ขาดทุนจากการด้ อยค่า
อื่น ๆ

24,497

23,483

-

53
9

งบการเงินรวม

24,497

23,545

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560

-

(16,043)

4
(9)

-

(57)
-

(17,475)

-

(16,100)

งบการเงินรวม

รายได้ ดอกเบี ้ย
สุทธิ

284

ค่าใช้ จ่ายในการ
ดาเนินงาน
(ล้านบาท)
(17,470)

รายได้
(ค่าใช้ จ่าย)
อื่น

หนี ้สูญ
หนี ้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจาก
การด้ อยค่า

รายได้ ที่มิใช่
ดอกเบี ้ย

ข้ อมูลตามส่วนงาน
หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และ
ขาดทุนจากการด้ อยค่า
อื่น ๆ

24,769

12,624

(36)

116
(34)

งบการเงินรวม

24,733

12,706

139

ค่าใช้ จ่ายในการ
ดาเนินงาน
(ล้านบาท)
(17,724)

รายได้
(ค่าใช้ จ่าย)
อื่น

หนี ้สูญ
หนี ้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจาก
การด้ อยค่า

-

(8,937)

(160)
92

-

22
-

(17,792)

-

(8,915)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
2561

สินทรัพย์
หนี ้สินและส่วนของเจ้ าของ

สินทรัพย์
หนี ้สินและส่วนของเจ้ าของ
36

กลุ่มลูกค้ า
ธุรกิจ

กลุ่มลูกค้ า
บุคคล

592,967
260,939

211,987
450,747

กลุ่มลูกค้ า
ธุรกิจ

กลุ่มลูกค้ า
บุคคล

579,813
236,303

179,939
425,314

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

ส่วนงานอื่น ๆ
(ล้านบาท)
83,256
176,524

รวม

3,503
3,503

งบการเงินรวม
2560

891,713
891,713

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

ส่วนงานอื่น ๆ
(ล้านบาท)
88,149
186,284

รวม

(4,029)
(4,029)

843,872
843,872

ฐานะและผลการดาเนินงานที่สาคัญจาแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่ างประเทศ

36.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ฐานะการเงินจาแนกตามประเภทธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ มีดงั นี ้
งบการเงินรวม

ธุรกรรม
ในประเทศ

2561
ธุรกรรม
ต่างประเทศ

สินทรัพย์รวม
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและ
บริ ษทั ร่ วมสุทธิ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และ
ดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ

891,039

674

ธุรกรรม
รวม
ในประเทศ
(ล้านบาท)
891,713
843,202

112,925
73,477

597
-

113,522
73,477

4,577

-

653,998

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน (หนี ้สิน)
ตราสารหนี ้ที่ออกและ
เงินกู้ยืมสุทธิ
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

2560
ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รวม

670

843,872

111,977
61,305

557
-

112,534
61,305

4,577

-

-

-

42

654,040

619,323

50

619,373

649,466

102

649,568

611,310

120

611,430

64,102

165

64,267

53,005

7,344

60,349

25,389

9,735

35,124

20,539

12,813

33,352

140
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
36.2 ผลการดาเนินงานจาแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี ้
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
ธุรกรรม
ในประเทศ

รายได้ ดอกเบี ้ย
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย
รายได้ (ค่าใช้ จ่าย) ดอกเบี ้ยสุทธิ
รายได้ ค่าธรรมเนียม
และบริ การสุทธิ
รายได้ จากการดาเนินงานอื่น
ค่าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ
หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการด้ อยค่า
กาไรจากการดาเนินงาน
ก่ อนภาษีเงินได้
37

2561
ธุรกรรม
ต่างประเทศ

ธุรกรรม
รวม
ในประเทศ
(ล้านบาท)
35,128
34,705
10,631
9,448
24,497
25,257

35,111
10,256
24,855

17
375
(358)

9,337
14,208
17,462

13

9,337
14,208
17,475

16,100

-

14,838

(371)

2560
ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รวม

8
532
(524)

34,713
9,980
24,733

10,585
2,121
17,781

1
(1)
11

10,586
2,120
17,792

16,100

8,914

1

8,915

14,467

11,268

(536)

10,732

รายได้ ดอกเบีย้
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560

2560
(ล้านบาท)

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้ า
เงินลงทุนในตราสารหนี ้
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
อื่น ๆ
รวม

286

1,761
56
1,219
32,082
10
35,128

141

1,824
61
1,213
31,580
35
34,713

1,752
56
1,215
32,064
10
35,097

1,808
61
1,169
31,564
35
34,637

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
38

ค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย้
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560

2560
(ล้านบาท)

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินนาส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากและ ธปท.
ตราสารหนี ้ที่ออก
- หุ้นกู้และตราสารหนี ้ด้ อยสิทธิ
- อื่น ๆ
เงินกู้ยืม

39

5,626
686
2,965

4,990
744
2,842

5,654
686
2,965

4,990
744
2,842

914

914

อื่น ๆ

363
16
61

970
399
29
6

363
16
61

970
399
29
6

รวม

10,631

9,980

10,659

9,980

รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ
- การรับรอง รับอาวัล และการค ้าประกัน
- บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต บัตรเครดิต และ
บริ การธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
- กองทุนและผลิตภัณฑ์ประกัน
- อื่น ๆ
รวม

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560

(ล้านบาท)

2561

2560

484

568

484

568

3,267
7,604
1,409
12,764

3,154
8,562
1,249
13,533

3,267
6,411
1,515
11,677

3,154
7,208
1,365
12,295

142

287

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ค่ าใช้ จ่ายค่ าธรรมเนียมและบริการ
- บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต บัตรเครดิต และ
บริ การธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
- อื่น ๆ
รวม
สุทธิ
40

2561

(2,323)
(1,104)
(3,427)
9,337

2560

(ล้านบาท)

(1,902)
(1,045)
(2,947)
10,586

2561

(2,323)
(843)
(3,166)
8,511

2560

(1,902)
(768)
(2,670)
9,625

กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้ าและปริวรรตเงินตราต่ างประเทศ
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
(ล้านบาท)

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้ าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนั ธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
- ตราสารอนุพนั ธ์ด้านอัตราดอกเบี ้ย
- ตราสารหนี ้
รวม
41

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

1,174
367
(12)
1,529

1,078
30
39
1,147

ขาดทุนสุทธิจากหนีส้ ินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
ขาดทุนสุทธิจากหนี ้สินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561และ 2560 มีดงั นี ้

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมสุทธิ
ขาดทุนสุทธิจากหนีส้ ินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม

143
288

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
(ล้านบาท)
(11)
(24)
(11)
(24)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
42

กาไรสุทธิจากเงินลงทุน
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
กาไรจากการขาย
- เงินลงทุนเผื่อขาย
- ตราสารหนี ้ที่จะถือจนครบกาหนด
- เงินลงทุนทัว่ ไป
- กาไรที่เกิดจากการสูญเสียการควบคุมใน
บริ ษัทย่อย
รวม

2561

43

(ล้านบาท)

2561

2560

16
96
-

41
1

16
96
-

41
1

11,852
11,964

42

7,851
7,963

42

(1)
(1)

22
22

(1)
30
29

22
66
88

11,963

64

7,992

130

กลับรายการ (ขาดทุน) จากการด้ อยค่ า
- เงินลงทุนเผื่อขาย
- เงินลงทุนทัว่ ไป
- เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
รวม
สุทธิ

2560

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ค่าใช้ จ่ายในการตลาดและส่งเสริ มธุรกิจ
ค่าใช้ จ่ายในการสื่อสาร
ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากด้ อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
และสินทรัพย์อื่น
ค่าว่าจ้ างพนักงานบริ ษัทภายนอก
ค่าใช้ จ่ายจัดเก็บสินเชื่อ
ค่าเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
อื่น ๆ
รวม

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

2561

2560

1,500
341
502

(ล้านบาท)
1,632
346
381

125
603
447
291
729
4,538

286
542
397
324
694
4,602

144

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561

2560

1,374
340
502

1,461
345
379

124
603
440
291
714
4,388

284
542
391
324
674
4,400
289

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
44

หนีส้ ูญ หนีส้ งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
- เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี ้
ของเงินให้ สินเชื่อแก่ลูกหนี ้
รวม

45

2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560

(ล้านบาท)

2561

2560

62
15,369

(17)
8,779

62
15,383

(17)
8,789

669
16,100

153
8,915

669
16,114

153
8,925

กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก าไรต่ อ หุ้น ขัน้ พื น้ ฐานส าหรั บ ปี สิ น้ สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2561 และ 2560 ค านวณจากก าไรส าหรั บ ปี ที่ เป็ นส่ ว นของเจ้ า ของ
ของธนาคารและจานวนหุ้นสามัญที่ออกจาหน่ายแล้ วระหว่างปี โดยแสดงการคานวณดังนี ้
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

290

2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560

2561

2560

กาไรสาหรับปี ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของของธนาคาร
(ล้านบาท)
จานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (ล้านหุ้น)

11,601

8,687

8,817

8,472

43,849

43,831

43,849

43,831

กาไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)

0.2646

0.1982

0.2011

0.1933
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
กาไรต่ อหุ้นปรับลด
กาไรต่อหุ้นปรับลดสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คานวณจากกาไรสาหรับปี ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของของธนาคาร
และจานวนหุ้นสามัญที่ออกจาหน่ายแล้ วระหว่างปี หลังจากที่ได้ ปรับปรุ งผลกระทบของหุ้นปรับลดดังนี ้
งบการเงินรวม
2561
2560

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
กาไรสาหรับปี ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของของธนาคาร
(ล้านบาท)

46

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560

11,601

8,687

8,817

8,472

จานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (ล้านหุ้น)
ผลกระทบของหุ้นสามัญที่อาจต้ องออกตามโครงการ
TMB PSBP 2010 (ล้านหุน้ )
จานวนหุ้นสามัญปรับลดโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก
(ล้านหุน้ )

43,849

43,831

43,849

43,831

3

22

3

22

43,852

43,853

43,852

43,853

กาไรต่ อหุ้นปรับลด (บาท)

0.2646

0.1981

0.2011

0.1932

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่ อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้ มีมติให้ เสนอต่อที่ป ระชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี ของธนาคาร
เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญของธนาคารจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท
รวมเป็ นเงินปั นผลจ านวน 3,070 ล้ านบาท (โดยจ านวนเงิ นปั นผลดังกล่ า วค านวณจากจ านวนหุ้น ที่ อ อกและช าระแล้ ว ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2561) เงินปั นผลนี ้จะจ่ายและบันทึกบัญชีภายหลังจากได้ รับการอนุมตั ิโดยมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แล้ ว

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

146
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> ข้ อมูลบริษัท
ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อบริ ษัท

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ทกุ ประเภท ตามที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติธรุ กิจสถาบันการเงิน และ
ประกอบกิจการประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริ การทางการเงิน ตามที่ได้ รับอนุญาตจากกระทรวง
การคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง

เลขทะเบียนบริ ษัท

0107537000017

ส�ำนักงานใหญ่ที่ตงั ้

เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์

02-299-1111

โทรสาร

02-299-1211

บริ การลูกค้ าสัมพันธ์

1558

เว็บไซต์

www.tmbbank.com

บุคคลอ้ างอิงอื่น
นายทะเบียนหุ้น

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-009-9999

ผู้สอบบัญชี

นายชาญชัย สกุลเกิดสิน		
หรื อ นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธ�ำรงค์
หรื อ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ		

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 6827
เลขที่ 4208
เลขที่ 3920

บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
ชัน้ 50-51 เอ็มไพร์ ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-677-2000

สําหรั บข้ อมูลอื่นๆ ของธนาคาร สามารถดูเพิ่มเติมได้ ท่ ี www.tmbbank.com
หรื อสแกน QR Code.

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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> การลงทุนของธนาคารทหารไทยในบริษัทอื่น
การลงทุนของธนาคารทหารไทยในบริ ษัทอื่น ณ 31 ธันวาคม 2561 โดยถือหุ้นไว้ ตงแต่
ั ้ ร้อยละ 10 ขึ ้นไปของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายแล้ วของบริ ษัท
มีรายละเอียดดังนี ้
ชื่อบริษัท

ที่ตงั ้ ส�ำนักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ

ชนิดของหุ้น

บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์พญาไท จ�ำกัด
โทร. 0-2354-5001 โทรสาร 0-2354-5014

กรุงเทพฯ

ธุรกิจการเงิน

หุ้นสามัญ

บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์พหลโยธิน จ�ำกัด
โทร. 0-2617-4068-70

กรุงเทพฯ

ธุรกิจการเงิน

หุ้นสามัญ

บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จ�ำกัด
โทร. 0-2636-1800 ต่อ 1725 (ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์)

กรุงเทพฯ

ธุรกิจการเงิน

หุ้นสามัญ

กรุงเทพฯ

อสังหาริ มทรัพย์

หุ้นสามัญ

ล�ำพูน

ค้ าปลีก/ส่ง

หุ้นสามัญ

บริ ษัท เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ๊ กซ์ จ�ำกัด
โทร. 0-2558-7555 โทรสาร 0-2558-7566

นนทบุรี

การบริ การ

หุ้นสามัญ

บริ ษัท เอ็มไทยเอสเตท จ�ำกัด
โทร. 0-2261-1144 โทรสาร 0-2261-1143

กรุงเทพฯ

อสังหาริ มทรัพย์

หุ้นสามัญ

บริ ษัท ไทยเจริ ญผลอุตสาหกรรม จ�ำกัด
โทร. 054-581-202 โทรสาร 054-581-876

แพร่

การผลิต

หุ้นสามัญ

บริ ษัท ทริ ส คอร์ ปอเรชัน่ จ�ำกัด
โทร. 0-2231-3011 โทรสาร 0-2231-3681

กรุงเทพฯ

การบริ การ

หุ้นสามัญ

บริ ษัท เมืองค้ าส่ง จ�ำกัด
โทร. 0-2531-6860 โทรสาร 0-2532-3009

กรุงเทพฯ

การขนส่ง

หุ้นสามัญ

บริ ษัท วิงกรุ๊ป จ�ำกัด
โทร. 053-331-315-6 โทรสาร 053-331-314, 053-331-336

เชียงใหม่

ผลิตเสื ้อผ้ าส�ำเร็ จรูป

หุ้นสามัญ

บริษัทที่เป็ นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ และประกอบธุรกิจด้ านการเงิน

บริษัทที่สนับสนุนธุรกิจธนาคาร
บริ ษัท พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ทีเอ็มบี จ�ำกัด
โทร. 0-2299-1159 โทรสาร 0-2242-3138-9
บริษัทอื่นๆ
บริ ษัท เอ็น ดี กรุ๊ป ฟี ดมิลล์ จ�ำกัด
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การถือหุ้นของธนาคารทหารไทย

จ�ำนวนหุ้นทัง้ หมด
ที่ออกจ�ำหน่ ายแล้ ว

จ�ำนวนหุ้นที่ถอื

อัตราการถือหุ้น (%)

จ�ำนวนเงินสุทธิจากค่ าเผื่อการลดราคา
หลักทรั พย์ (บาท)

107,000,000

107,000,000

100.00

0.00

2,500,000

2,500,000

100.00

25,000,000.00

10,000,000

3,500,000

35.00

196,942,475.58

10,000

9,993

99.93

4,169,342.92

120,000

30,000

25.00

0.00

500,000

53,703

10.74

46,900,863.18

30,000,000

3,000,000

10.00

0.00

15,500

2,500

16.13

0.00

1,000,000

153,000

15.30

14,361,948.00

22,000

2,200

10.00

0.00

9,000

2,250

25.00

0.00

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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> ช่ องทางให้ บริการในประเทศ
ณ 31 ธันวาคม 2561
สาขาและศูนย์ ธุรกิจ
สาขาในประเทศ

416 สาขา ทัว่ ประเทศ (รวม ME by TMB 1 สาขา)

ส�ำนักงานเขตลูกค้ าเอสเอ็มอี

55 แห่ง ส�ำหรับลูกค้ าผู้ประกอบการขนาดย่อม (Small Enterprise)
42 แห่ง ส�ำหรับลูกค้ าธุรกิจ (Business Banking)

จุดบริ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

1 แห่ง ส�ำนักงานใหญ่

ช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Banking)
เครื่ องเอทีเอ็ม

2,066 เครื่ อง

เครื่ องฝากถอนเงินสด

768 เครื่ อง

เครื่ องออลอินวัน

57 เครื่ อง

ช่ องทางดิจทิ ลั (Digital Banking)
ทีเอ็มบี อินเทอร์ เน็ตแบงก์กิ ้ง
(TMB Internet Banking)

บริ การธนาคารออนไลน์ส�ำหรับลูกค้ าบุคคล
ผ่านเว็บไซต์ www.tmbdirect.com

ทีเอ็มบี ทัช
(TMB Touch)

บริ การธนาคารทางสมาร์ ทโฟนและแท็บเล็ตในรูปแบบแอพพลิเคชัน่ ส�ำหรับลูกค้ าบุคคล
รองรับการใช้ งานได้ ทงระบบ
ั้
iOS และ Android

ทีเอ็มบี บิสซิเนส คลิก๊
(TMB Business Click)

บริ การธนาคารออนไลน์ส�ำหรับลูกค้ าธุรกิจ
ผ่านเว็บไซต์ www.tmbbizdirect.com

ทีเอ็มบี บิสซิเนส ทัช
(TMB Business Touch)

บริ การธนาคารทางสมาร์ ทโฟนและแท็บเล็ตในรูปแบบแอปพลิเคชัน ส�ำหรับลูกค้ าธุรกิจ
รองรับการใช้ งานได้ ทงระบบ
ั้
iOS และ Android

ช่ องทางโทรศัพท์ (Phone Banking)
บริ การลูกค้ าสัมพันธ์

1558
โทรจากต่างประเทศ +66-2299-1558

ศูนย์ธรุ กิจสัมพันธ์
SME Center

02-828-2828

ศูนย์บริ การลูกค้ าธุรกิจ
Corporate Center

02-643-7000
ให้ บริ การตังแต่
้ เวลา 8.00น. ถึง 18.00น. ทุกวันท�ำการของธนาคาร

ME by TMB ธนาคารรู ปแบบดิจทิ ลั (Digital Banking)  
สาขา

ME PLACE ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 5

บริ การลูกค้ าสัมพันธ์

02-502-0000

เวบไซต์

https://www.mebytmb.com

ME by TMB Application

บริ การธนาคารทางสมาร์ ทโฟนและแท็บเล็ตในรูปแบบแอพพลิเคชัน่ ส�ำหรับลูกค้ าธุรกิจ
รองรับการใช้ งานได้ ทงระบบ
ั้
iOS และ Android

ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่ องทางการให้ บริการและเวลาให้ บริการ
สามารถค้ นหาได้ ท่ ี www.tmbbank.com หรื อโทรสอบถาม 1558 หรื อสแกน QR code

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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> สาขาในต่ างประเทศ
ณ 31 ธันวาคม 2561
สาขา

ติดต่ อ

สาขานครหลวงเวียงจันทน์
ที่อยูไ่ ปรษณีย์

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

ที่อยูจ่ ดทะเบียน

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

ผู้จดั การสาขา

นายชาตรี บรรเลงรมย์

โทรศัพท์

856-21-216486, 856-21-217174

โทรสาร

856-21-214726

อีเมล

chatree.ban@tmbbank.com

สาขาหมู่เกาะเคย์ แมน
ที่อยูไ่ ปรษณีย์

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) สาขาหมูเ่ กาะเคย์แมน
3000 ถนนพหลโยธิน จตุจกั ร, กรุงเทพฯ 10900
ประเทศไทย

ที่อยูจ่ ดทะเบียน

Cainvest Bank and Trust Limited
P.O. Box 1353 Harbour Place, 5th Floor, 103 South Church Street,
George Town, Grand Cayman, KY1-1108, Cayman Islands

ผู้จดั การสาขา

นายเฉลิมชัย ไพสิฐมงคล

โทรศัพท์

662-299-1195

โทรสาร

662-242-3139

อีเมล

chalermchai.pai@tmbbank.com
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> ธนาคารตัวแทน
ณ 31 ธันวาคม 2561
ประเทศ
ออสเตรเลีย
ออสเตรี ย
เบลเยี่ยม
แคนาดา
จีน

เดนมาร์ ก
ฟิ นแลนด์
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
ฮ่องกง
อินโดนีเซีย
อินเดีย
อิตาลี
อิสราเอล
ญี่ปนุ่

เกาหลี
มาเลเซีย
เนเธอร์ แลนด์
รัสเซีย
ซาอุดอิ าระเบีย
สิงคโปร์
สวีเดน
สวิตเซอร์ แลนด์
ไทย

สหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริ กา

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.

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

• 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
รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริ ษัท หัวหน้ างานตรวจสอบ และหัวหน้ างานก�ำกับการปฏิบตั งิ าน
ณ 31 ธันวาคม 2561

ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์ *

นายสุนทร รั กพาณิชย์

นายวรุ ณ กาญจนภู

ต�ำแหน่ งในธนาคาร
• เลขานุการบริ ษัท
• หัวหน้ าบรรษัทภิบาล

ต�ำแหน่ งในธนาคาร
• หัวหน้ าตรวจสอบ

ต�ำแหน่ งในธนาคาร
• หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หารก�ำกับการปฏิบตั งิ าน

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
• MBA (Accounting and Finance),
University of Bridgeport, Connecticut, USA
• บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินยิ มอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• IT Governance and Cyber Resilience 		
Program (ITG) ของสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย
• Director Certification Program (DCP)
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• Company Secretary Program (CSP),
Developing Corporate Governance Policy
และ Anti-Corruption for Executive
Program (ACEP) ของสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
• ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบตั งิ านด้ านธุรกิจ
หลักทรัพย์ ส�ำหรับผู้รับผิดชอบสูงสุด
ในหน่วยงานก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน
ของส�ำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
• ผู้ก�ำกับดูแลการปฏิบตั ิงานด้ านธุรกิจการ
ธนาคารพาณิชย์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ที่ปรึกษาทางการเงิน
สมาคมบริ ษัทหลักทรัพย์ไทย
• Advanced Management for Bankers,
Wharton School of the University of
Pennsylvania, USA

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
• MBA (Financial Management)
University of Bridgeport Connecticut, USA
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
IAS 39/IAS
• Operational Risk Management Forum
• โครงการอบรมผู้บริหารธนาคาร และ
สถาบันการเงิน FINEX

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
• MBA, Eastern Michigan University, USA
• วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Compliance Training on Securities
Business for Head Compliance
• Global and Regional Legal &
Compliance Conferences
• Rethinking Leadership
• Leadership Program for Manager
• Compliance Office Traning Program

ประสบการณ์ ท�ำงาน
2561 - ปั จจุบนั
• หัวหน้ าตรวจสอบ
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2556 - 2560
• หัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารพิจารณาสินเชือ่ ธุรกิจ
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2554 - 2556
• เจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารพิจารณาสินเชือ่ ธุรกิจ
ลูกค้ าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2549 - 2554
• เจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารพิจารณาสินเชือ่ ธุรกิจ 1
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำ�งาน
2559 - ปั จจุบนั
• หัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร ก�ำกับการปฏิบตั งิ าน
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2556 - 2559
• ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายงานก�ำกับการปฏิบตั งิ าน
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
2550 - 2556
• รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายงานก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน,
สายงานกฎหมาย, สายงาน
ตรวจสอบภายใน, และเลขานุการบริษทั
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย)
จ�ำกัด (มหาชน)
2547 - 2550
• ผู้จดั การกลุม่ ก�ำกับและควบคุม
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

อายุ 60 ปี

ประสบการณ์ ท�ำงาน
2559 - ธ.ค. 2561
• เลขานุการบริ ษัท และหัวหน้ าบรรษัทภิบาล
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2555 - 2559
• ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หารก�ำกับการปฏิบตั งิ าน
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2552 - 2555
• เลขานุการบริ ษัท
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หารบรรษัทภิบาล
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

อายุ 58 ปี

อายุ 52 ปี

หมายเหตุ
* ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์ ด�ำรงต�ำแหน่ง เลขานุการบริ ษัทและหัวหน้ าบรรษัทภิบาล ถึง 31 ธันวาคม 2561
โดยธนาคารได้ แต่งตังนายนริ
้
ศ อารักษ์ สกุลวงศ์ ด�ำรงต�ำแหน่ง เลขานุการบริ ษัท แทน มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป
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> เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
และผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี
ณ 31 ธันวาคม 2561

นางประภาศิริ โฆษิตธนากร

นางสาวอาวีวรรณ ตัง้ ตรงจิตร

ต�ำแหน่ งในธนาคาร
• ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงิน

ต�ำแหน่ งในธนาคาร
• หัวหน้ าควบคุมทางการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
• Master of Business Administration (MBA),
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• Bachelor of Business Administration (Magna Cum Laude),
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• Certified Public Accountant (CPA),
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• Director Certification Program (DCP),
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• อบรมความรู้เกีย่ วกับกฎหมายภาษีอากร,
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• PwC Thailand Symposium 2018
Managing Challenges to unleash corporate growth

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
• Master of Public Administration,
University of Southern California, USA
• บัญชีบณ
ั ฑิต, พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Director Certification Program (DCP),
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• CFO Focus on Financial Reporting,
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• Lean Six Sigma (LSS) executive training session,
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• Global Executive Mindset, ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• IFRS9 Management Awareness Workshop,
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• Strategic Workshop on Disruptive Banking,
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

อายุ 54 ปี

ประสบการณ์ทำ�งาน
2561-ปั จจุบนั
• ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารด้ านการเงิน
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2541-2561
• พาร์ ทเนอร์ ส, บริษทั ทีป่ รึกษากฎหมายและภาษีอากร
ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส จ�ำกัด
2537-2540
• ผู้ชว่ ยผู้อำ� นวยการ ฝ่ าย Investment Banking
บริษทั บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
2534-2537
• ผู้ชว่ ยผู้อำ� นวยการ ฝ่ าย Corporate Finance
บริษทั มอร์ แกน เกรนเฟลล์ ไทย จ�ำกัด

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561

อายุ 50 ปี

ประสบการณ์ทำ�งาน
2561 – ปั จจุบนั
• หัวหน้ าควบคุมทางการเงิน
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2552 – 2561
• หัวหน้ าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2543 – 2552
• หัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน-กลุม่ ลูกค้ าธุรกิจ
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
2539 – 2543
• ผู้อำ� นวยการ สายวางแผนธุรกิจและทรัพยากรบุคคล
บริษทั บัตรกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด
2538 – 2539
• ผู้ชว่ ยผู้อำ� นวยการ ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ

301

> เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษัทย่อย
ณ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท บริหารสินทรั พย์ พหลโยธิน จ�ำกัด
กรรมการบริ ษัท มี 5 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี ้
• นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริ เซล
• นางสุวรรณี แคม
• นางเฉิดประภา ฉลาดสุนทรวาที
• นายระบิล พรพัฒน์กลุ
• นางสาววารี ธัญมงคลสวัสดิ์
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> เอกสารแนบ 4
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นธนาคารของกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ในปี 2561
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
หมายเหตุ
				
				
				
				
				
				

รายชื่อ

ต�ำแหน่ ง

นายประสงค์ พูนธเนศ 1
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ 2
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นายฟิ ลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นายสิงหะ นิกรพันธุ์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นายศิริพงษ์ สมบัติศริ ิ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นางแคทเธอรี น โล เป็ ก เช็ง 3
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นายจุมพล ริ มสาคร
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นายวอน นิเจล ริ กเตอร์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นายปิ ติ ตัณฑเกษม
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นางประภาศิริ โฆษิตธนากร 4
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นายเสนธิป ศรี ไพพรรณ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นางสาวชมภูนชุ ปฐมพร 5
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริ เซล 6
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นายโรนัลด์ บาร์ ท ฮูชแมน
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นายลอเรนโซ ทัสซาน - บัสซัส 7
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงิน
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารลูกค้ าธุรกิจ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารลูกค้ าเอสเอ็มอี
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารด้ านบริหารความเสีย่ ง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารลูกค้ ารายย่อย
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านปฏิบตั กิ าร

จ�ำนวนหุ้น
ที่ถอื ณ วันที่
31 ธ.ค. 2560

จ�ำนวนหุ้น
ที่ถอื ณ วันที่
31 ธ.ค. 2561

-

-

จ�ำนวนหุ้น
เปลี่ยนแปลง
สุทธิเพิ่มขึน้ /
(ลดลง)
-

2,556,580
9,100
6,226,767
8,769,068
-

2,556,580
9,100
6,838,700
9,501,700
-

611,933
732,632
-

1 นายประสงค์ พูนธเนศ ได้ รับการแต่งตังให้
้ ด�ำรงต�ำแหน่ง ประธานกรรมการ ตังแต่
้ วนั ที่ 20 มิถนุ ายน 2561
2 พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ได้ รับการแต่งตังให้
้ ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการ ตังแต่
้ วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2561
3 นางแคทเธอรี น โล เป็ ก เช็ง ได้ รับการแต่งตังให้
้ ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการ ตังแต่
้ วนั ที่ 12 เมษายน 2561
4 นางประภาศิริ โฆษิตธนากร ได้ รับการแต่งตังให้
้ ด�ำรงต�ำแหน่ง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงิน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน 2561
5 นางสาวชมภูนชุ ปฐมพร ได้ รับการแต่งตังให้
้ ด�ำรงต�ำแหน่ง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารลูกค้ าเอสเอ็มอี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2561
6 นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริ เซล ได้ รับการแต่งตังให้
้ ด�ำรงต�ำแหน่ง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านบริ หารความเสี่ยง ตังแต่
้ วนั ที่ 9 กรกฎาคม 2561
7 นายลอเรนโซ ทัสซาน-บัสซัส ด�ำรงต�ำแหน่ง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านปฏิบตั กิ าร ถึง 31 ธันวาคม 2561

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจ�ำปี 2561
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ข้ อมูลเพิ่มเติม
ในปี 2561 ธนาคารได้ รับการเปรียบเทียบปรับจากผู้กากับดูแลทางการตามจานวนเงิน และมาตราตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
หน่วยงานทางการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

2557 - 2560
ยอดเงิน (บาท)
ธนาคารแห่งประเทศไทยเปรียบเทียบปรับธนาคาร
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551
จานวนทังสิ
้ ้น 1,404,375 บาท ดังนี ้
• มาตรา 24(10) จานวน 691,875.- บาท
• มาตรา 71 จานวน 712,500.- บาท

2561
ยอดเงิน (บาท)
ธนาคารแห่งประเทศไทย เปรียบเทียบปรับธนาคาร ตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551
จานวนทังสิ
้ ้น 4,903,125 บาท แบ่งเป็ น
• มาตรา 60 จานวน 2,128,125.- บาท
• มาตรา 71 จานวน 2,775,000.- บาท

ไม่มี

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เปรียบเทียบปรับธนาคาร ตามมาตรา 113
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
จานวน 832,000.- บาท

